
Boliger for innbyggere med 
spesielle behov

Planutvalget 25.3.2021



• Omsorgsboliger for mennesker med utviklingshemming (279 enheter for utleie)

• Omsorgsboliger for eldre (423 enheter for utleie)

• Omsorgsboliger for psykiatri (186 enheter for utleie)

• Velferdsboliger for psykisk helse og rus med ambulant tjeneste*

• Ordinære velferdsboliger 

• Bærum kommune eier 2196 boliger

• Ca 400 inn/- utflyttinger årlig

• Leieinntekter NOK 215 mill (2020)

*beliggenhet er avgjørende for tildeling/hvor bruker kan bo

Boligkategorier og boligportefølje





Etterspørselsbehovet er planlagt



Politisk vedtak - Valgfrihet til å eie

Omsorgsboliger og valgfrihet ble behandlet av Formannskapet 18.12.2018.  

Vedtak:  

Det innføres en ordning med mulighet til å velge mellom å eie eller leie sin omsorgsbolig.  

Mulighet til å velge mellom eie og leie innføres for de planlagte nye samlokaliserte 
omsorgsboliger for mennesker med utviklingshemming – første prosjekt ble ferdigstilt 2019. 

Etter 2-3 års skal ordningen med valgfrihet evalueres, inklusive en vurdering av om ordningen 
også er egnet for andre brukergrupper i omsorgsboliger.  



Anskaffelse av omsorgsanlegg; 3 modeller

1. Vi bygger på egen tomt

2. Vi kjøper leiligheter av private boligutbyggere i tidligfase *

3. Vi selger tomt/utviklingsprosjekt med vilkår med konseptet 

«Det gode nabolag» (Vallerveien 146)

*Anskaffelsesforskriften (FOA) § 6-2 «blandede anskaffelser»  



Nye prosjekter for brukere med særskilt 
behov med valgfrihet leie/eie



Eiksveien 116, Bærum



Omsorgsboliger for eldre

Stort behov for heldøgnplasser for eldre i  LDIP perioden

Behovsplanen er under revidering hvor det kartlegges behov for sykehjem contra omsorgsboliger for eldre

Leieforhold: 

Atriumgården – 50 enheter

Solbakken Sykehjem,  nå signert leieavtale på 30 år for 42 nye omsorgsboliger som oppføres i nytt tilbygg til 

Solbakken Sykehjem

Bærum kommune får investeringstilskudd fra HB med ca 1,8 mill pr. omsorgsbolig når vi inngår 30 års 

leiekontrakt



Velferdsboliger for rus og psykiatri

Status forsterkede boliger til mennesker med rusutfordringer; 

• Ringeriksveien 283  med 4 enheter (flyttes til Griniveien i løpet av 2021)

• Knotten 8, Slependen med  4 enheter. Dispensasjon gitt på  5 år til 2024

• Bjørnegårdsvingen, Sandvika. 4 enheter som ferdigstilles juni 2021

Innmeldt behov fra Helse og Sosial; 

• En 4-mannsbolig årlig neste 5 år for brukere med helse og rus utfordringer

• 5 stk.  enkeltstående hardbruksboliger  med 2 til 4 samlokalisert boliger

Utfordrende anskaffelse på bakgrunn av krav til beliggenhet og naboskap.  Ønskelig med noe 

skjermet beliggenhet samtidig nærhet til offentlig infrastruktur.  Store tomteutfordring

SStort behov –
utfordrende å 
finne egnede 

tomter



Hardbrukshus Ringeriksveien 283,  disp 3 år. 





Reguleringsformål

• Større institusjoner (sykehjem) reguleres til offentlig formål

• Omsorgsboliger for mennesker med utviklingshemming  må være boligregulert basert på 

valgfrihet eie/leie

• Omsorgsboliger for eldre kan være offentlig formål og eller boligformål

• «Småinstitusjon» som omfatter relativt få enheter, kan etableres innenfor områder regulert 

til boligformål eller offentlig formål



Rimelige utleieboliger på Fornebu

Sosial boligprofil Fornebu; 

BK eier 55 utleieboliger på Fornebu – leies ut til unge under 35 år til 60 % av markedsleie

Fondsmidler kr 117,5 mill pr. 1.1.21   (vil øke)

Utbyggingsavtalen mellom BK og Fornebu Utvikling (nå Obos Fornebu AS) av 2005 

inneholder bestemmelser om at fortjenesten av 806 boliger eksklusiv tomt* skulle fordeles 

med en halvpart på hver av partene.  Denne fortjenesten skulle føres tilbake som virkemidler 

for å få til sosial boligprofil; rimelige utleieboliger

Avtalen om bidrag ved salg gjelder kun for det opprinnelige boligantallet i KDP 2 på 6400 

boliger

* Dette ble senere konkretisert ved at kommunen skulle få eiendomsrett til to boligfelt med til sammen 444 boliger, 

felt 8.1 og 8.3. Utbyggingspotensialet (og verdi) har økt betydelig etter KDP3



Fordeling kommunale boliger på postnummer pr 1.2.2021

2196 utleieboliger 64 % Bærum vest, 36 % Bærum øst 


