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Gausdal kommune 
v/ Ole Edgar Sveen 
 

 

Segalstad Bru  

 

2651  Østre Gausdal   
 
 

Svar på melding om avhjemling av sykehjemsplasser til 
omsorgsboliger på Follebutunet. 
 
Husbanken viser til melding om avhjemling som Gausdal kommune ved Ole Edgar Sveen sendte 
den 10.05.21.  

I selve meldingen opplyser kommunen at kommunestyret i Gausdal vedtok i sak 98/2020 å 
etablere 18 omsorgsboliger med heldøgns bemanning i en av sykehjemsavdelingene på 
Follebutunet. Argumentet var at det ikke er et tilbud om omsorgsboliger med heldøgns omsorg 
(HDO) i kommunen per i dag, og at det ikke blir  «endring i antall plasser/boliger som kommunen 
tilbyr. Endringen ligger i at pasientene får et mer fleksibelt tilbud som gir økt mulighet for at den 
enkelte kan bli tildelt en plass som passer bedre med pasientens behov og ønske».  

 
8 plasser ligger i den nye delen av bygningen som det ble gitt tilskudd til i 2002.  
10 plasser ligger i den gamle delen som ikke er finansiert med tilskuddet fra Husbanken. 

Kommunen meldte også at det ikke gjennomføres noen ombygging - slik at plantegningen er lik før 
og etter avhjemlingen. 

Den 05.05.21 uttalte Statsforvalteren seg positivt til omgjøring og hadde ingen anmerkninger. 

Husbanken skal iht Retningslinjer for investeringstilskudd vurdere og sikre at omsorgsboliger 
finansiert med investeringstilskudd tilfredsstiller krav til utforming, standard og areal som gjaldt på 
det tidspunktet det ble gitt tilsagn om oppstartingstilskudd eller investeringstilskudd. Det er i tillegg 
en forutsetning at helsefaglige grunner og behovene til de aktuelle brukergruppene i kommunen 
totalt sett tilsier omgjøring. 

 
Basert på regelverk og informasjonene vi har, kan Husbanken ikke nekte kommunen å omgjøre 
plassene i dette tilfellet. Likevel ønsker Husbanken å melde sin bekymring for dette valget i forhold 
til kvaliteter som disse boligene kommer til å få uten oppgradering. 
At det mangler HDO boliger i kommunen, gir ikke et klart bilde på hvem som skal bo her. Hvis det 
er samme målgruppe som per i dag er «pasienter», og som blir «beboere» etter omgjøring, kan vi 
ikke si noe om boforhold. Men hvis fremtidige beboere er i noe grad friskere, da blir en boenhet på 
cirka 25-28 m2 veldig lite. 
Husbanken anbefaler sterkt at kommunen vurderer nøye en ombygging/oppgradering av hele 
avdelingen, som kunne støttes med investeringstilskudd (inntil 1.588 mill. kr. per boenhet). Dette 
ville gi beboerne en mye bedre livskvalitet i en bolig med god standard. I tillegg vil disse boligene 
imøtekomme kommunens behov for fleksibilitet uten ytterligere tilpasninger i fremtiden. 
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Selv om Husbanken fraråder kommunens plan, vil vi vise ulike alternative muligheter kommunen 
har for veien videre: 

1. Kommunen kan omgjøre de 10 plassene i den gamle delen når som helst uten Husbankens 
tillatelse, ettersom disse plassene aldri har fått finansiering fra Husbanken tidligere. I tillegg 
kan kommunen omgjøre de 8 plassene i den nye delen i år, under forutsetning at 
kommunen innbetale kr 80 000,- av opprinnelig tilskudd, slik som presisert nederst i dette 
brevet. (Frarådes) 

2. Kommunen kan omgjøre de 10 plassene i den gamle delen når som helst, og de ytterligere 
8 etter at nedskrivingsperiode har gått (02.05.2022) uten Husbankens tillatelse. (Frarådes) 

3. Kommunen omgjør kun de 8 plassene i den nye delen og søker via Ekstranettet om 
ombygging for de 10 gamle. (Ikke optimalt, men bedre enn 1 og 2) 

4. Kommunen sender inn en ny forespørsel via Ekstranettet for ombygging av 18 
sykehjemsplasser til et gitt antall omsorgsboliger i tråd med dagens standard, kriterier og 
krav. Dette medfører i det minste at de 10 boenhetene på 25 m2 slås sammen to og to for å 
oppnå dagens krav. (Anbefales) 

 

Hvis kommunen fortsatt vil gjennomføre sine opprinnelige planer for omgjøring av 18 plasser, må 
kommunen innbetale kr 80 000,- av opprinnelig tilskudd som gjald 8 av dem. Det blir ingen endring 
av grunnlaget for utbetalingen av den årlige rentekompensasjonen. 

Innbetalingen gjøres til Husbankens konto 6345 05 03594.  
Innbetalingen må merkes med tekst:  
Innbetaling av tilskudd, sak nummer 11462805. 
 
For ytterligere informasjoner kan kommunen ta kontakt med Rune Sølvberg – tlf. 482 95 450 - 
Rune.Solvberg@husbanken.no 

 
Kommunen bes informere Husbanken innen 30 dager etter at brevet er mottatt om de 
aksepterer å gjennomføre endringene Husbanken anbefaler (punkt 3-4) eller ønsker å opprettholde 
avhjemling med de konsekvenser dette medfører. 
 
 
Med hilsen 
HUSBANKEN 
 
 
 
 
Marina Gorruso 
Seniorrådgiver 
 
 
 
 
Kopi til 
Ole Edgar Seen    

https://husbanken.no/kommune/logg-inn-ekstranettet/

