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SAKEN GJELDER: 
UTREDNING AV FRAMTIDIGE BOLIGER OG BOFORMER INNENFOR HELSE OG 
MESTRING 
 
 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
Kommunestyret ber rådmannen om å gjennomføre en mulighetsstudie med en helhetlig løsning 
for et fremtidsrettet bygg for institusjonsdrift, lokaler til hjemmetjenesten og samlet drift av 
dagsenter og aktivitetstilbud.  I tillegg til romprogram for de nevnte aktivitetene må 
mulighetsstudien ta stilling til fremtidig bruk av arealet mellom Rossvollheimen, Solbakken og 
dagens trygdeboliger.  For gjennomføring så tas det forbehold om finansiering i forbindelse med 
ØR1 2018. 
 
Kommunestyret ber rådmannen om å ta stilling til de øvrige anbefalingene fra Agenda Kaupang, 
og at de tiltak som krever finansiering innarbeides i det videre arbeidet med budsjett og 
økonomiplan. 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 

1. Utredning av framtidige boliger og boformer innenfor helse og mestring. Rapport fra Agenda 
Kaupang. 

2. Helse og mestringsplan 2014 – 2017. 
 

SAKSFRAMLEGG: 
Bakgrunn 
Skaun kommune har vært gjennom en omstillingsperiode innen helse- og mestring de siste årene 
hvor man har snudd ressursbruken fra institusjon til forebyggende- og rehabiliterende tjenester i 
tråd med Helse- og mestringsplanen i perioden 2014-2017.  Samtidig så har man økt antall 
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skjermede plasser i institusjon fra 10 til 22 for å kunne gi et godt behandlingstilbud til personer 
med langtkommen demens. 
 
For å sikre en bærekraftig tjenesteutvikling må man prioritere de brukerne som har størst behov 
for tjenester, samtidig som man tilrettelegger for en trygg og aktiv hverdag i egen bolig eller i en 
tilrettelagt bolig hvor man kan motta tjenester.  I dette valget ligger også en klar strategisk 
satsning på både hverdagsrehabilitering og velferdsteknologiske løsninger. 
 
Innbygger antallet i kommunen øker, og det betyr også at man må sikre nødvendig kapasitet både 
på tjenester, kommunale boliger og institusjonsplasser.  I den anledning ble Agenda Kaupang 
engasjert for å utarbeide en rapport om kommunen har en hensiktsmessig boligmasse for å møte 
morgendagens behov, og i dette lå en bestilling på antall institusjonsplasser og en fremtidsrettet 
bruk av Rossvollheimen samt hvilke øvrige boligsosiale grep man må ta for å møte 
morgendagens utfordringer som i denne sammenheng var satt til år 2030.  I bestillingen til 
Agenda Kaupang var det også en klar forventing om involvering av de ulike enhetene i 
kommunen, og at Agenda Kaupang kunne trekke inn andre aktuelle problemstillinger som de 
anså som viktige i løpet av prosessen. 
 
Kommunestyret bevilget midler til å gjennomføre dette for budsjettåret 2017, samt midler til å 
utløse en dialogkonferanse i 2018 (som ble gjennomført i januar).  Den tverrfaglige 
prosjektgruppen har jobbet sammen med Arena Kaupang i tidsrommet oktober (2017) til mars 
(2018) og det foreligger nå en sluttrapport som Agenda Kaupang har orientert om i 
Kommunestyret.  Dette har vært en lærerik og god arbeidsprosess som har bidratt til større 
forståelse av samspillet mellom sentrumsutvikling i kommunen, tjenesteutvikling og kommunale 
boliger.  
 
Anbefalingene i rapporten er Agenda Kaupang sine, men rådmannen er av den oppfatning at 
dette er anbefalinger som er godt begrunnet utfra analysene i rapporten og som er nødvendig å 
arbeide videre med. 
 
Vurderinger  
Rossvollheimen er en institusjon som er gjennomgått flere større påbygginger og hvor den siste 
var i 2001, mens den eldste delen er fra midten av 1960-tallet. Agenda Kaupang sier at teknisk og 
funksjonell standard gjennomgående er tilfredsstillende, og de største manglene er knyttet til 
manglende universell utforming og at bygget er lite energieffektivt.  Kjøkkenet ligger også i den 
eldste delen av bygget og her er det manglende kapasitet til å øke middagsleveransen utover 10 – 
15 enheter, og det er en begrensning i forhold til å kunne tilby mat til flere deltakere på dag- og 
aktivitetssenter.   
 
Det ligger også et potensiale i å effektivisere drift og gi større trygghet for beboere, pårørende og 
ansatte ved å ta i bruk velferdsteknologiske løsninger på Rossvollheimen.  Dagens 
pasientvarslingsanlegg er analogt og utdatert, og det vil om kort tid ikke være mulig å få reparert 
anlegget ved funksjonsfeil som krever reservedeler. 
 
Hjemmetjenesten flyttet inn i lokaler på Rossvollheimen i det som ble frigjorte lokaler etter 
strukturendring.  I tillegg til kontorer er kommunens lager for tekniske hjelpemidler også på 
Rossvollheimen, og dagens lokaler er lite egnet til en effektiv håndtering av hjelpemidler.  Det 
mangler lokaler for enklere reparasjon og vedlikehold samt for vasking og tørking. 
 
På Rossvollheimen driftes også flere dag- og aktivitetstilbud.  Innenfor dagens lokaler er det 
begrensede muligheter for å øke kapasiteten, og i tillegg driftes det flere tilbud på Årvåk.  
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Rådmannen ser det som naturlig at man samler de ulike tilbudene for å kunne drifte tilbudene 
mest mulig effektivt samtidig som det vil kunne gi grunnlag for å skape sosiale møteplasser på 
tvers av alder og funksjonsnivå. 
 
Dagens trygdeboliger er bygd på 70-tallet og er lite funksjonelle i forhold til dagens krav.  Agenda 
Kaupang påpeker også at Skaun kommune har en svært høy dekningsgrad på kommunale boliger 
til personer over 80 år samtidig som vi opplever at færre søker om plass på bla trygdeboligene.   
Agenda Kaupang sin analyse viser at Skaun kommune vil ha behov for 70 plasser innenfor 
institusjonsdrift i 2030 for å opprettholde dagens dekningsgrad. Anbefalingen er å bygge 15 
boliger med mulighet for døgnbemanning nå, og at det økes med 20 plasser på Rossvollheimen 
midt på 2020-tallet.  Kommunen må ta stilling om det er behov for nytt bygg eller om man skal 
bruke eksisterende arealer på Rossvollheimen. Samtidig bør det legges til rette for ytterligere 
økning av kapasiteten i løpet av 2030-tallet. 
 
For å komme videre vil en mulighetsstudie hvor man ser på anbefalingene fra Agenda Kaupang 
sammen med et fremtidsrettet bruk av arealet mellom Rossvollheimen, Solbakken og 
trygdeboligene, og et forslag til romprogram for lokaler som inneholder hjemmetjenesten, lager 
og fasiliteter for kommunalt hjelpemiddelager samt lokaler for å samle ulike dagsenter og 
aktivitetstilbud inkludert egnede lokaler for   Utfra et drifts- og forvaltningsperspektiv ønsker 
rådmannen at kommunen skal ha en institusjon for heldøgns omsorg i kommunen frem mot 
2040, og at et eventuelt nybygg av omsorgsboliger plasseres i integrert med hjemmetjenestens 
lokaler og Rossvollheimen  eller i umiddelbar nærhet av hensyn til effektiv drift. 
 
Rådmannen vil sette ned en tverrfaglig prosjektgruppe for å utrede mulighetene og som vil kunne 
danne grunnlag for et eller flere forprosjekter. 
 
Agenda Kaupang har flere anbefalinger, og når det gjelder organisering av korttidsavdelingen så 
vil oppfølging ivaretas i forbindelse gjennomgang av organisasjon og oppgavefordeling innenfor 
sektoren i ny helse- og mestringsplan.   Videreutvikling av velferdsteknologi skjer gjennom det 
interkommunale velferdsteknologiprosjektet sammen med Melhus og Midtre Gauldal. 
Når det gjelder å få avklart hva som kan selges av kommunale boliger og eiendommer for å 
kunne bidra til finansiering av byggeprosjekter så vil man komme tilbake til dette i forbindelse 
med budsjett for 2019 og økonomiplan 2020 – 2022.   
 
Rådmannen foreslår også at det utarbeides en strategisk boligpolitikk for eldre hvor man ser 
kommunale botilbud i sammenheng med sentrumsutvikling og nærhet til servicetilbud.  Til å 
gjøre dette så settes det ned en tverrfaglig gruppe sammen med fagnettverk helse og mestring 
som lager et forslag til mandat og plan for gjennomføring som inkluderer valg av eventuell 
ekstern bidragsyter. 
 
Når det gjelder å analysere fremtidig behov for tilbud til yngre personer med funksjonshemming 
foreslår rådmannen at det gjøres i 2020 sammen med en kartlegging og vurdering av plassering og 
kapasitet for et bofelleskap innenfor rus- og psykiatri med mulighet for døgnbemanning. 
 
 
ØKONOMISK VURDERING: 
Når det gjelder gjennomføring av mulighetsstudie så vil Rådmannen legge frem dette i 
behandlingen av ØR1 i 2018 for å sikre nødvendig fremdrift i det videre arbeidet.  De øvrige 
tiltak vil innarbeides i budsjett og økonomi som skissert ovenfor. 
 
 


