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DAGSORDEN

• Hvem er vi?

• Hva er status innenfor offentlig 

botilbud?

• Hva er OMTANKE?

• Hvorfor OMTANKE?
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HVEM ER VI?

• AS OMTANKE – 4 aksjonærer 

som eier 25 % hver.

• Brødrene Adolfsen – 50 % -

NORLANDIA. Finansiering

• Trond Vegar Bratlie /Ådne 

Søndrål – 50 %. Utvikling og 

salg.

• Jeg – tidligere politiker og 

diverse annet – jobber for TVB 

og ÅS
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STATUS – BOTILDUD FOR ELDRE.

• Stor avstand mellom 

sykehus/sykehjem og 

hjemmetjenestene selv om 

kommunene satser kraftig på 

hjemmetjenester - behov for 

omsorgsboliger. 

• Det offentlige vil at vi skal holde 

oss selv med bolig lengst 

mulig.

• Eldre vil ha trygghet og sosiale 

tilbud.
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HVA TILBYR OMTANKE?

• OMTANKE TILBYR:

- Nøkkelferdige omsorgsboliger.

- Nøkkelferdig botilbud for mennesker med nedsatt

funksjonsevne.

- Nøkkelferdig botilbud for mennesker med sterke psykiske

lidelser eller rus.

- Nøkkelferdige sykehjem

- Nøkkelferdige demensboliger.

- Alt i tråd med Husbankens krav

• VÅRT HOVEDKONSEPT

- Eldre tun
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HVA ER ELDRETUN?

• KONSEPTET:

- Offentlige omsorgsboliger.

• - Servicesenter for eldre.

- Privateide boliger.
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VI SKAL GI DEN BESTE 

LIVSKVALITET UANSETT LIVSFASE
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VINTERHAGE/FELLESAREALER OG LEILIGHETER MED BALKONG
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1 ETG
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2 ETG
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..OG SLIK AT DET OGSÅ SE UT…

UTKAST TIL PROSJEKT I EN BY.
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OMSORGSBOLIGER – SELVFINANSIERENDE BYGG
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KOMMUNEOMTANKE

BEBOER

Fremleie

HUSBANKEN
Bostøtte**

2

1

≤ 3

4 * Kommunen mottar 

investeringstilskuddet ved oppstart 

leieperioden, og forutsatt en 30 års 

annuitet med 3,0 % rente

1 2

HUSBANKEN

3

Ca NOK 
6.000* pr mnd

6.000 pr 
mnd



TILDELINGSRETT – INGEN RISIKO FOR KOMMUNEN
KOMMUNEN ER IKKE LEIETAKER OG HAR INGEN ANDRE FORPLIKTELSER
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KOMMUNE OMTANKE BEBOER
Tildelingsrett

Husbanken
Bostøtte

Bostøtte 

for minstepensjonist 

ca kr  2.000 pr mnd

Leiekontrakt

• Boligene som får tilskudd, skal være 

kommunalt disponert, tildelingsrett til 

boligene i minst 20 år.

• Det skal det tinglyses en klausul om at 

kommunen skal ha tildelingsrett i minst 20 

år.

• Avtale om hvordan tildelingsretten skal 

praktiseres og hvordan leien skal beregnes.

• Det er kommunen og ikke eier, som 

bestemmer hvem som kommer inn under 

målgruppen.

• Alle leieavtaler skal inngås skriftlig og første 

leieavtale skal sendes Husbanken.

Husbanken
Tilskudd

Usikkert om man får 

tilskudd. Må søke 

konkret til 

Husbanken

”Grunnlån skal bidra til å fremme viktige boligkvaliteter som miljø og universell utforming i ny og eksisterende bebyggelse, 

fremskaffe boliger til vanskeligstilte og husstander i etableringsfasen, og sikre nødvendig boligforsyning i distriktene. Lånet 

skal bidra til å oppnå boligpolitiske målsettinger som ellers ikke vil bli oppnådd.” 



KOSTNADSBILDE – SYKEHJEM -

OMSORGSBOLIGER 
• SYKEHJEM:

Kommunen:

Drift alt inklusive 1 000 000

- Beboer 250 000

Kostnader kommune 750 000

• OMSORGSBOLIGER: 

Kommunen:

Husleie og fysisk drift 100 000

+ Helsetjenester 100 000

- Beboer  (har kostnader til mat) 100 000

Kostnader kommune 100 000
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KOSTNADSBILDE–OPPSUMERT 

• KOMMUNEN «SPARER» 650 000

• BEBOEREN «SPARER»  150 000 MINUS 

KOSTNADER TIL MAT, MØBLER.
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KOSTNADSBILDE–OPPSUMERT 

• Andre argumenter:

- Sikkert variasjon fra kommune til kommune

- Selvsagt må mange på sykehjem.

- «Siste» sykehjemsplassen koster ikke 

1 000 000

- Erfaring viser at hvis man har et sosialt godt

tilbud greier man seg lenger før man må på

sykehjem. 
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SERVICETILBUD FOR ELDRE.

• OFFENTLIGE TILBUD.
- Lovpålagte helsetjenester. 

• PRIVATE TILLEGGSTJENESTER. 
- Ikke lovpålagte helsetjenester.

- Ulike serveringstilbud

- Tekniske tjenester – moderne teknologi

- Vask av klær

- Bildeling

• FRIVILLIGE TILBUD - FRIVILLIGSENTRAL.

- Kulturtilbud, teater, bussturer o.l.

- Aktiviteter, fysisk trening, kortspill, TV – kvelder o.l.

- Pårørende, møterom, familieselskap, quis o.l.
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PRIVATEIDE BOLIGER.

• OMTANKE ØNSKER Å:

- Bygge de offentlige omsorgsboligene.

- Bygge – og bidra i starten på driften av – servicesenter for

eldre.

- Skaffe byggeklare tomter i nær tilknytning til omsorgsboligene og

servicesenteret. 

- Bygge, finansiere og selge boliger til privatpersoner for vår

risiko. Gjerne ulik størrelse og utforming.
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FORDELER MED ELDRETUN

• FOR DE ELDRE:
- Variert og samlet boligtilbud.

- Tilbud – både innenfor helse og praktisk hjelp.

- Større og mer allsidig sosialt miljø. 

• FOR KOMMUNEN:
- Større sosialt miljø .

- Samle brukere av kommunens helsetilbud.

- Vi tilbyr finansiering.

• FOR OSS.

- Samlet prosjekt på et sted – fordel i byggeperioden.

- Vi har tro på det sosiale tilbudet – hyggelig å bygge et konsept som

tilfredsstiller brukere og befolkningen.
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ELDRETUN – ØKONOMI FOR 

KOMMUNEN.

• Den økonomiske risikoen i byggingen av 

omsorgsboliger er behovet for plasser og 

grunnforhold/tomtekostnader.

• De private boligene er risikofrie.

• Helsetilbud blir billigere på grunn av samlingen

• Må investere i servicesenteret – sosialt velvære 

gir lavere helsekostnader.
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PROSESS.

• VIKTIGE UTGANGSPUNKT.
- Kommunen bør ikke offentliggjøre kostnadsrammen – gjør man det 

kjenner utbyggerne «fasiten».

- Kommunen bør ikke detalj prosjektere. Alle utbyggere har godkjente 

konsepter. Utforming på tomta må gjøres i prosessen uansett.

- Kommunen definerer behov; Antall boliger, innhold osv.

- Ber om fast pris til fast tid.

- Kan be om rett til å forhandle med flere tilbydere og retten til å si nei 

til alle.

- Få en juridisk gjennomgang av framgangsmåten slik at man er 

sikker i forhold til det offentlige innkjøpsreglementet.

- Tar den politiske beslutning «med alle kortene på bordet».
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FORSLAG TIL FRAMDRIFT.

1. Ønsker man å vurdere eldre tun?

2. Hvis ja – definer behovet.

3. Vi kommer med skisse til løsning.

4. Bestemmer seg om man vil gå videre?

5. Hvis ja, gjennomfører man anbudsrunden med 

utgangspunkt i det vi har beskrevet over.

6. Alt kan gjennomføres på 3 måneder.
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HVORDAN DEFINERE BEHOVET.

1. Antall offentlige boliger; Sykehjem, 

omsorgsboliger, demensboliger osv. Gjerne 

innenfor et maks og min antall.

2. Antall privateide boliger. Innenfor ulike 

størrelseskategorier og antall.

3. Ønsket størrelse og innhold på servicesenteret.

4. Kommunens behov for plass til sin tjeneste 

produksjon.

5. Kontorbehov for frivillig sentral o.l.
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OPPSUMMERING.

• Bofellesskap som vil gi et aktivt 

og sosialt liv i trygge 

omgivelser

• Selvstendig boenhet.

• Aktiv bruk av velferdsteknologi. 

• Beboerne kan klare seg lengst 

mulig i egen bolig.

• Fleksible 

finansieringsløsninger. 

• Effektiv helsedrift.  

• Arena for frivillige 

organisasjoner og pårørende
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