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RÅDMANNENS INNSTILLING:
1. Strømsnes omsorgssenter etableres som er botilbud med totalt 35 plasser fordelt med 10
institusjonsplasser for eldre med demens og alderspsykiatri og 25 plasser som
omsorgsbolig med heldøgns bemanning.
2. Det etableres et dag-aktivitetstilbud i tilknytning til omsorgssenteret for beboere av
omsorgssenteret og hjemmeboende.
3. Ferdigstillelse og åpning av tiltaket er satt til 2024

SAMMENDRAG

Avgjøres av:

Kommunestyret

Behandles i følgende utvalg:

UFL, Eldrerådet, Kommunestyret

Videre saksgang:

Rådmann følger opp vedtak

Saksopplysninger:
Fagavdeling Helse og omsorg inviterte til idédugnad 20.6.18 i forbindelse med etablering av ny
omsorgsbolig på tomt ved Olaviken sykehus – videre kalt Strømsnes omsorgssenter. Til
idédugnaden var det representanter fra Olaviken sykehus, USHT (Utviklingssenter for
hjemmetjeneste og sykehjem), Husbanken, fagavdeling Teknikk og miljø, Samfunnsmedisinsk
avdeling, ansatte fra Helse og omsorg, Individ og levekår samt tillitsvalgte. Formålet var å få
tilbakemelding på hva som var viktig å ha fokus på når det gjelder det faglige innholdet i
tilbudet og hva som er viktig med hensyn til de bygningsmessige forhold, utformingen av
bygget.

Med bakgrunn i idédugnaden er det konkludert med målgruppe, antall plasser og bo- og
aktivitetstilbud:
 Målgruppe:
- eldre med demens og alderspsykiatri
- eldre med somatikk
 Botilbud totalt 35 plasser:
- 10 plasser som institusjonsplasser - skjermede plasser
- 25 plasser som omsorgsbolig med heldøgns bemanning
 Dag – aktivitetstilbud for beboere og hjemmeboende.
 Tilrettelagt uteområde

Vurdering:
Det vurderes at det er hensiktsmessig å etablere omsorgsboligen som en kombinasjon av
institusjonsplasser og omsorgsboliger med heldøgns bemanning. Erfaringen har vist at det vil
være behov for å ha tilrettelagte institusjonsplasser for personer med demens og alderspsykiatri
som har behov for skjerming samtidig som det er mulig å kunne bevege seg fritt innenfor et
område.
Ved å differensiere tilbudet slik at det både er omsorgsbolig med heldøgns bemanning og
institusjonsplasser, vil det være muligheter for fleksible løsninger om behovet endrer seg.
Husbanken støtter en evt. omgjøring av omsorgsbolig til institusjonsplasser, men ikke motsatt.
Et dag- og aktivitetstilbud lokalisert i omsorgsboligen samt et tilrettelagt uteområde, vil kunne
gi muligheter for et samarbeid med Olaviken sykehus om f.eks. musikkterapi, ulike
uteaktiviteter, drivhus, vaktmester mv.
Det vil også kunne være mulig å kunne etablere samarbeid med barnehagen på Furulyområdet,
sambruk av tilbud i nærområdet slik som terapibad, Snoezelrom på Soltunet dagsenter.
Folkehelseperspektiv:
Et godt tilrettelagt botilbud for målgruppen eldre med demens og alderspsykiatri hvor
tjenestene og kompetansen er styrket, vil kunne skape nødvendig trygghet for beboere og deres
pårørende, og vil kunne bidra til økt livskvalitet for den enkelte.
Økonomi:
Inventeringen og påfølgende daglig drift medfører betydelig økning i årlige driftsutgifter. Med
en forventet stram økonomi de neste årene bør ikke ferdigstillelsen være klar før 2024.
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