
NOTAT  - Helse og bistand 

-  til Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, møtet 25.10.17 

Bemanning, oppstart og drift i nye boliger Frankens og Gruehagan. 

Gruehagan: 

Det bygges 14 nye leiligheter i tilknytning til de 6 eksisterende på Gruehagan (nabotomten). Det vil 

bli en sti mellom det gamle og det nye bygget, men de vil få ulike innkjøringer og parkeringer. 

Gruehagan vil få tre ulike «typer» boformer knyttet til bemanningen. 

4 leiligheter i hovedbygget  med høy bemanning rett ved personalbasen. Der vil det alltid være 

bemannet med minimum to personal – vi antar 2-3 personer på jobb på disse 4 brukerne, morgen og 

kveld, helg og natt (1 våken og en hvilende nattvakt), men dette må vurderes i forhold til aktuelle 

beboere. 

6 leiligheter i hovedbygget  med noe lavere bemanning på andre siden av personalbasen, trolig 1-2 

personalet. En antar da ca 3-4 personer på jobb på basen til enhver tid (unntatt natt). Antall er 

derimot svært usikkert. 

10 leiligheter (4 nye og de 6 eksisterende) beliggende i rekkehus i tilknytning til hovedbygget. Disse 

vil motta ambulerende tjenester eller fast vakter som er inkludert i personalgruppen på basen. 

Det er dagens personalgruppe i Amb. miljø som skal utgjøre både personalbasen på Gruehagan og de 

eksisterende ambulerende tjenestene. Denne avdelingen ble i 2015/16 styrket med ca 4 årsverk og 

den blir tilsvarende styrket i 2018/19 for å ivareta det økte behovet for tettere bemanning. De 

økonomiske midlene vil overføres fra dagens kjøp av institusjonsplasser og gjøres om til egen 

bemanning. 

En ser for seg to turnuser. En «inne turnus», stasjonert på basen og en «ute turnus» som kjører 

ambulerende. Det var i juni drøftingsmøte med tillitsvalgte og et allmøte for hele personalgruppa i 

august. Tillitsvalgte og vernetjenesten har også deltatt i arbeidsgrupper under hele 

planleggingsprosessen. 

En ser for seg en gradvis overføring/innflytting. De første kan en anta kan flytte inn i september 2018. 

Vurdering av brukersammensetning i forhold til brukernes behov og enkeltvedtak er en kabal som 

jobbes med kontinuerlig og spesielt de neste 12.mnd.  Det er svært viktig med samarbeid med 

brukere, pårørende og verger i forhold til å få den beste løsningen for flest mulig. Og en ser for seg 

en del motivasjonsarbeid, da noen antagelig vil få nye tilbud om bolig, for at vi skal kunne gi best 

mulig oppfølging i forhold til behov. 

Frankens: 

Det bygges 8 nye leiligheter på området Fagerhøy. Dette ligger på nabotomten til Fagerhøy A, 

Hybelhuset og Avlastinga. Fagerhøy A er en uegnet boform for dagens to beboere, og vi ønsker å 

sikre at disse får bedre egnet boform. Lokalene til Fagerhøy A er det nødvendig å bruke/utvide til 



Avlastning, som får stadig økende behov. Det blir i Handlingsplan/budsjett 2018-2021 foreslått å 

overføre beboere til andre boenheter og benytte personalet i ny bolig Frankens. 

HNV7 blir også berørt av denne kabalen, det er viktig å tenke nøye gjennom brukersammensetning 

for de beboerne som i lang tid skal bo i samme bokompleks, vi må vurdere kompetansebehov og 

sammensetning av personalgrupper for å sikre best mulig kvalitet for den enkelte. 

Personalet og brukere både på HNV7 og Fagerhøy A kan derfor blir berørt av endringene. Brukere, 

pårørende og verger er allerede i noen tilfeller drøftet med, det er viktig å innhente ønsker og 

innspill, saksbehandle søknader på de enkelte så vi kan få til en brukersammensetning som er best 

mulig. 

Det ligger også friske midler til bemanning i årets budsjett og det forslås resterende som mangler, i 

budsjett for 2018. En har gjort anslag over behovet i forhold til brukere en tror kan bli beboere, men 

dette kan en ikke vurdere eksakt før hver enkelt brukers sak behandles og vi ser hva enkeltvedtaket 

utgjør av ressursbehov. 

Totalt ser en for seg HNV7 bemannet omtrent som i dag (selvfølgelig avhengig av hvem av brukerne 

som vil bo der). Frankens vil en anta kan ha en bemanning på 4 ansatte på jobb dag, kveld og helger. 

2 våkne nattvakter hver natt. Dagvakt må vurderes i forhold til om brukerne er hjemme eller på 

dagaktivitet. En har tatt utgangspunkt i en bemanning tilsvarende Hybelhuset. 

Det ble også gjennomført drøftingsmøte med tillitsvalgte og vernetjenesten, de har også vært med 

underveis i hele planleggingen i arbeidsgrupper. Allmøte for de to personalgruppene ble holdt i 

august. 

En ser for seg overføring og flytting gradvis med oppstart sept/okt 2018. 

19.09.17, Virksomhetsleder 


