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Rus og psykisk helsetjeneste i nye lokaler - Kjøp av Sykehusveien 11 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Kommunestyret vedtar alternativ 1 som beste valg på arealløsning for Rus/psykisk 
helsetjeneste. Prosjektet finansiere gjennom eget låneopptak på 18,8 mill  

2. Ordfører gis fullmakt til å signere avtale med Sanitetsforeningen om kjøp av Sykehusveien 
11. 

3. Rådmann gis fullmakt til å jobbe videre med planlegging og oppstart rehabilitering av 
Sykehusveien 9 og Sykehusveien 11. 

4. Leieavtalene for Diplomgården og Postveien 3 sies opp og avsluttes når de nye lokalene er 
klare for å tas i bruk  

 
 

 
Formannskap 30.01.2018: 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes. 

Det bes om at det utarbeides alternative løsninger for rus- og psykisk helsetjeneste. 

FL's utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
FOR- 010/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken utsettes. 

Det bes om at det utarbeides alternative løsninger for rus- og psykisk helsetjeneste. 

 
Vedlegg: 
17.01.2018 Skissetegning Sykehusv 9, 15.11.2017 1370557 

17.01.2018 Skissetegning Sykehusv 11, 15.11.2017 1370558 

17.01.2018 kjøpekontrakt Sykehusveien 11 1370559 
 



 
SAKSOPPLYSNINGER 
 
Det vises til saksfremlegg og vedtak i helse- og omsorgsutvalget sak 041/16 
 
Vedtaket fra Helse- og omsorgsutvalget har følgende ordlyd:  «Helse og omsorgsutvalget ber rådmannen 
arbeide videre med nye lokaler for Rus og psykisk helsetjeneste» 
 
Dagens situasjon;  
Som angitt i saksfremlegget i Helse og omsorgsutvalget 22.09.2016 er rus- og psykiatritjenesten i dag 
fordelt på to lokasjoner, Diplomgården og Postveien 3. 
I Diplomgården deler Rus og psykisk helsetjeneste kontorlokaler med Barneverntjenesten. 
Leiekostnadene her utgjør kr 394.380 årlig, og det er ønskelig å avvikle leieforholdet i Diplomgården når 
Barneverntjenesten flytter over i nye lokaler i Lysverkgården. 
 
I tillegg leier kommunen lokaler til oppfølgingstjeneste for rusmiddelavhengige i Postveien 3 til 
leiekostnad kr 120.560. årlig 
Lokalene er plassert i andre etasje og er langt fra tilfredsstillende både utfra brukerperspektiv og i 
forhold til sikkerhet for ansatte. Adkomst til lokalene er kun mulig via en trang trapp, og brukere som er 
dårlige til beins eller er funksjonshemmet vil ikke ha tilgang til tjenesten. Det er ikke heis i bygget og 
bruk av bygget til publikumstjeneste vil være lovstridig iht. en rekke lover og forskrifter som gjelder 
diskriminering og forskjellsbehandling av personer med nedsatt funksjonsevne.  
 
For ansatte er det en betydelig risikofaktor at det ikke finnes rømningsvei ut av bygget dersom det skulle 
oppstå farlige situasjoner i forhold til utagerende brukere og om en har behov for å tilkalle hjelp utenfra. 
Lokalene er i tillegg dårlig vedlikeholdt, er trekkfulle og kalde på vinterstid og er lite egnet både til 
kontorbruk og for pasientrettet oppfølgingstjeneste.  Postveien 3 vil ha behov for betydelig grad av 
oppussing/ombygging dersom en fortsatt skal bruke denne bygningen videre framover.   
 
 
Forslag framtidig løsning:  
Brukergruppen for Rus og psykisk helsetjeneste er svært bredt sammensatt og det er av den grunn 
behov for å kunne ha adskilte tilbud til de tyngste rusmiddelavhengige og personer som sliter med 
psykiske lidelser. Aller helst bør tilbudene til de to brukergruppene ha ulik lokalisering og ikke være lagt 
til samme bygg. Det er likevel ønskelig med en samlokalisering av personalgruppen for Rus og psykisk 
helsetjeneste som helhet for bedre ressursutnyttelse og for samkjøring og utvikling av tjenesteområdet.  
 
I forhold til vurdering av nye lokaler har det vært hensyntatt at brukergruppen har ulike behov som må 
ivaretas og som må tas med i planleggingen og utformingen av nye lokaler. 
 
Det har ila 2017 vært igangsatt et arbeid med tanke på å få vurdert flere alternativer plasseringer for 
denne tjenesten. I og med at lokalene i Sykehusveien 9 er eide lokaler, kom dette i en gitt faset opp som 
alternativ. Det har vært jobbet intensivt med å finne gode løsninger, og for å kunne vurdere hvorvidt 
Sykehusveien 9 og Sykehusveien 11 kan være egnet som lokaler for tjenesten rus/psykisk helse. 
Sykehusveien 9 har de senere år vært utlånt til Fauske videregående skole til bruk for miljøtjenesten 
som nå er flyttet ut. Den står for tiden tom og er ikke i bruk.  
Sykehusveien 11 eies av Sanitetsforeningen. Kommunen har gjennom flere tiår leid denne bygningen til 
ulike formål. De siste årene har bygget vært brukt som hybelhus og for utleie til personer som har hatt 
behov for bolighjelp fra Fauske kommune. For tiden er det ingen som bor i Sykehusveien 11. 
 
Norconsult har vært engasjert som arkitektfaglig rådgiver for å gjøre en brukbarhetsvurdering av 
byggene og for å lage forslag til planløsning/ombygging utfra innspill og forslag fra  arbeidsgruppe 



bestående av ledelse og ansatte som er tilknyttet denne tjenesten. 
 
I starten på arbeidet ble det gjort en oppstilling og avklaring av hvilke funksjoner som må dekkes 
gjennom de arealene som er tilgjengelige/og eller det en kan få til ved ombygging eller utvidelse av 
eksisterende bygningsmasse. En egen liste med opplisting av behov og krav til romløsning ble også 
utarbeidet. 
 
Sykehusveien 9  
Utfra en samlet vurdering foreslår arbeidsgruppen denne bygningen brukt til tjeneste rusomsorg. Det 
foreliggende forslag til romløsning for de forskjellige aktiviteter synes å være tilfredsstillende. En god 
løsning med å ha klart skille mellom personrettede tjenester i første etasje og kontorfasiliteter i andre 
etasje. God plass til helsestasjonsoppgaver som sårstell, urinprøvetaking, oppbevaring av brukerutstyr, 
annen helsetjeneste mv.  Det er også tilstrekkelig plass til oppholdsrom (varmestue)/kjøkken, 
samtalerom og stasjon for matutlevering. 
I andre etasje er det tegnet inn kontor/arbeidsplass med tilhørende garderobe/HCWC for syv personer 
Dette vurderes å være tilstrekkelig slik behovet er i dag. Møterom/spiserom felles med Sykehusveien 11 
For øvrig er det tatt hensyn til at bygget blir utstyrt med personheis og vil utformes slik at det 
tilfredsstiller krav til universell utforming. For nærmere om planløsning Sykehusveien 9 vises til vedlagte 
skissetegning fra Norconsult. 
 
 
 
Sykehusveien 11 
Dette bygget er planlagt brukt for psykiatritjenesten som helhet med dagsentertilbud og 
oppfølgingstjeneste for personer med psykiske lidelser.  
I første etasje vil fellesrommet (kafeen/aktivitetsrommet) med kjøkken være sentralt plassert og lett 
tilgjengelig fra inngangsparti med romslig foaje/garderobe og HCWC. Adskilt fra aktivitetsområdet finnes 
plass for medisinrom/helsestasjon og kombinert kontor/samtalerom. At bygget på denne måten kan 
deles inn i ulike soner for de forskjellige aktivitetene som tjenesten vil inneholde ansees som gunstig. I 
andre etasje er det gitt plass til syv kontorarbeidsplasser pluss egen rom for skriver/kopimaskin samt 
HCWC.  
Kjelleretasjen vil har plass til felles møterom/personalrom/kjøkken samt dusj/omkledningsrom for 
ansatte tilknyttet begge byggene. 
Det er også planlagt personheis og tegnet inn plass for dette i bygget. Dette vil krevet et tilbygg i tillegg 
til eksisterende areal på ca 15 m2.   
For nærmere om foreslått planløsning vises til vedlagte skissetegning fra Norconsult. 
 
Begge bygg krever en betydelig oppgradering og rehabilitering for å kunne tilfredsstille dagens krav til 
standard og funksjonalitet. Dette er det gjort nærmere rede for under avsnitt Økonomiske analyser og 
beregninger nye lokaler.  
 
Økonomiske analyser basert på livssyklustilnærming  
BMC Consulting har gjort en analyse og beregning av de økonomiske effektene av å flytte rus og 
psykiatritjenesten over fra dagens leide lokaler i Diplomgården og Postveien 2 til nye lokaler i 
Sykehusveien 9 og 11. For å beregne kostnadene forbundet med slik endring er det benyttet en klassisk 
LCC (Life Cysle Cost) metode for å synliggjøre de økonomiske effektene over en lengre periode (vanligvis 
40 år) ved nye lokaler versus nåværende løsning. Analysen gir svar på hvilke løsninger som er mest 
kostnadskrevende for kommunen. En analyse som dette omfatter både investeringskostnadene ifm kjøp 
av bygg og rehabilitering, ombygging mv. i nær framtid samt også de etterfølgende kostnader for bruk 
av bygningene (FDV-kostnader)  
Fauske kommune har ved flere anledninger brukt en slik livssyklustilnærming som grunnlag for ulike 
beslutninger knyttet til kommunens bygg- og eiendomsportefølje.  



 
Vi har i analysemodellen som er brukt her lagt inn to hovedelementer, dette er de: 

· økonomiske konsekvensene knyttet til investeringer og FDVU kostnader ved alternativene  

I tillegg har vi også tatt med mulige driftsmessige endringer ( effektivisering – bedre ressursutnyttelse og 
samordning) i de forskjellige altenativene   

· konsekvensene relatert til endringer i driftsinntekter og -kostnader som følge av endringer ledelse og 
organisering av tjenesteproduksjonen  

 
Alternativene for bygningsmessige løsninger for rus- og psykiatritjenesten som vi har lagt inn er som 
følgende:  
 
Hovedalternativene er:  

1. Rehabilitere og oppgradere Sykehusveien 9 (eget bygg). Kjøpe, oppgradere og rehabilitere 
Sykehusveien 11. Avslutte ekstern leie av Diplomgården og Postveien 3.   

 
2. Rehabilitere og oppgradere Sykehusveien 9 (eget bygg). Leie Diplomgården. Avslutte ekstern leie 

Postveien 3. og Sykehusveien 11  

 
3. Hovedalternativ 3: Leie Postveien 3 og Diplomgården. Avslutte ekstern leie Sykehusveien 11. Selge 

Sykehusveien 9. 

 
 
I alternativ 1 anvendes til sammen 652 m2 (BTA) til Rus og Psykiatri. Alle arealene er kommunalt eide. I 
alternativ 2 er samlet areal 587 m2 (BTA) hvorav leide arealer utgjør 283 m2. I alternativ 3 er samlet 
arealene 448 m2 (BTA). Alle arealene er leide arealer.  
 
En bedriftsøkonomisk vurdering av hovedalternativene viser at det beste økonomiske alternativet er 
alternativ 1. Nåverdien av dette alternativet er kr. 25 133 690.- i et 40 års perspektiv. I dette alternativet 
eier kommunen alle arealene som benyttes til Rus og Psykiatri. 
 
Alternativ 1 er marginalt bedre enn alternativ 3. Leie Postveien og Diplomgården. I alternativ 3 har Rus 
og Psykiatri bare leide arealer. Forskjellen i nåverdi mellom alternativene er i et 40 års perspektiv   
kr. 1 543 268.-.  
 
Tabellen nedenfor gir en oppsummering av analysen  
 
 



 
 
 
 
Oversikt over hovedelementene i analysemodellen vises i tabellen nedenfor. Disse er sum arealer for de 
tre ulike alternativene, sum investeringer inkl oppgradering etter 30 år, sum FDVU kostnader pr år og 
sum endringer i drift pr. år for Rus/psykiatritjenesten 
 
 
 
Tabell 1: Oversikt over hovedalternativene utvalgte deler av Rus og Psykiatri. 



                                                                              
 
Som del av analysen er det i tillegg til oppstillingen som vist ovenfor også gjort simuleringer der en 
endrer på noen av faktorene som er lagt inn i modellen. Eksempelvis har en sett på endringer i 
kostnader for oppgradering og rehabilitering i egne og leide bygg. I den foreliggende analysen er det lagt 
til grunn kr. 17 500.- ekskl. mva. per m2.    Hva skjer dersom prisene økes med kr. 5000.- til 22.500.-. per 
m2 ekskl. mva.? Resultatet viser at selv med denne økningen vil alternativ 3 fortsatt være marginalt det 
beste økonomiske alternativet. Det samme skjer om vi endrer realrenten eller saldoavskrivningen, 
konklusjonen blir den samme. Øker vi tidshorisont 40 til 50 år vil forskjellen mellom det beste 
alternativet og de to øvrige øke desto lengre tidshorisont som legges til grunn. 
 
Investeringskostnader alternativ 1 i nær framtid  
 
Alternativ 1 innebærer kostnader knyttet til kjøp av Sykehusveien 11 samt oppgradering og 
rehabilitering av de to byggene, Sykehusveien 11 og Sykehusveien 9. 
Utgiftene til kjøp bygger på takst for Sykehusveien 11 og foreliggende avtale med Sanitetsforeningen om 
kjøp av eiendommen. I beregningen av utgifter til rehabilitering er det lagt inn kr 17.500,- for begge 
bygg. Det er i tillegg lagt inn en kostnad på 750.00,- til opparbeidelse av tomt/parkeringsplass samt at 
det også er tatt med prosjekteringskostnader (7,5%) med kr 1.122.000 
 
Tabellen nedenfor viser investeringskostnadene knyttet til alternativ 1  
 

Kostnad kjøp av Sykehusveien 11   2.870.525 eks mva 
Tomte og utomhuskostnad      750.000 eks mva 
Rehabilitering 17.500 x 652m2 11.410.000 eks mva 
Kostnad prosjektering   1.122.000 eks mva  
Usikkerhetsmargin 20%  2.656.000  eks mva 
Sum kostnad eks mva 18.808.525 eks mva. 
mva   3.984.500 
  
Sum investering Sykehusveien 9 og 11 22.793.025 ink mva 
  

 
Det er lagt inn en usikkerhetsmargin på 20 % ettersom kostnadene til rehabilitering ikke er gjort utfra 
anbudstall, men basert på erfaringstall. Det er ikke lagt til mva i kostnad for kjøp av eiendom.   
 
Finansiering  
 

Sum investering  22.793.025 ink mva 
Mva kompensasjon    3.984.500 
Låneopptak  18.808.525 
Sum finansiering 22.793.025 
  
  

 
 
Informasjon naboer 
Det er avholdt orienteringsmøte med naboer om den framtidige driften som kommunen planlegger i 
Sykehusveien 9 og 11. Dette for å avklare om mulige innsigelser eller motforestillinger fra nabohold til 
de foreliggende planer og spesielt i forhold til brukergruppen rus-psykisk helsevern. Reaksjonene fra 



frammøtte naboer har vært entydig positive, og det er ikke kommet fram signaler som tyder på at 
naboene er kritiske eller negative til tjenesten som tenkes lagt til de to byggene. 
 
 
Reguleringsmessige forhold 
Sykehusveien 9 og 11 er ikke omfattet av reguleringsplan. Eiendommene er i kommunedelplan avsatt til 
bolig 
 
 
Saksbehandlers vurdering 
For saksbehandler fremstår alternativ 1 som beste valg for kommunen.  Denne løsningen betyr 
kommunal eie for hele bygningsmassen. Rehabilitere og oppgradere Sykehusveien 9 (eget bygg). Kjøpe, 
oppgradere og rehabilitere Sykehusveien 11. Avslutte ekstern leie av Diplomgården og Postveien 3.  
I tillegg til at dette viser seg å være det beste økonomisk, er det flere andre forhold som teller i retning 
av at dette er det beste alternativ. 
En slik løsning vil være i tråd med kommunens ønske om å gå fra leid til eid og å avvikle eksterne 
leieforhold. Kommunen har allerede tatt grep i den retning med kjøp av Lysverkgården og er i gang med 
å flytte ut leietakere (barnevernet) fra Diplomgården. Alternativ 1 vil bety at leieavtalen i sin helhet med 
Diplomgården kan avsluttes.  
 
Alternativ 3 som utfra økonomiske beregninger ligger nært opp til alternativ 1 vurderes ut fra dette som 
nest beste neste løsning. Dette alternativet er et motstykke til alternativ 1 ettersom en her baserer seg 
kun på ekstern leie for å dekke inn arealbehovet. I så måte vil det i forhold til alternativ 1 være et 
spørsmål om veivalg. 
Postveien 3 vil som tidligere nevnt ha behov for betydelig grad av ombygging/rehabilitering for å kunne 
tilfredsstille dagens krav til universell standard. Dette er det også tatt høyde for i økonomiberegningen 
som er gjort. En utfordring med denne løsningen vil være at det i ombyggingsfasen vil være behov for 
leie av midlertidige lokaler inntil en har fått bygget klargjort for videre drift. Ulempene og kostnadene 
knyttet til dette er ikke tatt med i investeringskostnadene for dette alternativet. En løsning som denne 
vil fortsatt bety at tjeneste Rus- og psykisk helsetjeneste er spredt på to ulike lokasjoner  
 
Alternativ 2 er som er en delt løsning der en kombinerer leid bygg (Diplomgården) med eid bygg 
(Sykehusveien 9) vurderes å være dårligste alternativ. Denne er den mest kostnadskrevende av alle tre 
alternativene. I tillegg ser vi at når Sanitetsforeningen selger Sykehusveien 11 vil det by på utfordringer å 
få til et hensiktsmessig utomhusområde og parkering dersom området må deles opp etter 
tomtegrensene. Det mest gunstige vil være om kommunen får hånd om hele området og kan 
planlegge/tilpasse utomhusområdet slik at dette passer til fremtidig bruk av byggene. Det må også tas 
med at salg av Sykehusveien 11 til nye eiere er et usikkerhetsmoment og en risikofaktor som vil kunne 
påvirke kommunens muligheter for bruk av Sykehusveien 9.  
 
Det må i denne sammenheng også nevnes at Fauske kommune eier Sykehusveien 13 som ligger like ved 
og har felles adkomst med de to øvrige bygg (Sykehusveien 9 og 11). 
Dette bygget er et bo-senter med 4 leiligheter for psykisk utviklingshemmede. Beboerne har tett 
oppfølging av hjemmetjenesten. Beboerne krever oversiktlige og trygge rammer rundt sin tilværelse og 
det kan av den grunn være nødvendig med en viss skjerming av boenheten fra aktiviteten som nå 
planlegges i Sykehusveien 9 og 11. I det videre arbeid med planlegging av utomhusområdet må en 
derfor vurdere nærmere om det er ønskelig med et mer tydelig skille mellom boenheten og øvrige bygg 
eller om det også skal være noe rom for felles utearealer i form av parkeringsplass, hage mv.   
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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