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 Bindal kommunestyre  

 

Årsmelding 2018 - Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre 

 
Vedlegg: 
1 Årsmelding 2018 - Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre 
 
 

Leders innstilling 
Årsmelding for Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre 2018, godkjennes. 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Det er utarbeidet årsmelding for rådets virksomhet for 2018. Årsmeldingen skal behandles av 
rådet som avgir innstilling til kommunestyret. Se vedlegg. 
 
 
 
 
Leder for rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre, Terråk, 19.02.2019 
 

Petter Bjørnli   
Leder   
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.  
 
 
 



Årsmelding 2018 

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre 

Bindal kommune 

 

Rådets oppgaver og funksjon. 

 

Kommunale og fylkeskommunal eldre råd har vært lovpålagt siden 1992. Fra og 
med kommunevalgperioden 2007-2011 er det også lovpålagt å ha en eller 
annen representasjonsordning i kommuner og fylkes kommuner for mennesker 
med nedsatt funksjonsevne. Samtidig ble det åpnet for at kommuner og 
fylkeskommuner unntaksvis kunne vedta å opprette et felles råd for eldre og 
funksjonshemmede. 

Bindal kommune har vedtatt at rådene skal slås sammen til «Råd for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre», i praksis kalt «Rådet». Det 
innebærer at Rådet i Bindal skal ha som formål å sikre deltakelse og innflytelse i 
lokalpolitikken som angår eldres levekår, samt tilsvarende å delta i og påvirke 
alle politiske saker som er særlig viktige for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne. 

Rådet kan også fremme synspunkter og ønsker overfor de to fylkeskommunale 
rådene. 

 

Kommunestyret har plikt til, i god tid før endelig behandling, å legge frem for 
Rådet alle saker som berører og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Som 
rådgivende organ for kommunen kan også Rådet legge frem egne saker. 

Kommunen skal behandle alle innspill fra Rådet, men plikter ikke ta disse til 
følge. 

 

Etter eldrerådsloven er Rådet pålagt å lage en årsmelding som forelegges 
kommunestyret/ fylkestinget. Departementet anbefaler at årsmeldingen 
behandles som egen sak i kommunestyret. 

 



Bindal kommune har vedtatt følgende sammensetning av Rådet for 
valgperioden 2015-2019 : 

Simone Plahte , leder  Egil Helstad, personlig vara 

Petter Bjørnli, nestleder  Ruth Skjelsvik    

Turid Klimpen Lande   Sissel Martinsen 

Randi F. Haugdal-Sætran  Wenche Næsvold 

Per Heide    Britt Lilleheil 

Ragnhild Otervik   Gunnar Sagmo 

 

Medlemmene representerer: 

Bindal kommune 

Terråk pensjonistforening 

Bindalseidet pensjonistforening 

Bindal lokallag av NFU (Norsk forbund for utviklingshemmede) 

Norges handikapforbund Bindal 

 

Kommunens utvalgssekretær Astri Helen Busch, er rådets sekretær. 

 Vår leder Simone Plahte ble dessverre syk og gikk bort i 2018. Nestleder har 
fungert som leder i hennes sykefravær. Simone Plahte var svært aktiv inntil helt 
til sist i sin sykeperiode. Hun gikk bort etter kort sykdomsperiode. 

Vi mistet en svært aktiv og engasjert leder da Simone Plahte gikk bort. Savnet 
er stort. 

 

I kommunestyrets desembermøte ble Petter Bjørnli valgt til ny leder. Per Heide 
til ny nestleder, Egil Helstad ble valgt til nytt fast medlem, med Aslaug Helstad 
som personlige vararepresentant. 

 



Rådet har i 2018 avholdt 4 ordinære møter, og behandlet 19 saker samt 9 
referatsaker. 

Saker som har vært behandlet har bl.a. vært utbygging av sykehjem, 
samlokalisering, og bygging av omsorgsboliger. I tillegg har Rådet uttalt seg om 
Trafikksikkerhetsplan samt sendt bekymringsmelding om arbeidssituasjonen og 
forhold for pasienter ved legekontoret, og fått tilbakemelding fra legene på 
dette. 

Ut ifra dette er det satt i gang et arbeide for å se på behov for opprusting av 
lokalene. 

 

Vi har også i samarbeid med Terråk pensjonistforening avholdt et 
informasjonsmøte på Terråk gjestegård i forbindelse med de store 
utbyggingsoppgavene kommunen har. 

Som følge av leders sykdom har vi ikke deltatt på eksterne møter og 
konferanser i år. 

 

Videre i 2019. 

Leder og nestleder har møtt i arbeidsgrupper for de utbyggingsoppgavene vi 
har omsorgsetaten. Dette arbeidet vil naturlig nok bli fulgt opp. I tillegg blir det 
å følge opp trafikksikkerhetsarbeidet. 2019 er valgår, så inntil det nye 
kommunestyret konstituerer seg er det planlagt 3 møter. 

Vi satser også på å delta i kurs og konferanser i regi av fylkeskommunen.  

Samarbeid med øvrig organisasjoner er viktig for å få innspill til saker som 
angår de vil skal representere, og vi vil føre en aktiv dialog med det politiske 
livet i Bindal. 

 

Bindal, 14. februar 2019 

For Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre, 
Petter Bjørnli 
Leder.
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Møteplan 1. halvår  2019 - rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og 
eldre 

Leders innstilling 
Det vedtas følgende møteplan for 1. halvår 2019: 
 
Mandag 25.02.2019, kl.13:00. 
Tirsdag  23.04.2019, kl.13:00. 
Mandag 17.06 2019, kl.13:00. 
  
 
 
 

Saksopplysninger 
Det må utarbeides møteplan for rådet for 1. halvår 2019. 

Vurdering 
Leder for rådet har satt opp forslag til møteplan for 1. halvår 2019. 
I møteplanen er det lagt opp til møter i rådet i forkant av planlagte kommunestyremøter. Det er 
ikke foreslått datoer for høsten 2019, da det er kommunestyre- og fylkestingsvalg i september og 
nytt råd vil bli valgt etter dette. 
 
 
 
Leder for rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre i Bindal kommune, 
Terråk, 21.01.2019 
 
 

 Petter Bjørnli     
 Leder    
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur. 
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Økt kostnadsramme (revidert beløp) for samlokalisert bo- og aktivitetstilbud 
på Bindalseidet 

 
Vedlegg: 
1 Revidert planløsning for aktivitetstilbud for samlokalisert bo- 

og aktivitetstilbud på Bindalseidet 
2 A20-2 Situasjonsplan 
  
  
 
 

Rådmannens innstilling 
Kommunen øker sin kostnadsramme for oppføring av et samlokalisert bo- og aktivitetstilbud på 
Bindalseidet fra kr 36 076 642 til kr 39 263 176. Det må foretas en etterfølgende 
budsjettregulering. Dersom Husbankens tilskudd avviker vesentlig fra omsøkt beløp vil saken 
behandles på nytt i kommunestyret 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Tiltaket er behandlet ved ulike anledninger i kommunestyret tidligere; sist i møtet 13 desember 
2018 sak 121/18 hvor rådmannens innstilling om et økt låneopptak ble forkastet. 
Kommunestyrets flertallsvedtak ble da: «Dette innebærer at forutsetninger i kommunestyresak 
51/18 er gjeldende.» 
 
Vedtaket i sak 51/18 fattet 21. juni 2018 lyder som følger: 
 
«Rådmannen får fullmakt til å fortsette utredning av det fremlagte alternativ 2 i et forprosjekt. 
Forprosjektet skal utarbeide et fullstendig anbudsgrunnlag, ta stilling til type anbud, innhente 
anbud og inkludere det best kvalifiserte anbudet i en søknad om tilskudd til Husbanken. 
Maksimal kostnad for tiltaket settes til kr 36 076 642 inkl. mva. Kostnaden skal inkluderes i 
økonomiplan 2019 – 2022.» 
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Rådmannens innstilling i sak 121/18 var å øke lånerammen for oppføring av et samlokalisert bo- 
og aktivitetstilbud på Bindalseidet fra kr 9 889 625 til kr 15 776 879. Bakgrunnen for det økte 
låneopptak er gjort rede for i saksfremlegget for sak 121/18, men kan kort oppsummeres til at 
innhentede anbud var klart over kostnadsrammen vedtatt i sak 51/18 den 21. juni. 
 
Kommunestyrets budsjettvedtak, pkt 9, 13. desember 2018 bevilget inntil 350 000 i ny 
prosjektering av et redusert areal for bygget. På dette grunnlag har administrasjonen innledet 
forhandlinger med entreprenør TotalBygg Midt-Norge AS for å få et justert pristilbud med 
utgangspunkt i et lavere areal og ny prising av opsjoner.  
 
Entreprisen er delt i tre deler; 
 
Boligdelen (oransje og grønn del) 
Husbankens veileder setter klare krav til utforming og areal til omsorgsboliger for å få utløst 
tilskudd. I tillegg kommer krav fra Arbeidstilsynet for areal og fasiliteter for personalet tilknyttet 
boligdelen. Det er derfor ikke hensiktsmessig å redusere dette arealet og entreprenørens prising 
av denne delen er ikke endret. 
 
Aktivitetsdelen (gul/blå del) 
Husbankens veileder setter igjen klare krav til et aktivitetstilbud til brukergruppen. Veiledningen 
er ca 10 m2 per bruker. Opprinnelig areal var ca 220 m2 som er klart overdimensjonert for 
antallet brukere i Bindal. Årsaken til dette var ønsket om å inkludere et areal for kafe/kjøkken 
som tillater brukerne å arrangere salgskafe og andre typer arrangementer. Denne type 
arrangementer kan arrangeres andre steder og administrasjonen har derfor bedt entreprenør om et 
forslag til ny løsning for denne delen med et areal for 10 brukere/ca 100 m2. Forslag til ny 
arealløsning er vedlagt. 
 
Forslaget er akseptert av administrasjonens prosjektgruppe bestående av relevante ledere, 
tillitsvalgte og verneombud. Det innebærer en vesentlig reduksjon i areal, men gir fremdeles 
mulighet til et godt aktivitetstilbud for brukerne og ventes å utløse tilskudd fra Husbanken. 
 
Base for hjemmetjenesten på Bindalseidet (blå/grå del) 
Arbeidstilsynet setter klare krav til areal på kontorer, møterom og garderober. Den nye 
arealløsningen reduserer ikke arealet, men organiserer arealet annerledes. 
 
Andre endringer: 
Det er gjort flere endringer i entreprisen når det gjelder utomhusareal. Carporter er fjernet og det 
er valgt billigere løsninger for overflater. I tillegg har vi mottatt en ny pris på opsjon 5 – BANO 
baderom. 
 
Samlet sett resulterer dette i et nytt pristilbud fra entreprenør på kr 35 239 251 inkl. mva og 
tiltredelse av alle opsjoner. Dette er en prisreduksjon på kr 5 389 021 i forhold til opprinnelig 
tilbud. Reduksjonen i låneopptak er estimert til kr 1 918 421 under forutsetning av at 
sikkerhetsmarginen blir fullt ut utnyttet. 
 
I tillegg kommer kommunens egne utgifter til byggherreombud. Dette var ikke inkludert i 
estimatet vedtatt 21. juni 2018. 
 
Administrasjonen legger fremdeles maksimal ramme til grunn for låneopptaket. Denne rammen 
inkluderer en opprinnelig sikkerhetsmargin på 10 % - kr 3 523 925. Kommunen bærer den fulle 
risiko for sikkerhetsmarginen. Husbanken vil ikke øke sitt tilskudd om kostnadene blir høyere 
enn oppgitt i vår søknad. 
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Alle kostnader som er påløpt hittil vil kvalifisere til refusjon av mva. Estimert prosjektkostnad er 
redusert og rådmannen velger derfor å justere estimatet for mva-refusjon tilsvarende til kr 7 852 
635. Det nye estimatet kan fremstilles slik: 
 
Type 
kostnad/inntekt 

Estimat 21. 
juni 2018 

Estimat 13. 
desember 2018 

Estimat 11. 
februar 2019 

Kommentar 

Byggekostnad 32 770 620 40 628 272 35 239 251 Inkluderer 
entreprisekostnad 
med opsjoner som i 
anbud og 
arkitekt/skisseprosjekt 

Kommunal 
byggeledelse 

0 500 000 500 000 Kommunen har egne 
utgifter til 
byggeledelse 

Sikkerhetsmargin 3 306 022 4 112 827 3 523 925 Anbefalt margin for 
uforutsette kostnader  

Sum kostnader 36 076 642 45 241 099 39 263 176  
Tilskudd 
Husbanken 

18 742 153 20 416 000 17 552 083 Estimatet er basert på 
Husbankens egen 
simulering. Endelig 
tilsagn er ikke gitt 

Budsjett i 2018 
for skisseprosjekt 

350 000 349 583 349 583 I 2018 budsjetterte 
kstyret med 350 000 
til skisseprosjekt. 
Kostnaden er nå 
inkludert i 
byggekostnad, men 
kommer i tillegg til 
vedtatt ramme 

Refusjon mva 7 444 864 9 048 220 7 852 635 Refusjon estimert på 
total kostnad 

Kommunens 
låneopptak 

9 889 625 15 776 879 13 858 458 Forutsetter at vi må 
bruke hele 
sikkerhetsmarginen 

Sum finansiering 36 076 642 45 241 099 39 263 176  
Alle beløp er inkl mva. Totalsummen inkluderer ikke kr 350 000 som var budsjettert i 2018. 
Årsaken er at kostnaden kommer i tillegg til vedtatt kostnadsramme, men administrasjonen vil 
likevel synliggjøre kostnaden i tabellen. 
 
Rådmannen understreker at oversikten fremdeles er et estimat, men med høyere sikkerhet enn 
estimatet presentert 21. juni siden vi nå har en kjent entreprise/byggekostnad. Det forventes at 
søknaden om investeringstilskudd fra Husbanken vil bli behandlet i første kvartal 2019. Vi 
kjenner ikke endelig kostnad og følgelig heller ikke endelig refusjon av mva. 
 

Vurdering 
Rådmannens innstilling er ikke i tråd med sist fattet vedtak om at det er forutsetningene i vedtak 
51/18 som er gjeldende. Årsaken er at administrasjonen ikke har funnet muligheter til å følge 
kommunens strategiske pleie- og omsorgsplan og samtidig realisere et bygg som ivaretar planens 
intensjoner innenfor kostnadsrammen vedtatt i sak 51/18. 
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Kommunestyret har, ved to ulike anledninger, vedtatt å samlokalisere botilbudet for 
ressurskrevende brukere. Først 11. desember 2014 og deretter 22. juni 2017. Administrasjonen 
oppfatter kommunestyret slik at det fremdeles ønsker en slik samlokalisering.  
 
Den argumentasjon som kommunestyret har basert de tidligere vedtakene på er fremdeles gyldig 
og endres ikke av at låneopptaket blir høyere enn vedtatt i juni 2018. Låneopptaket resulterer i 
utgifter til renter og avdrag som er klart lavere enn de driftsgevinster som kommunen vil oppnå 
på sikt. 
 
Allerede i 2013 mottok kommunen en rapport fra Telemarksforskning («Omstilling 2013») som 
anbefalte «en større grad av samlokalisering» av hjemmetjenester og sentralisering av 
omsorgsboliger. Handlingsplanens pkt 17 fra samme rapport ledet til dette vedtaket 11. desember 
2014 i forbindelse med budsjettbehandlingen: 
 
«En framtidig samlokalisering av omsorgsboliger besluttes med grunnlag i et administrativt 
forprosjekt. Avsatte midler i økonomiplanen, kr 6 millioner, tas ut. Et evt. låneopptak skal 
baseres på forprosjektets innhold og politisk behandling.» 
 
Vedtaket førte deretter til opprettelsen av en bredt sammensatt arbeidsgruppe i administrasjonen 
som i sitt første møte 9. november 2015 la til grunn dette punktet: 
 
«Fra pkt 17 i handlingsplan — omstilling 2013: Innenfor miljøtjenesten er det begrensede 
muligheter for å iverksette tiltak pga spredd boligmasse og det vil ikke være mulig å gjøre 
noen store driftsendringer før boligmassen samles. Det er gjort små driftsendringer i denne 
tjenesten også men prosjektet ser at det kan gjøres flere endringer med samlet boligmasse. 
Det er mulig å samle boligene på Bindalseidet ved ombygging av en bolig, og brukere i egne 
boliger vil også bli ivaretatt ved at miljøtjenesten lokaliseres til Bindalseidet. 
Iverksettelse av prosjektet for å se på hvordan dette kan gjennomføres og gevinsten i forhold 
til større fagmiljø og større fleksibilitet i tjenesten.» 
 
Arbeidsgruppen gjennomførte 6 møter i perioden 9. november 2015 til 15. mars 2016 hvor den 
kartla eksisterende boligmasse fra et brukerperspektiv. Den klare konklusjon er at de tre 
adressene som i dag har døgnbemanning krever betydelig oppgradering. Dette gjelder spesielt 
Åasaunveien hvor arbeidsgruppen påpeker kronglete utforming, manglende pauserom og 
garderobe og generelt nedslitt boligmasse. Ved tilsyn fra Arbeidstilsynet risikerer 
administrasjonen pålegg om umiddelbar utbedring av garderober og pauserom for personalet i 
Åsaunveien.  
 
I tillegg gjorde gruppen faglige vurderinger i forhold til hva som vil utgjøre det best mulige 
tilbud i forhold til bo- og aktivitetstilbud for denne gruppen brukere. Prosjektgruppens 
konklusjon var et behov for 6 boenheter med bemanningsbase og 1 trenings-
/gjennomgangsleilighet. Denne konklusjonen ble inkludert i kommunens strategiske helse- og 
omsorgsplan som ble enstemmig vedtatt 22. juni 2017. 
 
På bakgrunn av at samlokalisering har vært vedtatt strategi fra 2014 har ikke administrasjonen 
utredet kostnadene ved å fortsette drift av botilbud på 3 ulike adresser og aktivitetstilbud på en 
fjerde. En slik utredning kan likevel ikke være en del av et saksfremlegg fordi den må identifisere 
ulike bemanningsbehov knyttet til ulike brukere. Slike opplysninger er sensitive og må unndras 
offentlighet. 
 
I utgangspunktet er kostnadene ved drift av bo- og aktivitetstilbud på fire ulike adresser lik 
dagens driftsbudsjett. På generelt grunnlag er administrasjonen likevel ikke i tvil om at fortsatt 
drift 4 ulike adresser vil medføre økte kostnader for kommunens driftsbudsjett på sikt: 
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 Åsaunveien må relativt raskt gjennomgå omfattende bygningsmessige utbedringer 
 Kommunen har ikke tilgjengelig botilbud for nye brukere og risikerer å bygge nye boliger 

og drifte nye tilbud på en femte adresse – de 7 tomme boligene i Ivarhaugveien 
(bofelleskapet på Bindalseidet) tilfredsstiller ikke dagens krav til botilbud 

 
I tillegg til å unngå kostnadene nevnt i kulepunktene ovenfor har samlokalisering potensielle 
gevinster ved: 
 

 Redusert bemanning på kveld og natt 
 Kapasitet til å gi nye brukere et godt, forskriftsmessig botilbud 
 Langsiktig utfasing av alle andre adresser og salg av Åsaunveien, Åsentoppen og Gamle 

Gårdsvei 19 med tilhørende besparelser på vedlikehold 
 Reduserte kostnader knyttet til renhold, oppvarming og vedlikehold ved å drifte botilbud 

på færre adresser 
 
Samlet sett er administrasjonen derfor ikke i tvil om at avdragene på kr 347 500 i året og fallende 
renteutgifter fra kr 278 000 første året vil være lavere enn de økte kostnadene ved fortsatt drift av 
4 ulike adresser (basert på standard lån av kr 13, 9 mill. i Kommunalbanken med 2 % rente og 40 
års løpetid).  
 
Administrasjonen mener at slik samlokalisering kan best finansieres ved å prosjektere den slik at 
den vil være berettiget til tilskudd fra Husbanken. Et slikt tilskudd ytes på en rekke 
forutsetninger: 
 

 Alle bygg skal være sprinklet og følge prinsippene for universell utforming 
 Det skal være nærhet til et aktivitetstilbud 
 Arealet for boliger skal være minimum 55 m2 
 Arealet for fellesareal skal være minimum 8 m2 per beboer tilknyttet arealet 
 Arealet for aktivitetstilbud skal være minimum 10 m2 per bruker 
 Bygget skal plasseres i eksisterende bomiljø og skal ikke ha et institusjonelt preg 

 
I tillegg kommer Arbeidstilsynets krav for arbeidsplasser, garderober og WC tilknyttet bygget. 
 
Rådmannen kan ikke se, med det reduserte pristilbud som foreligger, at samlokaliseringen kan 
oppnås på annen måte.  
 
Administrasjonen har vurdert alternativ hvor eksempelvis kun boligdelen bygges og knyttes til 
eksisterende lokaler som aktivitetstilbud/kontorer. Dette vil gi en kostnad innenfor vedtatt 
ramme, men å presentere en løsning hvor nye boliger blir koblet til et eldre aktivitetssenter som 
verken er sprinklet eller universelt utformet vil vanskelig utløse tilskudd fra Husbanken. I tillegg 
er det slik at dagens kontorer har et stort behov for utbedring på grunn av skjevheter og endringer 
i grunnforhold. En slik utbedring må skje før eller siden og det er liten grunn til å tro at en slik 
utbedring vil representere en lavere kostnad for kommunen enn mottatt pristilbud. 
 
Det er derfor rådmannens vurdering at det ikke er mulig å oppnå samlokalisering uten å akseptere 
en økning i vedtatt kostnadsramme og et høyere låneopptak enn først forutsatt.  
 
Administrasjonens betraktninger når det gjelder muligheter for å oppnå tilskudd er de samme 
som i desember 2018: 
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«Behovet for et samlokalisert bo- og aktivitetstilbud er godt dokumentert og mulighetene for å 
oppnå en høy grad av tilskudd er historisk gode i 2018. Tilskuddsordningen vil fortsette i 2019, 
men Husbanken opplyser følgende på sine nettsider: 
 
I 2017 ble det gjort endringer i ordningen. Fra 2021 vil det være krav om netto tilvekst for å få 
tildelt tilskudd. Denne ordningen skal gradvis innføres i 2017, 2018, 2019 og 2020.» 
 
I 2019 er 60 % av Husbankens ramme for investeringstilskudd satt av til prosjekter som gir netto 
tilvekst. Det samlokaliserte bo- og aktivitetstilbudet vil ha begrenset netto tilvekst (maksimalt 3 
plasser) og vil ha en redusert mulighet for å oppnå finansiering i 2019. Muligheten reduseres 
ytterligere i 2020 fordi da vil 80% av Husbankens ramme for investeringstilskudd være reservert 
prosjekter med netto tilvekst. 
 
Administrasjonen vurderer derfor muligheten som relativt god for å oppnå tilskudd i 2019 
forutsatt at søknaden til Husbanken leveres før en eventuell søknad om tilskudd til utbedringen 
av Bindal sykehjem. Slik søknad er planlagt levert til Husbanken i fjerde kvartal 2019. 
 
 
RÅDMANNEN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 14.02.2019 
 

Knut Toresen  Arne Bangstad 
rådmann  helse og velferdssjef 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.  
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