Møtereferat22.06.20: Samlokaliseringav bofellesskapi Melhus sentrum
Teams-møtemellom Husbanken,Fylkesmanneni Trøndelagog Melhuskommune
Deltagere:
Husbanken:RegiondirektørGeorgVesterhus,avdelingsdirektør
Geir Strigerog rådgiverRandiSelseth
Fylkesmannen:FylkeslegeJanVaageog rådgiverAnn Marit Kristiansen
Melhuskommune:OrdførerJoridJagtøyen,rådmannKatrineLereggen,kommunalsjefTrude
Wikdahlog enhetslederBo og aktivitet KjerstiStenvig(referent)
InnledningsvisgjennomgikkkommunalsjefTrudeWikdahlen presentasjonsom viser de utfordringer
Melhuskommunestår i og vil stå i fremoveri fht demografiskutvikling,forventet økningi kostnader
til pleie og omsorg,og utfordringer vedr rekruttering av helsepersonell.Presentasjonener vedlagt
referatet.
Andel utviklingshemmedei Melhus og rekrutteringsutfordringer som følge av økt tjenestebehov
Melhuskommuneligger30 % over landsgjennomsnitteti fht andel personermed diagnosepsykisk
utviklingshemming.Kommunenhar gjennomto rapporter fra AgendaKaupangfått beskrevetat
kommunenligger høyt på kostnaderknyttet til målgruppen,ogsåsett i forhold til at kommunenhar
flere utviklingshemmedeinnbyggerei fht innbyggerantallenn det som er landsgjennomsnittet.En
viktig årsaktil de høyekostnadeneer at kommunenhar mangesmåbofellesskap,som er
ressursdrivendebådeøkonomiskog personellmessig.
Kommunenhar etstortbehov for å forberedesegpå en nærståendefremtid med økt presspå
tjenester og manglendetilgangpå kvalifisertpersonell.Melhuskommuneønskerå ha gode
forutsetningerfor å rekruttere høgskolekompetentpersonelli sine helse-og omsorgstjenesterog å
tilby heltidsstillingertil ansatte.For å etablere etstørre og mer robust fag-og kompetansemiljø
ønskerkommunenå erstatte tre av de nåværendebofellesskapenemed et nytt bygg.Disse
bofellesskapeneer i dårlig standog/eller har leiligheter som er for småi fht behovet til målgruppen.
Alle tre bofellesskapeneligger i Melhussentrum og dette ønskesvidereført.
Sentrumsplaneni Melhus og byggeprosjektetLenaPark
Melhuskommunefikk vedtatt ny områdeplanfor Melhus sentrum i september2019.Denneplanen
angir en byggehøydepå 2-4 etasjerfor den aktuelle tomten.
Byggeprosjektetsom har fått navnet LenaParkvil ikke vil skillesegut fra annennåværendeog
planlagtbebyggelsei sentrumsområdet.Byggetvil ogsåromme næringsarealog leiligheterfor det
åpnemarkedet,og dette er en vanligbyggemåtei Melhussentrum.
De tre nåværendebofellesskapfyllerikke dagenskrav til boliger for personermed
utviklingshemming,boligmassener utdatert med leilighetersom dels er nedslitte, for småeller
uegnet.Ingenav leilighetenei de tre bofellesskapenefyller NKFskrav til boliger i brukergruppe3.
Tegningenefor LenaParkble gjennomgåtti møtet og viser et byggi L-form med tre bofellesskap.Et
bofellesskaphar 8 leiligheter,fellesarealog personalfasiliteteri 1 etasje,og to bofellesskaphar 4
leiligheter hver, med hver sitt fellesarealogpersonalfasiliteteri 2. etasje.Alle leiligheter er på 64,5
m2 og gir god plassfor brukere som bruker rullestoler,og tar ogsåhøydefor endringi behovslik at
beboereskalkunnebo i sammeleilighet ogsåom de får endredebehov. I kjeller er det parkeringfor
beboernesbiler.

Medvirkning
Kommunenhar hatt bred involveringfra ansattei de nåværendebofellesskap,hvoravalle ansatte
har deltatt på informasjonsmøter,og HMS-utvalgenesom bestårav avdelingsleder,verneombudog
tillitsvalgte har deltatt i planmøter.
Det ble i oktober 2019avholdt møter med alle pårørendepå de tre bofellesskapene.Det ble da valgt
pårørenderepresentanterfra hvert avbofellesskapenesom har deltatt i den videre prosessen.
Referatfra alle møter vedleggeskommunenstilbakemeldingtil Husbankensom sendesfør
sommeren.
Påbakgrunnav innspill som har kommet i medvirkningsmøter,er tegningerblitt omarbeidetfor å
møte de behovog ønskersom er fremkommeti påvirkningsmøtene.Tegningeneer derfor vesentlig
endret sidenden første søknadenble sendt Husbankeni november2019.
Sakenhar laget en del støy i media,ved at NFUsom organisasjonhar gått hardt ut mot prosjektet.
Rådfor personermed nedsatt funksjonsevneer ogsåkritisk til prosjektet,som følge av dette. Det er
viktig å nevneat flertallet av pårørendestøtter forslagetog mener dette vil være en stor forbedring
for beboernei de nåværendebofelleskapene.I presentasjonenble det vist til to uttalelser fra
pårørende.
Målet for Melhuskommuneer at det fortsatt skalytes godetjenester til menneskermed
utviklingshemmingsom er bosatt i kommunen.
Innspill fra Husbanken
Det ble fra Husbankensside fokusert på intensjonenei HVPU-reformen,og at det i forskninger
empiri på at et bofellesskapbør ha maks6-8 boenheter.Dette gir godetilbud, blir godt integrerte
boliger og oppfyller intensjonenom normalisering.
RegiondirektørGeorgVesterhussa atdet ville vært bedre om kommuneni stedet for tre
bofellesskappå 8+4+4beboere,heller delte opp og bygdeto bofellesskapi Melhussentrumhver for
8 beboere.Enmåte å løsedette på kan være at et bofellesskapfor 8 byggespå gjeldendetomt,
mensdet er mulig å integrereetbofelleskap for 8 i et av de andre planlagteleilighetsbyggenei
sentrum.Det ble ogsåvist til et prosjekt i Bærummed bofellesskapinn i ordinæreboligkomplekser.
Kommunensa at når det er ønskeligat nytt botilbud ligger i sentrum, må det tas hensyntil
sentrumsplanenog de foreliggendekravenetil tomteutnyttelse. Sentrumsbeliggenhet
er viktig i
dette prosjektet,da beboernei de tre bofelleskapenealleredebor og bruker sentrumsområdet.
Melhuskommuneviste til å ivareta “det småi det store”, og at man må se LenaParksom et bygg
som bestårav tre separatebofellesskap,samt øvrigefunksjonersom næringsarealog private
leiligheter.
Husbankenuttalte at byggetvil kunnebli sett på som en miniinstitusjon,selvom dagens
bofellesskapsstrukturbeholdes.De uttrykte forståelsefor utfordringenei fht kompetanseog
rekruttering, men stilte spørsmålved om det er riktig at investeringstilskuddetskalbrukestil å styrke
rekrutteringeni kommunene.Det ble ogsåstilt spørsmålved om det er rom for å byggeflere etasjer
med leiligheter i bygget.Påden måten vil byggetkunnegli mer inn ordinær sentrumsbebyggelse.
RådmannKatrineLereggenfortalte at det det i prosjektskissener sett på mulighetenefor større
utnyttelse av tomten, men at denneså langt ser ut til å være maksimaltutnyttet når vi hensyntar
brukergruppensbehovfor uteareal.

RegiondirektørGeorgVesterhusetterspurte hvilket innsparingspotensialMelhuskommuneser i
dette prosjektet.RådmannKatrineLereggenredegjordefor at det er lagt inn en innsparingpå
nattevaktsressurser,
da det vil være et mindre behovfor dagensantall nattevaktermed en
samlokalisering.
Innspill fra Fylkesmannen
FylkeslegeJanVaageuttalte at den store utfordringen for kommunenefremover er rekruttering av
fagkompetanse.
Fylkeslegensa at han ikke er bekymret for samlokaliseringav tre bofelleskapi sammebygg,så lenge
det er tydeliggjort at det fortsatt er separatebofellesskap.Melhuskommunebør i sitt svartil
Husbankenvise hvordande vil opprettholde dette som adskiltebofellesskap.Videremå kommunen
svareut hvorvidt de leilighetenei byggetsom ikke er tilknyttetde tre bofellesskapeneskalselges
eller væreutleieboliger.Dersomdet skalvære utleie bør det lageskriterier for hvem som skalkunne
leie disse,da det ikke er ønskeligmed en blandingav brukergrupper.Samtidigble det nevnt at det
kan være mer akseptabeltmed dennetype byggi et områdemed mye blokkbebyggelse,
da et slikt
byggvil værelike normalt som andre.
RådgiverAnneMarit Kristiansenfra Fylkesmannenviste ogsåtil forskningi fht størrelsepå
bofellesskap,hvorhun viste til at større bofelleskapikke gir bedre faglighetog økt kompetanse.Fra
kommunensside ble det vist til at det ogsåforeliggerforskningsom viserdet motsatte og at Melhus
kommunesmål er å få kvalifisertpersonaleogå skapeet godt kompetansemiljøsom til sammenvil
gi bedre faglig kompetansei tjenester til utviklingshemmede.Det ble ogsåstilt spørsmålfra Melhus
kommuneknyttet til hvorfor alenearbeidikke ble problematiserti større grad enn det gjør.
Alenearbeider svært sårbartfor utsatte grupper som utviklingshemmedeog er relativt vanligi små
bofellesskap(vold og trusler).
Melhuskommuneønskerå fortsatt kunne gi gode,forsvarligetjenester til utviklingshemmede.
OrdførerJoridJagtøyenuttalte at byggeprosjektetLenaParker fremtidsrettet og en god forvaltning
av ressursersom vil værebærekraftigfremover i tid. Dette vil bidra til å drive samfunnsøkonomisk,
samtidigsom man sikrer et godt kompetansemiljøfor å rekruttere kvalifisertkompetanse.Det bør
ogsåvære interessefor å se på erfaringerfra dennemåten å byggepå.
Avslutningsvisuttalte fylkeslegeJanVaageat det er ønskeligat Melhuskommunesvarerut de
punktenesom Fylkesmannenhar pekt på i sin uttalelsetil Husbankenog tydeliggjørehvorfor Melhus
kommunetenker at dette blir en god løsningfor brukergruppenog bidra til integrering.

