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Bakgrunn
Melhuskommunehar vedtatt igangsettelseav et prosjektfor å se på samlokaliseringav tre
bofellesskapfor personermed psykiskutviklingshemming.Prosjektethar fått navnet Lena
Parkog skallokaliseresi Melhus sentrum.Byggetplanleggesmed 16 boenheterfor
utviklingshemmedei tre separatebofellesskap,kombinert med næringsarealog private
leiligheter.
De tre berørte bofellesskapeneLenavegen(4 beboere),Lensmannsgården
(4 beboere)og
Rådhusvegen
(8 beboere)liggeralle innenfor et avgrensetområdei Melhus sentrum. Lena
Parker planlagtoppført på tomten hvor Rådhusvegen
bofellesskapstår i dag. Dennerisikoog sårbarhetsanalysen
tar utgangspunkti områder som er fremhevet som sårbarefor
personermed psykiskutviklingshemming,samt andre områdersom er trukket frem i
fylkesmannensuttalelsetil Husbankendatert 14.01.20,og i Husbankensbrev til Melhus
kommune,datert 22.01.20.
Melhuskommunevil gjennomdennerisiko- og sårbarhetsanalysen
visehvordankommunen
planleggerfor at samlokaliseringav tre bofellesskapi LenaParkskalbli en god løsningfor
bådebeboere,ansatteog pårørendeog bidra til integreringog normaliseringav
utviklingshemmedei Melhus sentrum.Analysener utført av rådgiverBernt Are Moshaug,i
samarbeidmed kommunalsjefTrudeWikdahlog enhetslederKjerstiStenvig.

Risiko-og sårbarhetsvurdering
1. Institusjonalisering
Risiko:
Samlokaliseringav tre bofellesskapvil bidra til å skapeen institusjonfor menneskermed
utviklingshemming.
Status:
Fylkesmannenvisertil at store bofellesskapkan medføretendenstil institusjonaliseringved
at boformen gjør den enkelte avhengigav andre. Rettighetsutvalgetpåpektei NOU2016:17
på lik linke, «at den økte etableringenav store bofellesskap,ofte med fellesarealerog lokaler
for dagaktivitetstilbuder i konflikt med de politiskemålsettingeneom at utviklingshemmede
skalbo i mest mulig vanligeboliger,i ordinærebomiljøer».
Tiltak for å redusererisikoen:
LenaParker en samlokaliseringav tre eksisterendebofellesskapog må derfor ikke seespå
som ett stort bofellesskap.Ensamlokaliseringav tre bofellesskappå 4-8 personervil derfor
værei tråd med nasjonaleføringer,slik Melhuskommunevurderer det. LenaParker
planlagtutformet med ett bofellesskapmed 8 leiligheter i første etasje (tidligere
Rådhusvegen)
og to bofellesskapmed 4 leiligheteri hvert fellesskapi andre etasje(tidligere
Lenavegenog Lensmannsgården).
Hvert bofellesskapbestårav selvstendigeboenhetermed
egeninngang,kjøkken,stue og soverom.Bofellesskapene
har egne fellesarealog
personalfasiliteter.
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Bofellesskapene
vil beholdesin beboersammensetning
og personalgruppe,og de vil være
fysiskadskiltfra hverandre,jf plantegning.Bofellesskapenevil ha egneinngangerog vil ikke
værei kontakt med hverandre,med unntak av sambrukav felles uteareal.Alle leiligheterhar
egeninngangog egnebalkongerfor å ivareta behov for privatliv utendørs.Dag-og
aktivitetstilbudet ved Melhusarbeidssenterer lagt utenfor 2 km Melhussentrum,slik at
beboernemå bevegesegut av sentrumfor å delta på dette.
Tilbakemeldingerpårørendesom er involvert i prosjektet,er at de ønskertilgjengeligeog
godefellesarealer,slik at beboerneikke skalbli sittende isolert i sineleiligheter.
Fellesarealenebidrar til sosialkontakt og mulighet for å innta måltider sammenmed andre,
dersomman ønskerdette. Denindividuelleoppfølgingenog tilretteleggingenskalikke falle
bort selvom det etableresfellesarealersom muliggjørfellesaktiviteter.
Påbakgrunnav planlagtorganisering,arkitektoniskutforming og utearealvurderer Melhus
kommuneat faren for institusjonaliseringsom følge av LenaParksom like lite sannsynlig
eller lik dagenssituasjonmed Lenavegen,Lensmannsgården
og Rådhusvegenbofellesskap.
2. Brukertilpasning
og bygningsmasse
Risiko:
Leiligheterog fellesareali bofellesskapeter ikke tilpassetbrukergruppen,med de krav som
stillestil universellutforming og tilgjengelighet.
Status:
LenaParkskalerstatte boliger for personermed psykiskutviklingshemmingsom i dag bor i
bofellesskapi Melhussentrum.Dissebofellesskapeneer eldre, slitte og til dels også
uhensiktsmessige
for de beboernesom i dag bor i dem. Tilgangenpå fellesområderog
brukernesmulighetertil individuelltilpasninger svært variabel.SpesieltLensmannsgården
og Rådhusvegen
har dårligeog uegnedelokaliteter for nåværendebrukergruppe,mens
Lenavegenforventeså måtte ha en stor oppgraderingav bygningsmasse
om få år.
Lensmannsgården
har svært småleiligheterpå om lag 30 kvm og disseer ikke tilpasset
målgruppen.I tillegg manglerbofellesskapettilgangpå uteareal.
Et nytt bygg,med store og tilrettelagte leiligheter vil i stor grad øke bo- og livskvalitetentil
den enkelte bruker da de gjør det mulig å bo der selv med eventuellefunksjonsfallog
endringeri behov.Det er det ikke tilrettelagt for i dagensboliger,spesieltikke på
Lensmannsgården
og Rådhusvegen.
LenaParkvil ogsågi langt bedre muligheter for
velferdsteknologiskeløsningertilpassetbrukergruppen,slik at beboernei større grad har
mulighetentil å leve et selvstendigliv.
Tiltak for å redusererisikoen:
Melhuskommunemener at prosjektet LenaParkivaretar de hensynsom er fremhevet i
Artikkel 19 i Konvensjonom rettigheter til menneskermed nedsatt funksjonsevne.
Kommunenmener at det kan ytes langt bedre,og mer bruketilpassedetjenester i LenaPark,
med modernefasiliteter og tilgang på gode fellesarealer.Bådeindividuelleog felles
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utearealerfor brukerne,samtmulighet til å benytte ny teknologiog ivaretabrukernetil tross
for funksjonsfall,tilsier at livskvalitetentil brukergruppenvil kunne økesbetraktelig.

3. Lokaliseringog stigmatisering
Risiko:
Samlokaliseringav tre bofellesskapi Melhussentrum vil bidra til stigmatiseringav
menneskermed utviklingshemming.
Status:
Beboernesom skalbo i nye LenaParkbor alleredei boliger i bofellesskapsom ligger i
Melhussentrum.De benytter segav fasilitetenei sentrum,enten aleneeller sammenmed
personaletog de ønskerå fortsette å bo sentrumsnært.I sentrum har de tilgangpå
terapibassengpå Buenhelse-og omsorgssenter,samt kafeer,butikker og kollektivtilbud i
gangavstandfra boligen.LenaParkvil bidra til beboernefortsatt kan være en del av det
1
nærmiljøetde kjenner og har bodd i lengretid. Det fremhevesav Rettighetsutvalget
at
boenheterbør plasseresi ordinæreog godebomiljøerslik at prinsippeneom normalisering
og integreringoppfylles.
Tiltak for å redusererisikoen:
Melhuskommuneer opptatt av at LenaParkskal plasseresi etordinært og godtbomiljø, slik
at prinsippeneom normaliseringog integreringoppfylles.Utviklingenav boliger og bomiljø i
sentrumsnæreområderhar i stor grad endret segover tid. Det utviklesi økendegrad
sentrumsnærebomiljø beståendeav tettere bebyggelse,og dette gjelderogsåfor Melhus.
De sisteåreneer sentrumsområdeti stor grad bebygdmed leilighetsbyggpå 3- 4 etasjer,i
kombinasjonmed næringsareal.
Sentrumsplanenfor Melhussentrum som ble vedtatt i 2019 leggeropp til byggi 3- 5 etasjer
og mest mulig parkeringunder jord. Utformingenav Lenapark ivaretar
normaliseringsprinsippeti sin form og utforming og er etter Melhuskommunesin vurderingi
samsvarmed modernebo- og sentrumsmiljø.LenaParkvil liggei et ordinært bomiljø, og
ikke vil avvikevesentligfra boligenei nærmiljøet.
De fleste boligenesom i dag byggesi Melhussentrumer en kombinasjonav boliger og
næringsareal.Påden andre sidenvil boliger bygd på 1990-talletog som er i én etasje,i
større grad bryte med sitt naturligebomiljø. De kan lettere identifiseressom «boligen»ved
at de ikke ligner på andre boliger i nærmiljøet.LenaParkvil i større grad kunne fremme
inkluderingi lokalsamfunnetfor beboerneved at det liggersentralt i Melhus sentrumog ser
ut som andre byggi området.
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NOU:Pålik linje (2016)
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4. Selvstendighet
og normalisering
Risiko:
Etableringav LenaParki nærhetenavBuen helse-og omsorgssentervil bidra til
institusjonspregog stigmatiseringav personermed utviklingshemming.I tillegg vil ulike
brukergruppersamlokaliserespå en uheldigmåte.
Status:
Buenhelse-og omsorgssenterer et relativt stort byggi Melhussentrumog bestårav to
sykehjemsavdelinger
og omsorgsboliger,i tillegg til en godt besøktbygdekafé,frisør,
fotpleier, treningssalog basseng.Det arrangeresen egenklubb for personermed
utviklingshemmingen dag i uka i lokalenetil bygdekafeen.Bakog rundt Buenhelse-og
omsorgssenterer det mangehundre leiligheteri ulike blokker.Det planleggesi tillegg
byggingav nye 300 leiligheter på Melhustorget,som liggerrette ved sidenav Bueni løpet av
få år. Dersomvi ser hele sentrum under ett, er det planlagtfor 1000 nye boenheter,og dette
viserat Melhussentrumer i sterk utvikling i de kommendeårene.
Tiltak for å redusererisikoen:
Valgetav tomt for LenaParkmå seesi lys av dagenssentrums-og bomiljøutvikling,slik den
har endret segsiste10-20år. Det er i umiddelbarnærhet til Buenhelse-og omsorgssenteri
all hovedsakutviklet et modernebomiljø med en kombinasjonav næringsareal,samt
kulturelle og sosialeaktiviteter. Et ordinært bomiljø bestårav ulike aldersgrupperog det vil i
årenefremover bli langtflere eldre i Melhus.De siste årenehar vi ogsåregistrert at mange
eldre ønskerå bosette segi Melhussentrum,for blant annet å ha en enkel tilgang til
butikker og servicetilbud.Det vil ikke leggesopp til andre brukergrupper(som rus og psykisk
helse)i bofellesskapeteller i de private leilighetenei LenaPark.Sistnevntevil med stor
sannsynlighetbli lagt ut for salgpå det åpnemarkedet.
Med bakgrunni at dagenstre bofellesskapliggeri sentrumpå lik linje med LenaPark,mener
Melhuskommuneatfaren stigmatiseringer mindre sannsynligsom det er med dagens
situasjon.Farenfor stigmatiseringer større hos dagensbofellesskap,som i større grad enn
skillersegfra annenbebyggelsei nærområdet.Melhuskommunemener at LenaPark
fremmer et selvstendigliv hos brukerne,gjennomen bygningsmasse,
teknologi,infrastruktur
og lokasjonsom tillater dem å styre hverdagensin på en bedre måte enn i dagenstre
bofellesskap.
5. Rekrutteringog fagmiljø
Risiko:Samlokaliseringav tre bofellesskapvil medføremindre fagligstøtte til personaletog
reduserestabiliteten i personalgruppen.
Status:
I sin uttalelsetil Husbankenpeker saksbehandlerfra fylkesmannenpå en rapport2 som viser
til at småbofellesskapgir signifikantbedre fagligstøtte og veiledningtil personaletenn
større bofellesskap.Det er verdt å merke segat forfatterne innledningsvisselvbemerkerat
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Kittelsaaog Tøssebro:Storebofellesskapfor personermed utviklingshemming(2011)
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det kun var signifikantsammenhengnår de skiller ut de aller minste bofellesskapene,som
har 2-3 brukere.I tillegg ble det i denneundersøkelsenkun stilt spørsmålom hvorvidt
personaletsbehov for fagligveiledningvar dekket. Her kan det tenkesat behovetfor
veiledningog fagligstøtte er mindre når det er færre brukere å forholde segtil, og ikke
dermedat den fagligeivaretakelsenav beboerneer bedre. Viderepåpekesdet at det er en
stor svakhetmed forskningenat de små bofellesskapenevar eldre og at dette kunneha
innvirkningpå personaletskompetanseog kjennskaptil brukerne.
Tiltak for å redusererisikoen:
Godetjenester til personermed utviklingshemminghengertett sammenmed hvilken
kompetansesom er tilgjengeligi tjenestenog bofellesskapet.Enrapport fra Fafo3
oppsummererat samlokaliserteboliger og store bofellesskapleggergrunnlagfor mer stabile
fagmiljøer,og det er dette Melhus kommuneønskerå oppnåmed etableringenav LenaPark.
Stabiliteti personalgruppen,få kontaktpunkterog personellmed tilstrekkeligkompetanseer
svært viktig for personermed psykiskutviklingshemming.
I Fafo-rapportenfremheverde ansattestørre fleksibilitet, mer varierte arbeidsoppgaverog
et større fagmiljø.Etableringenav størrebofellesskapog personalbasermedfører også
redusertbehov for ekstrahjelp,noe som gjør det mulig å øke andelenansattemed
fagutdanning.Melhuskommunehar en politisk vedtatt satsningpå heltidskultur,som på sin
sidevil bidra til å utvikle godefag- og læringsmiljø.Det er rimelig å anta at større fag- og
kompetansemiljøvil gjøre det noe enklereå rekruttere fagpersonelli et markedsom blir mer
og mer krevendei takt med den demografiskeendringeni innbyggersammensetningen.
6. Deltidskultur
Risiko:
Ansattei deltidsstillingergir laverekvalitet på tjenesten og svakerepasient-og
brukersikkerhet.
Et stort antall tjenesteyteresom gir tjenester til den enkelte, medførerat det kan gå lang tid
mellom hver gangen ansatt yter tjenester til en bruker. Dette øker risikoenfor at brukeren
ikke får tilstrekkeligog kontinuerligtilsyn, og det øker risikoenfor at brukerenikke selvfår
utføre oppgaver,og gjennomdet lære eller vedlikeholdeferdigheter.
Status:
Dagenstre bofellesskaphar en utbredt bruk av deltidsstillingerfor å få turnusenetil å gå
opp. Bofellesskapene
har til sammenom lag 40 årsverkfordelt på 70 personer,noe som gir
en gjennomsnittligstillingsstørrelsepå under 60 %. Dette innebærermangedeltidsansatte,
få høgskoleutdannede
og ansattesom ikke har formell kompetanse.
Fylkesmennene
gjennomførtei 2016landsomfattendetilsyn med kommuneneshelse-og
omsorgstjenestertil menneskermed utviklingshemming.Det ble gjennomførttilsyn med 57
kommuner.I 12 kommunerfant fylkesmenneneingenlovbrudd.I de øvrige45 kommunenefant
fylkesmennenetil delsalvorligsvikt i tjenestetilbudet,og blant flere forhold ble det pekt på
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Fafo:Samlokaliserteboliger og store bofelleskap(2012)
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svakhetersomdårligfagdekningpå kveld,natt og helg,samt knapphetpå høgskolekompetanse
i
4
dennerapporten .

Tiltak for å redusererisikoen:
Ensamlokaliseringav tre bofellesskapvil leggetil rette for å etablereflere 100 % stillinger,
ved at ansattekan gå mer på tvers av bofellesskapeneog at det ogsåkan etableresandre
arbeidstidsordningersom gir mulighet for å redusereandelendeltidsstillinger.Flereansattei
hele stillinger vil gi bedre kontinuitet i tjenesteytingen,i og med at brukernefå færre ansatte
å forholde segtil. Når ansattearbeiderfulltid, vil man lettere kunne utvikle godefag- og
læringsmiljøerog man vil kunne rekruttere de mest kompetentemedarbeiderne.5
Tjenestertil menneskermed utviklingshemmingkrever at ansattehar god kjennskaptil
brukernei tillegg til at brukernehar behov for forutsigbarhetog stabilitet i hverdagen.
Dersomde ansvarligefor dagligtjenesteytingikke kjennerden enkelte brukersindividuelle
behovog tildelte tjenester,kan det medføreat tjenesteneikke blir planlagtog gjennomført
forsvarlig.Hvisansatteikke har tilstrekkeligkompetanseom utviklingshemmingog har for
dårlig kjennskaptil brukerentil å fangeopp, fortolke og formidle det hun eller han uttrykker,
kan redusertlivskvalitetog unødiglidelsebli resultatet. Dette vil styrkesbetydeligved å øke
andelenheltidsansattei tjenesten.
Melhuskommunemener at i nye LenaParker risikoenfor manglendefagdekningog
deltidsstillingermindre enn ved dagenstre separatebofellesskap.Melhuskommunevil ha
mulighet for å lagestore stillinger ved at ansattekan arbeidepå flere bofellesskap.Dette vil
bli spesieltviktig i tiden fremover, for å kunne rekruttere kvalifisertpersonelli hele- og
omsorgstjenesten.
7. Alenearbeid
Risiko:
Alenearbeidutgjør en risiko for helse,miljø og sikkerhetfor ansatte,samtidigsom
alenearbeidogsåutgjør en risiko for svikt i utførelsenav helse-og omsorgstjenestersom på
sin sidegår utover tjenestemottakerne.
Status:
Alenearbeider av Arbeidstilsynetdefinert som «Arbeidhvor arbeidstakerenover tid er
utenfor syns-og hørselsrekkeviddefor sinekollegerog hvor hjelpen ikke er umiddelbarter
tilstede uten tilkalling». Enspredt bolig- og tjenestestrukturmedførerøkt bruk av
alenearbeid.Dagenstre bofellesskaphar alle alenearbeidpå natt, hvor nattevaktenesitter
alenepå vakt gjennomnatten i hvert bofellesskap.
Tiltak for å redusererisikoen:
Et av hovedmåletmed en samlokaliseringav tre bofellesskaper at bofelleskapeneskal
beholdefast kjent personellpå det enkeltebofellesskap,men samtidigkunneutvikle
løsningersom er fleksiblepå tvers av bofellesskapene.Det leggesopp til å i størst mulig grad
4
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Helsetilsynet:Det gjelder livet (2017)
Ingstad:Turnussom fremmer heltidskultur (2017)
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unngåalenearbeid,for å forhindre at ansattehar ansvaralenefor et bofellesskap.I et bygg
med samlokalisertebofellesskapvil de ansattealltid ha annentilgjengeligkompetanse
tilstede på huset. Dette vil bidra til å redusererisikoenfor situasjonerknyttet til vold og
trusler
8. Tjenestetilbud
Risiko:
Storeboenheterkan fremprovosereutfordrende atferd og føre til økte kostnader,jf
fylkesmannensuttalelsetil Husbanken.
Status:
Dagensbolig- og tjenestestrukturi Melhus gir et spredt fagmiljøsom igjen påvirker
tjenesteutøvelsentil brukerneav tjenestene.Samtidighar beboerneet lite og trygt bomiljø å
forholde segtil med mellom 4 og 8 medbeboere.
Tiltak for å redusererisikoen:
Ensamlokaliseringav tre bofellesskapi sammebyggvil leggetil rette for å ivareta det småi
det større. Denenkelte beboervil fortsatt forholde segtil sinemedbeboereog kjente
ansatte,samtidigsom personalethar mulighet til i større grad å samhandlepå tvers rundt
utfordrende situasjoner.Bofellesskapene
vil ha sine egneinngangerog egne,avgrensede
fellesarealhvor beboernekan velgeå oppholdeseg.Beboerei et bofellesskapvil ikke omgås
beboernefra de andre bofellesskapenedersomde selvikke ønskerdette.
Et større og bedre fagmiljøvil kunnebidra til en større fagligbevisstheti tjenesteutøvelsen
overfor brukerne,og på dennemåten forebyggebruk av tvang og makt6. Flereansattei
sammebyggvil ogsåkunnegi en større trygghet for både ansatteog brukere.Melhus
kommunemener derfor at en samlokaliseringav tre bofellesskapheller vil redusere
utfordrende atferd enn å øke den og at dette igjen vil bidra til mindre bruk av tvang og makt
ved at personalethar bedre kompetanse.

6

Fafo:Samlokaliserteboliger og store bofellesskap(2012)
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Oppsummertrisikovurdering
Underståendematriseoppsummererde risikovurderteområdenefor hvert enkelt
bofellesskapog det samlokalisertebofellesskapetLenaPark.Samletsett vurdererMelhus
kommuneat LenaParktil å væreen god løsningpå utfordringenekommunenkommertil å
møte i løpet av de kommendeårenemed aldrendebygningsmasse,
demografiutviklingog
rekrutteringsutfordringeri helse-og omsorgstjenestene.I tillegg vil en samlokaliseringav
bofellesskapkunnebidra til et faglig sterkt kompetansemiljø,som på sin side vil sikreet
kvalitativt godt tjenestetilbudtil den enkelte beboer.
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