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Oppfølging budsjettvedtak 2019 - alternativ driftsform ved Sagatun 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Dagens drift ved Sagatun avvikles i løpet av 2019. Bygningsmassen avhendes til egnet formål. 
 

 
Sammendrag: 
Kommuenstyret ba rådmannen i sak 116/18, Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 å utrede å 
fremlegge alternativ drift ved Sagatun. Rådmannen har avholdt møter med ISSBL og Sulitjelma 
boligstiftelse om drift ved Sagatun. ISBBL og SBF ønsker ikke å inngå i et noen form for drift og eller 
ombygging av Sagatun. Andre alternativer belyses også i saken. 
 
Saksopplysninger: 
Kommunestyret vedtok i sak 116/18, Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022: «Driften ved 
Sagatun videreføres i 2019. Kommunestyret ber rådmannen utrede og fremlegge en sak hvor Sagatun 
gjøres til et botilbud for selvhjulpne eldre som søker trygghet og felleskap med andre mennesker i 
samme situasjon. Det er også et ledd i å forebygge ensomhet. For å finne en best mulig bærekraftig 
løsning bes det om at Sulitjelma boligfond og Indre Salten boligbyggelag ses på som samarbeidspartnere 
i denne prosess.» 
 
Det har i vært avholdt møter mellom Fauske kommune og Sulitjelma boligfond, samt mellom Fauske 
kommune og Indre Saleten boligbyggelag. Det er mottatt skriftlig svar fra Sulitjelma boligfond, fra ISBBL 
er det kun mottatt et foreløpig svar. I begge svarene ligger det at er ingen interesse fra Sulitjelma 
boligfond og ISBBL for å overta bygningsmasse og tomt ved Sagatun for å utvikle et tilbud slik som 
skissert i budsjettvedtaket. Rådmannen anser det som ikke mulig å gjennomføre kommunestyrets 
vedtak slik det er sitert ovenfor. 
 
Rådmannen har i tillegg gjort en forundersøkelse for å finne andre alternative driftsformer ved Sagatun. 
Driften ved Sagatun er svært sårbar, kostnads og administrativt krevende. Nedleggelsen av driften ved 
Sagatun er en viktig brikke for å bringe kostnadsnivået innen for pleie og omsorgssektoren innenfor de 
rammer som er gitt av kommunestyret. Det er også problematisk å finne egnede beboere som kan 
nyttiggjøre seg tilbudet slik det er planlagt og bemannet for over tid.  
 
Følgende alternative driftsformer er vurdert i denne forundersøkelsen: 
 

· Ordinære langtidsplasser 
· Demens langtidsplasser 
· Avlastningsplasser 
· Korttidsplasser 



· Selvstendige omsorgsboliger 
· Fellesskapsboliger 

 
Alternativer som ikke er vurdert er: 

· Barnebolig 
· Forsterket lindrende behandling/palliasjon 
· Forsterkede plasser psykisk helse/atferd 

Rådmannen har ikke vurdert disse kategoriene da disse tilbudene er svært krevende å bemanne både i 
forhold til bemanning av selve tilbudet, men også tilgang på viktige støttetjenester som 
spesialisthelsetjenesten, lege, fysioterapeut, psykolog/psykiater, spesialister innenfor smertebehandling 
m.v. 
 
Fauske kommune ønsker å gi et så godt tilbud som mulig til sine innbyggere også innenfor helse og 
omsorgsfeltet. Det er mange kriterier som må vurderes for å kunne avgjøre om et tilbud er tilstrekkelig 
godt og faglig forsvarlig. Det er særlig to forhold som er avgjørende for en forvarlighets og 
kvalitetsvurdering.  
 

1. Tilstrekkelig tilgang til kompetent personell over tid. 
2. Bygningsmassens beskaffenhet og kvaliteter. Bygningsmassens kvalitetere vil vurderes ut fra 

Arbeidstilsynets og Husbankens krav til utforming, størrelse o.l. 

I tillegg må en gjøre kost nytte betraktninger og ta hensyn til økonomiske forhold. 
 
Dimensjoneringsgrunnlag 
Husbankens dimensjoneringsgrunnlag er utarbeidet i samarbeid med Arbeidstilsynet. Det angir 
Husbankens minimumsmål for omsorgsboliger og sykehjem. Minimumskravene må oppfylles for å få 
bygningsmassen godkjent av arbeidstilsynet. Det kreves (ny) godkjenning av arbeidstilsynet om en gjør 
vesentlige endringer/modifiseringer/restaurering eller bygger ny bygningsmasse. Beskrivelsene under 
angir dagens krav. Ved mindre endringer eller mindre oppussing kreves det ikke ny godkjennelse av 
arbeidstilsynet. Da er det tidligere krav som gjelder. 
Omsorgsboliger og sykehjemsplasser er boformer hvor beboerne har behov for mye hjelp og omsorg. De 
må derfor utformes slik at de gir mulighet for bruk av utstyr og hjelpemidler.  
Dimensjoneringsgrunnlaget for ordinære boliger med livsløpsstandard er ikke lagt til grunn i denne 
forundersøkelsen, da dette i utgangspunktet skulle ivaretas av ISSBL eller SBF.  
 
Omsorgsboliger 
Omsorgsboliger er ikke en lovregulert boform. Boligen er beboerens private hjem. Boligen kan eies av 
beboer selv, borettslag, sameier, kommunen eller andre utleieaktører. Tjenestene er lovregulert og gis 
etter behov. Beboerne betaler for kost, boutgifter og egenandeler på tjenestene som mottas. Beboere i 
omsorgsboliger kan få bostøtte og kan tildeles individuelle hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen. 
Tjenster kan gis av fast tilknyttet personale eller med besøk fra hjemmetjenestene. Beboere i 
omsorgsboliger må ha kommunalt vedtak om omsorgs og helsetjenester. Vedtakene gis etter 
vurdereringer av den enkeltes behov for lov eller forskriftsregulerte tjenester. Tilbudet er til personer 
som på grunn av alder, helse, funksjonshemming mv har et behov for en tilrettelagt bolig med 
hjemmebaserte helse og omsorgstjenester i eller i nær tilknytning til boligen og som er avhengig av 
praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Graden av hjelpebehov er styrende for valg 
av de ulike boformene. 
 
Selvstendige omsorgsboliger: 



Selvstendige omsorgsboliger er boliger som er utformet slik at alle boligfunksjoner er oppfylt inne i 
boligen. De består av kjøkken/stue, soverom, bad og areal til oppbevaring. De kan bygges spredte, 
integrerte i ordinær boligmasse eller som samlokaliserte boliger. 
 
Designprinsipper: 

· bolig tilrettelagt for plass og bruk av hjelpemidler 
· privat boenhet på minimum ca. 55 m2 
· atskilt soverom 
· parsengsrom anbefales 
· plass til nødvendige møbler, plass for hjelpere og plass for betjening av bofunksjoner 
· bad med plass for hjelpere ved alle bad funksjoner, samt plass for plass for seng i pleiestilling 

enten i soverom eller i stua 
· private utearealer 
· areal tilrettelagt for lagring og lading av hjelpemidler 
·  

Fellesskapsboliger 
Fellesskapboliger er grupper av boenheter der den private boenheten ikke inneholder alle boligens 
funksjoner. Her er fellesareal nødvendig for å kompensere for dette. Vi bruker betegnelsen bogruppe 
om den klyngen av boenheter som deler et fellesareal. Boenhet er betegnelsen på det som kan 
betraktes som beboerens private arena. Dette må minimum være et soverom/oppholdsrom og bad. 
 
Bofellesskap 
Med bofellesskap forstås en gruppe boliger hvor privatenheten har de nødvendige boligfunksjoner for 
egen husholdning, men som i tillegg har fellesareal. Dette gir beboeren valgfrihet om man vil delta i 
fellesskapet eller ikke. 
Designprinsipper: 
 

· Antallet boenheter i bogruppe 6 –10, avhengig av brukergruppen. 
· Fellesareal for samvær og aktiviteter. Felles kjøkken anbefales. 
· Felles utearealer i direkte tilknytning til felles oppholdsrom enten på bakken eller på terrasse. 
· Lett adkomst til utearealer som kan være private og/eller felles. 
· Boenhet tilrettelagt for bruk av hjelpemidler. 
· Privat boenhet på minimum ca. 40 m2 med plass til kjøkken.  
· Atskilt soverom anbefales. 
· Noen enheter planlagt for parsengssoverom bør vurderes. 
· Plass for seng i pleiestilling enten i soverom eller i stua.  
· Plass til nødvendige møbler, plass for hjelpere og plass for betjening av bofunksjoner.  
· Bad med plass for hjelpere ved alle bad funksjoner – se kapittel 5 Dimensjoneringsgrunnlag. 
· For enkelte bogrupper er det også viktig med privat uteoppholdsareal/ balkong. 
· Felles vaskerom der ikke er planlagt for private vaskemaskiner. 
· Privat bod enten i boenheten eller i fellesområde. 
· Areal tilrettelagt for lagring og lading av hjelpemidler.   

 
Bokollektiv (omsorgsboliger eller institusjoner) 
Med bokollektiv forstås en gruppe boliger som er organisert med tanke på stor grad av fellesskap med 
for eksempel felles matlaging og måltider. Privat boenhet består av soverom/oppholdsrom samt bad. 
Bokollektiv er et tett fellesskap og anbefales bare til personer som trenger mye omsorg og tilsyn. Der 
man også planlegger for fast tilknyttet personale.   
 



Designprinsipper: 
 

· Fasiliteter som kontor, skyllerom, medisinrom og felles lager tilpasses driftsform. 
· Antallet boenheter i bogruppe 4 –10, avhengig av brukergruppen. 
· Fellesarealer som kjøkken og oppholdsrom tilpasset antall beboere. 
· Fellesareal med sentral plassering i forhold til de private boenhetene. 
· Rom for aktiviteter. 
· Felleskjøkken med spiseplass dimensjoner for alle beboere og minimum 2 ansatte. Det må tas 

hensyn til at minst halvparten av beboerne kan være rullestolbrukere. Størrelsen på 
fellesarealer bør være omlag 7- 10 m2 per beboer. 

· Privat boenhet på minst 28 m2 (for korttidsplasser kan aksepteres minimum 25 m2). 
· Enkelte boenheter bør være større, eller det bør være mulighet for å slås sammen to enheter, 

for at ektefeller/samboere eller andre som ønsker å bo sammen kan bo sammen på 
institusjon. 

· Felles utearealer i direkte tilknytning til felles oppholdsrom enten på bakken eller på terrasse. 
· Areal for uteopphold møbleres med spisebord for alle beboere og minimum 2 ansatte, og 

gjerne være delvis takoverbygd. Det må tas hensyn til at en del beboerne kan være 
rullestolbrukere. Det anbefales mulighet for å trille ut en seng for personer som er 
sengeliggende i tilfeller der dette er aktuelt. 

· Soverom/oppholdsrom må minimum ha plass for seng i pleiestilling og sittegruppe, skap og 
hyller til personlige ting. 

· Bad med plass for hjelpere ved alle bad funksjoner – se kapittel 5 Dimensjoneringsgrunnlag.  
· Bod kan være enten private boder og/eller felles boder. Privat bod kan ligge enten i 

boenheten eller i fellesområde. 
· Areal tilrettelagt for lagring og lading av hjelpemidler. 

 
Bemanning 
 
Kombinasjonen av tjenesteomafang og boform er førende for hvor mye personell som bør og må 
knyttes til boenhetene. Den minst personellintenisve boformen er selvstendige omsorgsboliger sett i 
forhold til personell knyttet til boenheten. Tjenestene leveres i denne boformen basert på behovet til 
den enkelte . Mest personellintensiv er spesialiserte institusjonsplasser der det er kompetanse og 
kapasitetskrav knyttet til boformen. Tjenesteleveransen er i sterkere grad knyttet til boenheten. 
 
Ulike former for institusjonsdrift og bemanning/ årsverksbehov er normert i et samarbeid mellom KS og 
NSF. Dette er normtall som angir det som vanligvis oppfattes som forsvarlig bemanning. Ved små og 
selvstendige institusjoner som ligger for seg selv over en viss avstand til andre helsetjenester vil behovet 
for årsverk økes betydelig. Det vil vanligvis innvolvere et høyt antall ansatte i små stillinger. 
 

Type plasser Pleiefaktor Antall plasser Teoretisk  
årsverksbehov  

Ordinære somatikk 1 10 10 
Korttid 1,13 10 11,3 
Demens 1,07 10 10,7 
Rehabilitering 1,44 10 14,4 
Avlastning 1,11 10 11,1 

 
Tilgangen på helsepersonell er generelt liten i Norge per dags dato. Samhandlingsområder har 
vanskeligheter med å rekruttere nytt personell til store deler av tjenestene. Våre erfaringer både fra 
tidligere drift ved Sagatun og driften de siste 2 årene er at det er svært vanskelig å rekruttere personell 



til Sagatun. Særlig gjelder dette sykepleiere og andre yrkesgrupper med 3 årig 
høyskole/universitetsutdanning. 
 
Avlastning i denne forbindelsen er et tilbud utenfor hjemmet og er lovregulert som avlastningsopphold 
på sykehjem. Det stilles derfor samme krav til kompetanse som ved ordinær sykehjemsdrift.Tilbudet gis 
til pårørende til personer med særlig tyngende omsorgsbehov.  
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Dagens utforming av Sagatun og beboerrom fyller ikke designprinsippene for å kunne brukes som 
selvstendige omsorgsboliger uten ombygging. Alle arealer, kjøkken, bad, soverom og oppholdsrom i 
privat husdel tilfredsstiller ikke de ønskede kravene. Rådmannen har ikke vurdert kostnadene ved å 
gjøre Sagatun om til selvstendige omsorgsboliger. Ett «omsorg+» tilbud er en mellomløsning mellom 
selvstendige boliger og fellesskapsboliger. Boformen er tilrettelagt for personer som bor i dårlig 
tilrettelagte hjem og som av den grunn blir isolert og psykisk dårlige. Omsorg+ tilbudet krever 
selvstendige boliger med muligheter for aktiviteter i bygget, men ikke inne i bogruppen. Sagatun er 
heller ikke egnet for en slik driftsform uten store ombygginger av bygningsmassen. Videre fyller ikke 
Sagatun dagens krav til bofellesskap uten store ombygginger. 
 
Bygningsmessig er Sagatun, slik bygget fremstår i dag, mest lik kravene vi stiller til utforming av 
institusjonsbygg. Kravene tilfredsstilles ikke fullt ut iht krav til ønskede kvaliteter i bygningsmassen i dag. 
Etableres det institusjondrift ved Sagatun vil en kunne påregne krav om ombygginger i et 
femårsperspektiv. Særlig vil dette gjelde bad og elektrisk anlegg. 
 
Bemanning av Sagatun har vist seg som svært vanskelig. Dette gjelder alle typer helsepersonell, inklusiv 
innleie fra vikarbyrå. For to år siden hadde kommunen ingen sykepleiere som søkte stilling ved Sagatun. 
Det er svært sannsynlig at en vil møte samme type problematikk i dagens arbeidsmarked som for to år 
siden. Det å drifte Sagatun som institusjon krever sykepleierkompetanse. Kompetansekravet er 
lovregulert. Dagens drift er avhengig av dispensasjoner fra arbeidstidsbestemmelsene gitt i 
Arbeidsmiljøloven. Skulle vi ikke få dispensasjon videre vil Fauske kommune ha store problemer med å 
opprettholde driften.  
 
Samhandlingsområdet Helse og omsorg er pålagt vesentlige innsparinger, effektivisering av driften samt 
å heve kvalitet og produktitiveten i tjenestene. Det viktigste grepet er å minke antall avdelinger, større 
turnuser og høste stordriftsfordeler der dette er mulig og ønskelig. Videreføring eller økning av driften 
ved Sagatun vil forrykke og hindre omstillingsprosessen i vestentlig grad og sektoren vil ikke kunne 
tilfredsstille kommunestyrets krav til effektiv og kvalitativt god drift. Lykkes en ikke i omstillingsarbeidet 
vil ikke samhandlingsområdet være i stand til å oppfylle kommunestyrets krav til innsparing og nedtrekk 
i driften økonomisk. Det er anslått at et mislykket omstillingsarbeid vil påføre Fauske kommune 
merkostnader på minimum 35 millioner kroner (merforbruk 2018 pluss krav om nedtrekk 2019). 
Institusjonsdrift ved Sagatun vil koste mer enn hva det bidrar med av nytte innenfor sektoren. 
 
Driften av Sagatun er relativt liten. Små turnuser med bemanning på helg krever relativt mange ansatte i 
små stillinger. Samhandlingsområdet vil ikke være i stand til å nå kommunestyrets målsettinger om en 
gjennomsnittlig stillingsstørrelse på minimum 80%.  Små løsninger vil være vesentlig dyrere per beboer. 
Den direkte pasientrettede tiden til andre yrkesgrupper som må knyttes til et tilbud ved Sagatun vil 
minke produktiviten i sektoren. 
 
Begge private aktører som er invitert inn i prosessen for å være samarbeidspartnere ønsker ikke å være 
med videre av ulike grunner. Rådmannen finner heller ikke at det er grunnlag, innenfor en forsvarlig 
risikohåndering og behovsvurdering, å bygge Sagatun om til ordinære boliger forbeholdt eldre.  



 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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