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Rådmannens innstilling: 
 

Lebesby kommunestyre vedtar å gjennomføre et forprosjekt for 4 nye omsorgsboliger i 

Kjøllefjord  
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Faktaopplysning: 
Kommunen har i dag ansvar for 4 personer i botiltak, 3 av disse hele tiden mens en er i 

avlastningsperioder. For 3 av disse så er det vurdert at de kan bo i en type omsorgsbolig med felles 

nattevakt.  Vi ser ikke bort fra at behovet vil øke i årene som kommer. 

Vi har i dag utfordringer med å rekruttere til stillinger innenfor Helse- og omsorg. Med et fallende 

folketall så blir det ikke enklere i årene som kommer. Vi har i dag 6 og tidvis 7 personer på jobb om 

natten i Kjøllefjord og 1 i Laksefjorden. Dette er i en periode av døgnet hvor de fleste sover og 

hjelpebehovet er lite. En mer rasjonell struktur vil kunne spare inn 1 og tidvis 2 nattevaktstillinger i 

Kjøllefjord, og effekten kan bli enda større dersom behovet for botiltak øker. For å dekke en 

nattevaktstilling gjennom året går det mer enn 2 årsverk, det tilkommer også nattillegg slik at 

kostnadene for disse stillingen er høyere en dagstillinger. 

For å få til en felles bemanning i deler av døgnet så må botiltakene samles i et egnet bomiljø hvor 

personellet lett kan komme til hos brukerne. Det kan løses ved å bygge omsorgsboliger som er 

tilpasset dette. Hver bruker har en egen leilighet og et areal i «midten» hvor personellet oppholder 

seg.  

Det gis tilskudd fra Husbanken for bygging av omsorgsboliger, tilskuddet er på 1,5 Mill pr boenhet. 

Det anslås at et slikt prosjekt, dimensjonert med 4 boliger, vil koste rundt 15 Mill. Utfordringen er å 

finn egnet tomt for å bygge slike omsorgsboliger.  

Ved å realisere et slikt prosjekt vil det bli frigjort 4 boliger til utleie i Lille Ringvei. Leieinntektene her 

vil være 360 000.- pr år. 



Prosjektkostnad 15 000 000

Tilskudd -6 000 000

Prosjektsum 9 000 000

Årlige kostnader

Renter og avdrag 30 år , 3% rente 458 000

Leieinntekter LR1 -360 000

Besparelser lønn -1 100 000

Netto kostnad/besparelse -1 002 000  

Det er selvfølgelig en risiko på prosjektkostnadene i denne fasen, og det er alltid en risiko for at 

utleieenheter står tomme i perioder. Men så langt er 100% av våre utleieenheter leid ut. 

Ved siden av den økonomiske besparelsen så vil dette være med på å redusere 

rekrutteringsutfordringene, noe som absolutt er et viktig moment i denne sammenhengen. 

Det er nødvendig med et forprosjekt og nærmere detaljering for å ta dette videre, men at det er et 

gunstig tiltak for kommune synes åpenbart. 

 

 

Vurdering: 

Økonomisk og praktisk ser dette ut til å være et godt prosjekt for kommunen å gå videre med. 

Det er flere ting som må avklares før en beslutning kan tas. Det handler om tomtevalg da 

brukere kan være funksjonshemmet, og det handler om kostnader for prosjektet når en har 

mer informasjon. Med den bakgrunn anbefaler rådmannen at det iverksettes et forprosjekt i 

2022. Et forprosjekt anslås å koste 250 000.- og det fremmes som eget tiltak i budsjettet. 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 
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Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


