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MONTERING AV SLOKKEANLEGG 1988-BYGGET BAKKETUN BOSENTER 
INVESTERINGSPROSJEKT 
 
 
Vedlegg: 
Budsjett for sprinkling av 1988-bygget Bakketun 
ROS-analyse for bortfall av fast nattevakt (3) 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren råder kommunestyret til å godkjenne innvesteringen i nytt 
slokkeanlegg ved Bakketun bosenter, investeringen finansieres ved økt låneopptak. 
Hensikten med investeringen er å spare driftsutgiftene til en hel fast nattvakt.   
 
Saksutredning: 
I forbindelse med innsparing i driftsbudsjett fra 2021 har det kommet henvendelse fra 
Bakketun bosenter om å etablere slokkeanlegg på bygningsmassen fra 1988 likt det som er 
på den nyeste delen på Bakketun.  
 
Kommunedirektøren har jobbet frem et budsjett for prosjektering og laget en ROS-analyse 
for å se på muligheten for at investeringen fører frem til at en kan drive Bakketun uten fast 
nattevakt. 
 
Vår rammeavtalepartner for prosjektering, Erichsen & Horgen, ble engasjert for å se på 
mulighetene for å få på plass et slokkeanlegg for denne bygningsmassen. De har også 
sammen med Øyer kommune lagt frem et budsjett for bygging og prosjektering av et slikt 
anlegg.  
 
Det totale budsjettet er på kr 3 218 500 inkl.mva. 
 
Hjemmetjenesten har sammen med leder for nattevaktsteamet vurdert risikoen ved å 
fjerne fast tilstedeværende nattevakt ved Bakketun bosenter. Fast nattevakt ble i sin tid 
etablert på bakgrunn av helsetilstanden til flere beboere. Beboernes helsetilstand må 
vurderes forløpende, og tiltak med hjelp av velferdsteknologi og digitalt tilsyn likeså. Med 
fullsprinkling av hele bosenteret vil de forskriftsmessige forholdene være ivaretatt. 
 
Vurdering: 
En hel nattevakt tilsvarer 1,8 årsverk, med en lønnskostnad på i underkant av kr. 2 millioner 
(inkl alle tillegg). Med en investering på drøyt kr. 3 mill. vil derfor investeringen være 
innspart i løpet av snaut 2 driftsår. Det vil også vurderes bruk av velferdsteknologi for å 



sikre hjemmeboende når det trengs, som også vil medføre noen kostnader – men samlet 
sett vil denne investeringen være en god økonomisk løsning.  
 
Bakketun bosenter består av 32 boenheter. Så godt som alle beboere har vedtak om 
hjemmetjenester i ulikt omfang. Av hjemmeboende utenfor Bakketun som har 
hjemmetjenester er det kun en håndfull som har behov for tilsyn på natt. De fleste slike 
tilsyn forsøkes utført ved hjelp av ulike teknologiske løsninger for å hindre unødvendige 
forstyrrelser. Det vil derfor være hensiktsmessig å vurdere hjemmeboende på Bakketun på 
samme måte. 
 
ROS-analysen (vedlagt) konkluderer med at brannsikring gjennom sprinkelanlegg vil sikre 
alle beboere på en tilfredsstillende måte, og at fjerning av nattevakt på Bakketun er trygt. 
Om behov til tilsyn for enkelte beboere øker i perioder løses dette ved bruk av fastvakt 
(vedtak), som samlet sett ikke skal gi økonomiske utfordringer i størrelsesorden tilsvarende 
fast nattevakt. 
 
Det er i investeringsplan for 2022 foreslått anskaffelse av 4G/WiFi på Bakketun bosenter. En 
slik anskaffelse er nødvendig for at anbefalt velferdsteknologi kan benyttes. Det er derfor 
en forutsetning at anskaffelse av 4G/WiFi skjer samtidig som sprinkelanlegg monteres. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret godkjenner en investering på kr 3 218 500 til sprinkling av 1988-bygget ved 
Bakketun bosenter. Investeringen finansieres ved økt låneopptak. 
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