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1 Bakgrunn 
Kommunestyret vedtok den 20.04.2016 følgende: 

1. Arbeid med «brukertilpassede boliger i Solfallsveien» videreføres i tråd med 

kommunestyrets vedtak av 18.11.15. 

2. Det skal etableres inntil 7 boenheter med tilhørende personalbase. 

3. Prosjektet organiseres som et borettslag, hvor kommunen kan eie inntil 2 boenheter, i 

tillegg til personalbasen. 

4. Vedtekter og avtaler skal gås igjennom av jurist. 

 

Kommunestyret behandlet sluttrapport for prosjektet 16.06.2021 K-Sak 48/21 og vedtok: 

1. Sluttrapport for Solfallsveien spesialboliger godkjennes ikke. Saken sendes tilbake og 

legges fram for ny behandling når sluttoppgjøret er fullført. 

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gjennomføre en 

pårørendeundersøkelse ved Solfallsveien spesialboliger i forbindelse med 

evalueringen av prosjektet. 

 

Kommunedirektøren har med bakgrunn i vedtaket gjennomført en pårørendeundersøkelse. 

Resultatet er innarbeidet i en egen evalueringsrapport som vedlegg til sluttrapporten.  

 

Evalueringsrapporten tar for seg samhandlingen mellom foreldregruppen (beboerne) og Ås 

kommune i byggeprosessen, de avtalemessige forholdene, driften av bygningsmassen og 

det kommunale tjenestetilbudet. Evalueringen er gjennomført etter ca. 1 års full drift av 

bygget.  
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2 Byggeprosjektet 
Den generelle gjennomføringen av byggeprosjektet fremgår av sluttrapporten som 

omhandler følgende punkter: 

▪ Måloppnåelse 

▪ Regnskaps- og nøkkeltall med budsjett/kalkyle 

▪ Vurderingen av framdriften mot opprinnelig tidsplan 

▪ Evaluering av prosjekteringsgruppen 

▪ Evaluering av entreprenør 

▪ Evaluering av prosjekt- og byggeledelse 

▪ Evaluering av entrepriseform 

 

Denne rapporten gjelder derfor kun samhandlingen mellom de ulike aktørene i prosjektet.  

Tidligfase/planlegging 

Prosjektet ble første gang vedtatt av kommunestyret den 18.11.2015 og forutsatte at 

juridiske, økonomiske og organisatoriske forholdene ble avklart før igangsetting. 

Detaljplanlegging av byggeprosjektet startet opp våren 2017 da kontrakt med arkitekt ble 

inngått.  

 

Prosjektet søkte om dispensasjoner fra gjeldene reguleringsplan om arealformål, parkering 

og utnyttelsesgrad. Dispensasjonen ble vedtatt av Hovedutvalg for teknikk og miljø 

02.11.2017 (HTM-Sak 78/17). 

 

Anbudskonkurransen ble kunngjort i juni 2018 og kontrakt inngått i oktober 2018. Alle 

leilighetene ble beskrevet med lik utførelse unntatt én leilighet som hadde større areal pga. 

spesielle behov hos beboer/kjøper. Det var i anbudsdokumentene i liten grad lagt opp til 

valgmuligheter når det gjaldt overflater (farger, gulvtype, flistype etc.) i leilighetene. 

 

Det spesielle med prosjektet var at beboerne skulle kjøpe og eie sin egen leilighet/andel i et 

borettslag. I så måte burde det vært lagt inn opsjoner på tilvalg med priser som en del av 

kontrakten med entreprenør. Dette løste seg på en god måte i byggefasen, takket være et 

godt samarbeid mellom foreldregruppen, entreprenør og prosjektet. 

 

Totalt sett oppfattes det at prosessen i planleggingsfasen, fra arkitekt ble engasjert til 

entreprisekontrakten ble inngått, var god når det gjaldt selve byggeprosjektet.  Involveringen 

av foreldregruppen og kommunens tjenesteyter (Bolig voksne) burde vært bedre. 

Gjennomføring 

Byggearbeidene startet opp årsskiftet 2018/2019 med avtalt ferdigstilling 02.09.2019. Pga. 

mange endringer underveis i byggeperioden, ble ferdigstillelse utsatt til 07.10.2019. 

Utsettelsen kunne muligens vært unngått hvis flere av brukerønskene hadde vært avklart i 

planleggingsfasen og medtatt i konkurransegrunnlaget. 

 

Prosjektet hadde første møtet med kontaktpersonen for foreldregruppen den 01.02.2019. Det 

ble her avtalt hvordan individuelle ønsker for hver leilighet skulle håndteres. I senere møter 
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ble tema som type toaletter, dørautomatikk og velferdsteknologi avklart. Kostnader for tilvalg 

ble belastet hver leilighet separat. I byggeperioden ble det avholdt månedlige 

informasjonsmøter med vergene/foreldregruppen.  

 

I egne møter om hver leilighet, hvor entreprenør, foreldre/verger og i noen tilfeller beboer 

deltok, ble endringer som hver enkelt ønsket, avtalt. Det ble også avholdt egne møter om 

hver leilighet mellom leverandøren av fast innredning og foreldrene/vergene. 

 

Koordineringen av behovet for individuelle tilpasninger av hver leilighet var ressurskrevende 

for prosjektet. Imidlertid ble det vurdert som svært fordyrende og uhensiktsmessig å bygge 

leilighetene som beskrevet og bygge om disse i ettertid. 

 

Samarbeidet mellom de ulike aktørene i gjennomføringsfasen var god, og spesielt 

entreprenøren og hans underentreprenører var svært løsningsorienterte. Fra prosjektets side 

var opplevelsen at alle var fornøyde med involveringen og at alle fikk gjort de tilpasningen de 

ønsket i sin leilighet. 

 

Prosessen var totalt sett mer ressurskrevende å gjennomføre enn ett ordinært kommunalt 

byggeprosjekt. 

Ferdigstillelse/overtakelse 

Ås kommune overtok bygget 14.11.2019. Foreldregruppen ønsket å flytte inn til jul 2019, noe 

kommunen tilbød. Ingen tok imot tilbudet av praktiske årsaker. Dette er nærmere omtalt 

under pkt. 3 i denne rapporten. 

Selve overtagelsen av bygget bød på en del utfordringer fordi det var Ås kommune, som 

byggherre, som formelt overtok bygget fra entreprenøren og ikke kjøperne. Det var derfor Ås 

kommune som gikk ferdigbefaring og påpekte feil og mangler overfor entreprenøren. Når 

bygget senere skulle overleveres videre fra Ås kommune til kjøperne var det i enkelte tilfeller 

ulik oppfatning om hva som var en feil/mangel og hva som var reklamasjonsberettiget overfor 

entreprenør. Ås kommune hadde ingen mulighet til å utbedre forhold som kjøperne oppfattet 

var feil/mangler som ikke var reklamasjonsberettiget overfor entreprenør. Dette var en 

utfordring ved prosjekter av denne typen. 

Oppfølging i garantitiden 

Kommunen har oppfølgingsansvaret i garantitiden. I dette prosjektet en krevende løsning, da 

kommunen samtidig ikke har drifts- og vedlikeholdsansvar for bygningsmassen, men selv er 

bruker og andelseier i borettslaget. Ved reklamasjoner i garantitiden kan det derfor være 

utfordrende å få brakt på det rene hva som er årsaken til feilen. 

 

Ett års befaring med entreprenøren og borettslagets styreleder ble gjennomført 14.10.2021 

(utsatt fra 2020 pga. korona). I etterkant har det vært utfordringer med å få entreprenøren til 

å utbedre feilene. Dette har ikke noe med prosjektet som sådan å gjøre, men har like vel 

skapt mye frustrasjon hos beboerne. Vi erfarer at dialogen mellom prosjektet og styreleder 

har vært god etter overtagelsen. 
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3 Avtalemessige forhold 

Entreprisekontrakt 

Ås kommune inngikk 19.10.2018 kontrakt om totalentreprise om bygging av borettslaget i 

Solfallsveien  

Opprettelse av borettslaget 

Med bistand fra OBOS eiendomsforvaltning AS stiftet Ås kommunen Solfall Borettslag med 8 

andeler i stiftelsesmøte 14.06.2019. Andelene ble tinglyst i grunnboken 23.10.2019. OBOS 

har også bistått kommunen som forretningsfører for borettslaget.  

Kjøpsavtaler 

I løpet av vinter/vår 2020 inngikk kommunen endelig kontrakt om salg av andelene 2-8 

(andel 1 er kommunens personalbase) forutsatt samtykke fra Statsforvalter til å kjøpe 

andeler og ta opp lån. Dette for å legge til rette for raskest mulig innflytting. Kommunen 

vurderte at det var liten risiko forbundet med åpne for innflytting før samtykkene forelå. 

Kommunen bistod vergene, med å søke om samtykker fra Statsforvalteren og med øvrig 

kontakt med Statsforvalteren frem til samtykker forelå for alle i august 2020. I forbindelse 

med salgsprosessen oppstod det også behov for bistand til vergene i forbindelse med 

søknader om startlån. Da innvilgelsen av startlån og nødvendige samtykker forelå, ble 

avtalte kjøpesummer innbetalt til meglers oppgjørskonto. I påvente av videre prosess, ble 

midlene stående på oppgjørskonto. 

Tomteforhold 

Borettslaget er oppført på festetomt. Planen var at en del av festetomten skulle framfestes til 

borettslaget. Framfeste forutsatte oppretting av ny festetomt først ved å fradele areal etter 

plan- og bygningsloven. Kommunen avslo søknad om dispensasjon for fradeling av et 

mindre areal rundt borettslaget, men ga tillatelse til å fradele et areal på 2000,2 m2 som var 

innenfor reguleringsplanens rammer. Dette sammen med en avtale med borettslaget om 

vederlagsfri tilbakeføring av et gitt areal nord for borettslagets festetomt sikrer kommunen 

viktig areal ved en videre utvikling av kommunens festetomt (gnr. 55, bnr. 187). 

Delingstillatelse ble gitt 16.09.2021. Matrikulering ble gjennomført 29.11.2021 (gnr. 55, bnr. 

551). Overføring av hjemmel til andelene i borettslaget til kjøperne, skjøte til borettslaget og 

panterett for innskuddene ble gjennomført i april 2022. Endelig oppgjør ble utbetalt 

24.04.2022. 

4 Drift og vedlikehold av bygget 
Kommunen skal i henhold til borettslagets vedtekter ha en representant i styret. Enhet for 

Eiendom har representert Ås kommune i styret siden årsskiftet 2020/2021. 

  

Det første driftsåret har styret jobbet med å få på plass serviceavtaler, etablere rutiner og 

systemer, følge opp reklamasjonssaker og avklare roller og ansvar, mv.  

  

Den største utfordringen med driftsformen har i en oppstartsfase vært avklaringer av roller og 

ansvar. Det har vært utfordrende å skille tjeneste- pårørende- og eierrollen for både Ås 
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kommune og pårørende. Ås kommune opplever at dialogen i styret har vært konstruktiv og 

god. OBOS tilbyr mye opplæring som styremedlemmene har deltatt på - og vedtektene er 

også klare på hvem som har ansvar for hva. Ås kommune eier en andel og har ansvar for 

innvendig vedlikehold av denne andelen. Ellers står borettslaget for alt av service og 

vedlikehold på bygningskropp, tekniske anlegg og fellesområder. 

 

I løpet av det første driftsåret har styret etablert flere internkontrollrutiner for helse, miljø og 

sikkerhet. Styret har gjort en stor jobb med dette og det jobbes fremdeles med å tydeliggjøre 

hvem som har ansvar for hva i oppfølging av rutinene. Dette løses i dialog mellom styret og 

tjenesten. Tidligere styreleder ønsket ukentlige møter med avdelingsleder. Nytt styre ser ikke 

behov for dette.  

 

Det var underveis uklare oppfatninger om hvilket ansvar som lå til tjenesten og hvilke som lå 

til borettslaget. Dette førte til diskusjoner og usikkerhet mellom tjenesten og styreleder. Dette 

gjaldt blant annet brannrutiner, gressklipping, snømåking, mm. Disse punktene er i all 

hovedsak avklart nå.  

5 Kommunalt tjenestetilbud i bygget 
Bolig voksne ble involvert i prosjektet januar 2019. Prosjektet var da kommet langt og det var 

ikke muligheter for innspill fra tjenesten om behovet i forhold til arealer og bruken av disse. 

Det var ikke lagt opp til avdelingslederkontor, kun et vaktrom som er forholdsvis lite. 

Vaktrommet blir benyttet av personal gjennom hele døgnet.  

 

Det var planlagt et møterom i 2 etasje, som avdelingsleder blant annet kunne benyttet seg 

av. Dette rommet er ikke stort og blir brukt til ulike møter. Det oppsto en del uklarheter rundt 

bruken av dette rommet. Det ble i 2020 skrevet en avtale mellom pårørende og Ås kommune 

om sambruk av rommet, slik at det kunne plasseres en romaskin (tilhørende en beboer) inn 

der, og at rommet kunne brukes til ulike aktiviteter.  

 

Ut over dette er boligen funksjonell med leiligheter og fellesarealer.  

 

Dokumentasjonen fra møter har vært mangelfull. Dette har skapt utfordringer da man viser til 

møter og avtaler fra verger som ikke kan kvalitetssikres. 

 

Konklusjon fra tjenesten er at mye av de frustrasjonene og de misforståelser som har 

oppstått sannsynligvis kunne ha vært unngått ved å involvere tjenesten tidligere i prosessen 

og ved en felles forståelse for tjenestene som skulle utføres i borettslaget.  

 

6 Pårørendeundersøkelse 

Det er gjennomført en pårørendeundersøkelse iht. Kommunestyret vedtak den 16.06.2021 

(K-Sak 48/21). Det ble levert svar fra alle de syv leilighetene. 
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Hvordan opplevde du at kommunikasjonen med Ås kommune har vært fra prosjektets 

start til byggets ferdigstillelse? 

 

Moderat misfornøyd 4 

Moderat fornøyd 2 

Nøytral 1 

 

Hva fungerte bra? 

 

Når de hadde en konkret prosjektleder som fulgte opp prosjektet, opplevde de at saker ble 

tatt tak i. Det ble gjennomført flere informasjonsmøter, også møter med arkitektfirma. De 

pårørende fikk svar på de spørsmålene som ble stilt.  

 

Hva kunne vært gjort bedre? 

 

Pårørende beskriver et konfliktfylt samarbeid i starten av prosjektet, der de pårørende følte 

seg som kasteballer. Saksbehandling tok lang tid, og de fikk lite eller ingen informasjon om 

prosjektets framdrift og status. Tjenestene fra Helse og mestring som skulle gis i boligen 

burde vært involvert tidligere. 

 

Hvordan opplevde du generelt å bli involvert fra prosjektets start til byggets 

ferdigstillelse? 

 

Moderat misfornøyd 4 

Nøytral 2 

Moderat fornøyd 1 

 

Opplevde du å bli godt involvert i prosjektet i oppstarten? 

 

Ja 2 

Nei 5 

 

Opplevde du å bli godt involvert i prosjektet underveis? 

 

Ja 6 

Nei 1 

 

Hvor fornøyd er du med sluttproduktet? 

 

Moderat fornøyd 6 

Svært fornøyd 1 

 

Hva fungerte bra? 

 

De fleste er fornøyd med sluttproduktet selv med en del mangelfulle funksjoner.  

En flott planløsning både i fellesrom og leiligheter. Positivt at den enkelte har hatt mulighet til 

å være delaktig i valg i egen leilighet.  
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Hva kunne vært gjort bedre? 

 

Tettere dialog tidlig i byggefasen der kommune og foreldrerepresentanter avklarer 

forventninger og grenseoppganger rundt ansvar. Styret etterlyser fullt innsyn i alle 

dokumenter da de skal være ansvarlig for inngåelser av avtaler og forsikringer m.m.  

For mange leiligheter på en for liten tomt. Huset burde vært på ett plan. Burde være et bedre 

samarbeid med foreldre tidlig i oppstartfasen. Tettere dialog i byggefasen. Ønsker at det ble 

tatt kontakt av entreprenør underveis med tettere dialog.  

 

Hvordan opplever du at bygget har fungert når det gjelder sambruk av lokalene? 

 

Svært misfornøyd 4 

Moderat misfornøyd 1 

Nøytral 1 

Moderat fornøyd 1 

 

Hva fungerer bra? 

 

Vi opplever at fellesrom/stue blir brukt mye og er velfungerende. Vært mye uro rundt Ås 

kommune sitt møterom i 2 etasje og bruk av dette. Foreldregruppen hadde planlagt at 

rommet skulle brukes som et aktivitetsrom, med bl.a. romaskin, tredemølle, TV og 

musikkanlegg etc., men det var fra Ås kommune innredet som møterom med arbeidsplasser. 

Ny leder fra juni 2021 har tatt tak i en rekke viktige mangler. Ansatte gjør så godt de kan.  

 

Har du forslag på hvordan vi kan sambruke lokalene bedre fremover? 

 

Bedre pårørendesamarbeid, informasjon og tett kommunikasjon for å finne gode løsninger 

sammen. Tydelig forventningsavklaringer knyttet til pårørende/Ås kommune sine roller og 

bruk av lokalene. Fellesrommene i 1. etg skal ikke brukes som møterom. Bytte ut stort bord i 

2. etg til sammenleggbare bord, slik at dette rommet som Ås kommune eier kan sambrukes i 

større grad (dagtid brukes av Ås kommune, kveldstid/helger brukes av beboerne).  

7 Oppsummering 
Av redegjørelsen ovenfor fremgår det at prosessen fra oppstart av arbeidet med å planlegge 

byggearbeidet i prosjekt og frem til salget av andelene og overføring av borettslaget har vært 

omfattende og komplisert langt ut over selve byggeprosjektet. 

 

Arbeidet har totalt sett involvert nesten alle deler av kommunen og stilte store krav til 

samordning underveis som det ikke var etablert en tilfredsstillende løsning for på forhånd.  

 

Det er også uheldig at gjennomføringen av byggeprosjektet ble avhengig av flere 

dispensasjoner for å kunne gjennomføres. I dette tilfelle ville prosjektet tjent på å 

gjennomføre en reguleringsplanprosess i forkant av byggeprosjektet. 
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I ettertid ser kommunen at det hadde vært hensiktsmessig med en overordnet 

prosjektorganisering for bedre koordinering og samordning. Sentrale momenter har bl.a. vært 

uforutsette juridiske utfordringer, systemendringer utenfor kommunens kontroll og større 

bistandsbehov til vergene enn forventet.  

 

Ås kommune har samlet sett brukt uforutsett mye ressurser underveis på bl.a. å koordinere 

de ulike stegene i prosessen, ivareta ulike søknadsprosesser, involvere de riktige personene 

både eksternt og internt, og følge opp eksterne ressurser. 

 

Forankring og informasjon til brukere og pårørende kunne med fordel vært mer strukturert. 

Dialog med både de som skal utføre tjenestene og brukere/pårørende burde samordnes 

tydeligere. I tillegg til å avklare forventinger mellom både prosjekt, tjenesteutfører (drift) og 

brukere/pårørende så tidlig som mulig og underveis. 

  

Læringspunktene fra dette prosjektet kan overføres til også andre prosjekter og vil tas med 

videre inn i nye prosesser. 
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