
  
 
 

SAK 06/2018 Leie av lokaler. 
 
Styrets innstilling: 
 
Representantskapet tar styret for Avlastningshjemmet IKS sitt vedtak om inngåelse 
av leiekontrakt med Eidsberg kommune til etterretning. 
  
 
Bakgrunn 

Det har i lengre tid vært arbeidet med å finne nye egnede lokaler for 
Avlastningshjemmet IKS. Det har vært vurdert flere muligheter og ulike alternativer. 
Økonomi har vært sterkt vektlagt i styrets arbeid med de ulike alternativene. 

Styret har vært kjent med at huseier ville søke om bruksendring av lokalene etter 
Plan- og bygningsloven, da det har vist seg at godkjenning for dagens formål ikke 
har vært i orden.  Dette ble styret gjort kjent med etter at Indre Østfold brann og 
redning IKS gjennomførte tilsyn med bygget i Edwin Ruuds vei 31. Det viste seg at 
det vil være behov for store tilpasninger og oppgraderinger for å kunne søke om å få 
innvilget videre drift i Edwin Ruuds vei 31.  

Det ble også opplyst om at en fremtidig drift i boligen til dagens formål som 
Avlastningshjem ikke vil være hensiktsmessig siden det vil forutsette en tidkrevende, 
omfattende og kostbar oppgradering av lokalene.  

Utleier, styret i stiftelsen Edwin Ruud, anså situasjonen som svært alvorlig og 
12.01.18 ble det varslet oppsigelse av leieforholdet, med 6 måneders oppsigelse i 
tråd med avtale. Begrunnelsen var at bygningsmessige krav var omfattende og at 
utleier ikke kan ta ansvar for akseptabel sikkerhet. Det ble dermed nødvendig med 
rask avklaring og styret foreslo tiltak for å sikre drift i midlertidige lokaler frem til 
man finner en permanent løsning. På møte 09.01.18 vedtok styret for 
Avlastningshjemmet å anmode Eidsberg kommune om å rette en henvendelse til 
Sykehuset Østfold med forespørsel om mulig leie av sykehusets lokaler på Edwin 
Ruud. 

Leieareal og kostnadsforskjeller 

Styret ved Avlastningshjemmet ønsker å synliggjøre alternativer for eierne slik at de 
kan være med å ta en beslutning om leie av lokaler. Eiendomssjef Knut Bergersen i 
Eidsberg kommune har skissert to mulige alternativer. Begge alternativene gjelder 

lokaler i Edwin Ruuds vei 4. Alternativene innebærer kostnader bestående av en fast 
leiesum og en variabel del som omfatter felleskostnader. For begge alternativene 
gjelder at ved kald vinter, med behov for lang fyringsperiode, vil de variable 
felleskostnadene øke.  

 

 

 



Alternativ I 

Netto leieareal: 361m2, totalt leieareal: 405 m2. Netto leieareal er inkludert åtte 
beboerrom med bad, ett fellesaktivitet- og kjøkkenrom og gang samt trapperom. Et 
av de åtte rommene må i dette alternativet tas i bruk som kontor/personalrom.  

Årlig husleie: 405.000 kroner. I tillegg kommer felleskostnader årlig estimert til ca. 
101.250 kroner. Felleskostnader alt inkludert bortsett fra renhold. 

Estimat kvartalsvis kostnad:  126.563 kroner. 

Estimat årlig kostnad:    530.000 kroner. 

Konsekvenser i forhold til tjenestetilbud. 

Valg av alternativ I vil føre til færre mulige brukerdøgn og vil innskrenke mulighet for 
å møte foreldrenes ønske om fleksibilitet og mulighet til å bytte avlastningsdøgn. 
Alternativ I vil også vanskeliggjøre muligheten til å dele inn brukergruppen i og med 
at kjøkken og aktivitetsrom er slått sammen. Det gir mindre mulighet for skjerming 
av enkeltbrukere med behov for ro og lite stimuli. 

Alternativ II 

Netto leieareal: 442 m2, totalt leieareal: 490 m2. Her er inkludert åtte beboerrom 
med bad, to fellesaktivitet- og kjøkkenrom og gang samt personalrom og kontor.  

Årlig husleie: 490.000 kroner. I tillegg kommer felleskostnader årlig estimert til ca. 
150.000 kroner. Også her alt inkludert bortsett fra renhold.  

Estimat kvartalsvis kostnad:  160.000 kroner. 

Estimat årlig kostnad:   640.000 kroner. 

Konsekvenser i forhold til tjenestetilbud. 

Valg av alternativ II vil gi flere mulige brukerdøgn. Pr. i dag har Avlastningshjemmet 
fem brukere på venteliste som det ikke er mulig å gi avlastning med dagens 
romkapasitet. Ut ifra de opplysningene som er kjent, leiepris og kostnader for drift, 
vurderer styret at de økte kostnadene vil kunne bli dekket gjennom økt inntjening 
ved utnyttelse av økt kapasitet. Antall brukerdøgn bestemmes av kommunenes 
vedtak om avlastning. Dette alternativet omfatter to aktivitetsrom og muliggjør 
deling og skjerming av brukergruppen. Alternativ II legger også til rette for gode 
arbeidsforhold for personalet. Både økonomisk og faglig sett skiller alternativ II seg 
positivt ut sammenliknet med alternativ I. 

Kostnadene vil bli fakturert selskapet kvartalsvis inklusiv estimerte felleskostnader, 
med en avregning av de estimerte felleskostnadene ved årets slutt.  
 
Dagens kostnader knyttet til leie av lokaler: 250.000 kroner, inklusiv felleskostnader. 
 
Alle beløp er eksklusiv merverdiavgift. 


