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Utbyggingskonsept for ny omsorgsbolig Fjerdingby 

Kommunedirektøren tilrår formannskapet å legge saken fram for kommunestyret med 
følgende forslag til vedtak: 
 
1. Kommunedirektøren gis fullmakt til å kjøpe tomt med Gnr 98, Bnr 6 for kr 2 000 000,- 

2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å igangsette planleggingsfasen for byggingen 
av 7 nye døgnbemannede omsorgsboliger og det bevilges kr 2 500 000 eks. mva for 
denne fasen.  

 

 

Saksutredning 
 
1. Sammendrag 

Kommunen har behov for flere heldøgnsbemannede omsorgsboliger for personer 
med psykisk utviklingshemming, samtidig som det er et behov for at beboerne som 
nå bor i Bjørnholthagan flyttes til en ny adresse.   
  
Behovet for å relokalisere virksomheten ved Bjørnholthagan har vært kjent over 
lengre tid og det har vært arbeidet aktivt med å identifisere mulige lokasjoner for en 
ny bolig. Det er svært spesielle krav til boligens plassering, noe som har medført at 
samtlige alternativer frem til nå har blitt forkastet.   
  
Det det ble i 2019 gjennomført en risikovurdering for å vurdere konsekvensene av at 
eksisterende beboere ved Bjørnholthagan boliger ble boende i Fjerdingby 
sentrum. Risikovurderingen ble gjennomført i regi av Norconsult.  Det ble konkludert 
med behov for å flytte beboerne til en mer skjermet lokasjon. De fleste av dagens 
beboere ved Bjørnholthagan har av sikkerhetsmessige årsaker behov for ro og 
skjerming, utover det som er mulig med etablering av et sentrum og en skole som 
nærmeste naboer til boligen. Det er et verifisert behov for å flytte beboerne til en mer 
egnet lokalisering i kommunen.   
  



I behandlingen av 2 tertial 2020 ble det bevilget 1mkr for en konseptfase, da det 
nå er funnet en egnet tomt. Det siste året er det derfor blitt utarbeidet et konsept med 
et nytt omsorgsbygg med 7 nye døgnbemannede omsorgsboliger. Tomten ligger 
sentralt til på Fjerdingby samtidig som den er godt skjermet. Dette var noen av de 
viktigste kriteriene til brukerne samtidig som dette også er viktige kriterier for 
Husbanken i forhold til å kunne gi tilskudd til prosjektet. Tomten er ikke eid av 
kommunen og det ønskes derfor fullmakt til å kunne kjøpe tomten av eier som vi har 
et stående tilbud fra. Samtidig er det en krevende tomt å skulle bygge på slik at 
det bes om bevilgning for å fortsette prosjektet over i planleggingsfasen hvor man 
kan bruke tiden på å gjøre grundige grunnundersøkelser, utforming av 
reguleringsplan og god planlegging av prosjektet videre mot eventuell utførelse.  
  
En eventuell utsettelse av byggeprosjektet vil utløse behov for kompenserende tiltak 
for beboerne ved Bjørnholthagan boliger og kjøp av avlastnings- 
og heldøgnsplasser utenfor kommunen, for å dekke opp nye tjeneste behov i 
perioden. Dette medfører vanligvis inntil 20% påslag i pris.  I tillegg vil en utsettelse 
av beslutning medføre kostnader for prosjektadministrasjon. 
  
Basert på helt generelle nøkkeltall er det lagt inn en kostnadsforventning til prosjektet 
pålydende 61 millioner kroner i investeringsplanen i HP 2021-2024 (2020-kroner) I 
planleggingsfasen vil prosjektet kostnadsberegnes på et mer detaljert nivå.  
 

 

2. Bakgrunn for at saken fremmes  

Rælingen kommune har et behov for å øke antall heldøgnsbemannede 
omsorgsboliger. I følge fremskrivningene 2021-2031 øker behovet 
for heldøgnsbemannede omsorgsboliger fra 29 til 48. Det ble i år ferdigstilt 3 nye 
boliger på Buholen som sørget for at behovet som var tegnet inn med 3 nye boliger 
fra 28 til 31 i 2021 ble ivaretatt. Dette prosjektet skal sørge for 7 nye omsorgsboliger 
slik at vi kommer opp på 42 leiligheter til 2024. Ihht. fremskrivningen vil behovet i 
2025 være 40 leiligheter og 52 leiligheter i 2030 slik at det vil selv med dette 
prosjektet være behov for framtidige utvidelser. 
  
Et nytt byggeprosjekt vil derfor gi en nødvendig kapasitetsøkning samtidig som det 
vil muliggjøre bedre og mer tilrettelagte boliger for de brukere som i dag bor 
i Bjørnholthagan.   
  
Bjørnholthagan boliger vil videreføres for å ivareta andre personer med 
utviklingshemming som har behov for heldøgnstjenester.  
 

3. Tidligere behandling og vedtak 

I komite helse og omsorg 21.04.20 ble det orientert om behovet for 
nye omsorgsboliger. Det ble lagt inn kr 1 000 000 i budsjettet i 2. tertial 2020 til en 
konseptfase for å finne en passende tomt og lage et konsept for 7 nye 
omsorgsboliger.   

 

3.1 Forhold til relevante styringsdokumenter 

Kommunen er underlagt noen sentrale føringer når det gjelder tilbud om tilrettelagte 
tjenester for sine innbyggere:   
  



HOL§ 3-2 a. Kommunens ansvar for tilbud om opphold i sykehjem eller tilsvarende 
bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.  
Kommunen skal tilby opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 
heldøgns tjenester dersom dette etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste 
tilbudet som kan sikre pasienten eller brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og 
omsorgstjenester.  
  
HOL § 3-7.Boliger til vanskeligstilte   
Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine 
interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og 
vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemning eller av andre 
årsaker.  
  
Handlingsprogram 2021-2024  
Det er lagt inn omsorgsboliger i handlingsprogrammet 2021-2024 med en tentativ 
kostnadsforventning på 61mnk (kroneverdi 2020).  
  
Eiendomsstrategi  
Prosjektet er forankret i eiendomsstrategien ved at tilfredsstille prioriterte brukerbehov  
 

 

4. Sakens innhold  

Denne saken redegjør for utbyggingskonsept for ny omsorgsbolig, og representerer 
sluttpunktet for prosjektets konseptfase. Konseptfasen kan avsluttes innenfor 
forutsatte rammer for økonomi, kvalitet og fremdrift. Kommunedirektøren innstiller på 
at det bevilges midler til å igangsette en planleggingsfase, basert på det fremlagte 
utbyggingskonseptet.   
  

  
  
Rælingen kommune har behov for flere døgnbemannede omsorgsboliger for å kunne 
dekke behovet som prognosene viser. I sammenheng med at Fjerdingby sentrum 



skulle bygges ut ble det klart at beboerne i Bjørnholthagan måtte flytte grunnet 
behovet for skjerming fra for mye folk og annen aktivitet såpass tett på seg. Dette 
sammen med et generelt behov for ytterligere omsorgsboliger i kommunen utløste et 
behov for å starte et prosjekt og en konseptfase for å finne en egnet tomt og komme 
opp med et konsept for å bygge 7 nye døgnbemannede omsorgsboliger til de som i 
dag bor på Bjørnholthagan.  
 
Det ble gjennom budsjettprosessen for 2 tertial i 2020 satt av 1mkr til 
denne prosjektfasen. Det er igjennom denne prosjektfasen blitt sett på 7-8 ulike 
tomter hvor man til slutt er kommet til denne tomten som den absolutt best egnete 
for denne brukergruppen:  

  
 
 
I tillegg til den aktuelle tomten er det bl.a vurdert plasseringer i Furukollen, på 
Løvenstad, i Strømsdalen, Nordby samt Stormyra. Ingen av de øvrige alternativene 
vurderes som aktuelle.    



 
Den aktuelle tomten er i dag en naturtomt som må omreguleres før en eventuell 
utbygging. Den er eid av en privatperson som er positiv til å selge, og det er gitt 2 
ulike tilbud for kjøp av tomten. Alternativet som det innstilles på i saken innebærer at 
kommunen kjøper tomten og overtar risikoen for at tomten blir omregulert for 
utbygging. Alternativet til dette er en avtale hvor det avventes om omreguleringen blir 
godkjent, hvor da eier av tomten beholder eierskapet til tomten fram til regulering er 
avklart. Hvis omreguleringen blir godkjent må da kommunen betale en høyere pris 
for tomten. Prisen på tomten vil da øke fra 2mkr til 2,75mkr. Kommunen betaler da 
noe mer for tomten for å unngå reguleringsrisikoen.  
  
 
Tomten er tidligere ønsket bebygget som bolig, men dette ble ikke vurdert som 
aktuelt bl.a på grunn av støyutfordringer som følge av nærheten til Nedre 
Rælingsveg. Grunnen til at tomten nå vurderes som aktuell for en kommunal 
omsorgsbolig er at denne spesifikke omsorgsboligen har svært spesielle 
skjermingsbehov særlig i forhold til støy. Boligen vil derfor bli utarbeidet med helt 
ekstraordinære støyskjermingstiltak, også internt i bygget. Noen rom vil f.eks bli 
utarbeidet for å håndtere støy på opp til 120db fra brukerne. Slike tiltak i kombinasjon 
med hensynet til omgivelsenes skjerming fra boligen gjør at plasseringen vurderes til 
å være fordel det vil si det stikk motsatte sett i forhold til om det skulle etableres en 
ordinær privat bolig på tomten. Det er gjennomført en forhåndskonferanse og dialog 
med kommunens byggesaksavdeling for å få en tentativ avklaring rundt det planlagte 
utbyggingskonseptet. Basert på denne dialog vurderer prosjektet at risikoen knyttet 
til å kjøpe tomten nå, og overta reguleringsrisikoen, er akseptabel og at gevinsten 
ved en lavere pris oppveier risikoen.    
 
Det er i denne prosjektfasen blitt tegnet inn et bygg på tomten som har blitt vist til 
byggesaksavdelingen, men også Husbanken, som er en viktig part å ha med seg for 
å kunne få tilskudd til en slik utbygging. Husbanken har vært positive både til 
tomten det er snakk om og til bygget som er utformet.  
  



  
  

  



Bygget som er tenkt er tegnet i 2 etasjer, hvor alle boliger og administrative 
funksjoner ligger i 2 etasje, mens det i første etasje er boder og et teknisk rom. Det 
er lagt inn en heis slik at beboere skal kunne komme til sine boder (det er også bod 
inne i hver boenhet), og at de skal komme ut og ned til gangveien langs 
Nedre rælingsveg som enkleste tilgang til Fjerdingby sentrum og kollektivtransport.  
 
Som det også vises så ligger hele bygget under nivået på Kirkebyvegen i 
overkant (Kirkebyvegen er buen som ligger over taket på bygget på illustrasjonen 
over). Dette gjør at bebyggelsen i Kirkebyvegen er skjermet fra bygget samtidig som 
beboerne har på et vis naboer. Tegningen viser at bygget er tenkt stående på påler i 
forkant slik at det blir minst mulig inngrep i terrenget, og at man forsøker å bruke 
terrenget slik det er i dag så langt det lar seg gjøre.   
  
Ledelsen på dagens Bjørnholthagan har som representanter for brukere og 
arbeidstagere på plassen også vært veldig involvert i utvelgelsen av tomten og av 
utformingen av bygningen som er tegnet inn. Det har vært viktig at de er med å 
bestemme at både bygningen og tomten vil fungere i hverdagen for både beboere og 
arbeidstagere. I innledende vurderinger av bygget er det gjennomført en prosess 
hvor fagtjenesten, eiendomsenheten og planavdelingen har vært involvert i 
prosjektet og vurdert mulige plasseringer. I den videre prosjektutviklingen vil brukere, 
råd og andre interessenter involveres i den videre planleggingen av prosjektet.  
  
I vurderingen av tomtene er dette det eneste tomtealternativet som svarer ut 
både virksomhetens og husbankens krav, og som har vist seg å være mulig å 
erverve blant de som er vurdert. Dersom ikke denne tomten erverves nå må prosess 
med å prøve å identifisere nye lokaliseringsalternativer starte på nytt, noe som 
vil forsinke prosjektet i stor grad.   
  
Kravene til tomtens beliggenhet er at den skal ha avstand til skoler, barnehager 
og møteplasser. Samtidig med sterkt behov for skjerming, er det for beboernes 
livskvalitet viktig med nærhet til kollektivtilbud og matbutikk. Nærhet til kollektivtilbud 
er også avgjørende for å beholde og rekruttere kompetanse.   
Målgruppen til boligene er særlig ressurskrevende utviklingshemmede med 
utfordrende atferd og/eller psykiske lidelser. Det er mennesker med store 
omsorgsbehov, sjeldne diagnoser og sammensatte problemstillinger. De kan utvise 
alvorlig atferd som vold, trusler om vold og selvskading. Den alvorlige atferden kan 
rette seg mot personalet, men også mot tredjepersoner. Vi har eksempelvis enkelte 
tvangstiltak for å håndtere dette, som er forankret hos ulike 
tilsynsmyndigheter. Rutiner og prosesser for å ivareta brukernes, ansattes og 
omgivelsenes trygghet er etablert og velfungerende i dag og har vært det over tid. 
Dette prosjektet vil ikke medføre noen endringer i dette.  
  
Boligen skal også være arbeidsplassen til 62 fast ansatte i store og små stillinger i 
turnus, totalt 35,6 årsverk. Det kan på vakt være inntil 13 ansatte til stede samtidig, 
22 i overlappingstiden på ettermiddagen, og 25 på ukentlig fag- og 
personalmøte. Beboerne har svært ulik bemanningsfaktor. Enkelte beboere er alltid i 
følge med 2 ansatte, mens andre igjen er i følge med personal kun enkelte 
tidspunkt i løpet av dagen. Av hensyn til antallet ansatte her er det viktig med en 
sentral plassering nært kollektivtilbud. 
  
Tomten som er funnet ligger litt ulent til samtidig som den også er veldig sentral i 
Fjerdingby. Dette til sammen gjør at tomten for denne bestemte brukergruppen er 
veldig attraktiv. Samtidig vil forhold ved tomten medføre noen ekstra kostnader for 
selve utbyggingen. For at man skal få så få overraskelser som mulig under 
gjennomføring ønskes det derfor at det bevilges penger til en god planleggingsfase 



hvor det kan gjøres gode grunnundersøkelser på eiendommen slik at man kan finne 
beste løsning for fundamentering og løsning på den tydelige utfordringen tomten har 
i forhold til støy i fra Nedre Rælingsveg som nærmeste nabo.  
  
Det er i handlingsprogrammet for 2021 –2024 lagt inn 61 mkr til prosjektet.   
Det er pr september 2021 brukt 540 000 kr på prosjektet for utredning om tomtevalg 
og utforming av konsept.  Det blir i denne saken bedt om bevilgning for å kjøpe 
tomten, samt utvikle tomten videre og gjøre undersøkelser i grunnen for å få et bedre 
utgangspunkt for videre planlegging av prosjektet.   
 
Tomten er en naturtomt som er bratt skrånende, og vil være en relativt kostbar tomt 
å bebygge, men med tanke på plasseringen og at det er en helt spesiell 
brukergruppe som skal bo her så vil det være vanskelig å finne en bedre egnet 
tomt.   
Det har vært møter med Husbanken i denne prosessen som stiller seg positive til 
både tomten og konseptet som foreløpig er tegnet opp og det mulige tilskuddet for 
bygget er kr 10 563 000 inkl. mva. På grunn av usikkerhet om prosjektets støtte er et 
slikt tilskudd foreløpig ikke inkludert i kostnadsforventningen, som oppgis eks 
offentlige tilskudd. Husbanken har også varslet endringer i sine plankrav som vil bli 
offentliggjort i november 2021. Vi vet ikke konkret hva disse endringene vil bety for 
vårt prosjekt, men det må nevnes at dette kan være en mulig risiko. De få signalene 
som vi har fått fra Husbanken er at det sannsynligvis ikke vil gjelde prosjekter som 
allerede er rapportert inn, men dette er da ikke helt sikkert.  
 

5. Kommunedirektørens vurdering 

 

5.1  God folkehelse i befolkningen  

Ved at dagens beboere flytter til den aktuelle adressen, vil deres forutsetninger for 
sosial deltakelse og nærhet til aktuelle aktiviteter opprettholdes og dette vurderes 
som en viktig positiv kvalitet. Siden brukergruppen har behov for et rolig nærmiljø, 
men samtidig har nytte av nærhet til service og sentrumsfunksjoner vurderes 
plasseringen som en særlig godt balansert løsning.  
 
Ved fortsatt bruk av eksisterende lokaler vil det for kommende beboere være en 
lokasjon med nærhet til et sentrum som vil by på mye positivt og det vil i høy grad 
motivere til aktivitet, sosiale møteplasser og inkludering i lokalsamfunnet. 
 

 

5.2  Trygt og sikkert lokalsamfunn  

For flere av dagens beboere ved Bjørnholthagan er det risikovurdert at det ikke er 
forsvarlig å bli boende. Dette av hensyn til økt aktivitet i umiddelbar nærhet grunnet 
sentrumsutbygging. Det er behov for å skjerme innbyggere fra enkelte av beboerne, 
og det er behov for å skjerme enkelte beboere fra innbyggerne. Ved å flytte 
beboerne ved Bjørnholthagan legges det til rette for et trygt og sikkert lokalsamfunn.  

 

5.3  Bærekraftig miljø- og klimautvikling  



Tomtens plassering har hensyntatt at både enkelte beboere og ansatte skal kunne 
benytte seg av offentlig transport i hverdagen. I tillegg ligger det i gåavstand til 
Fjerdingby sentrum som har og får de aller fleste tilbud man kan trenge i det daglige.  

I forhold til bygget så er det i konseptfasen forsøkt å ta hensyn til terrenget, og at 
man forsøker å bevare det som går av eksisterende terreng og vegetasjon. Dette 
gjøres ved at deler av bygningskroppen blir stående på påler som gjør at det ikke 
blir like nødvendig å fylle opp og derfor ikke endre terrenget mer enn nødvendig.  

Boligen har som redegjort for i saken meget spesielle krav til utforming, som er av 
sentral betydning for byggets funksjon. Siden bygget har spesielle forutsetninger i 
seg, og i tillegg skal innplasseres på en tomt som har unike kvaliteter, er det 
vanskelig å stadfeste en miljøambisjon for bygget på dette tidspunkt. Byggets 
miljøambisjoner må derfor avklares gjennom planleggingsfasen, hvor prosjektets 
muligheter og begrensninger avklares på et mer detaljert nivå.   

Rælingen kommunes eiendomsstrategi legger samtidig klare føringer om at nye 
formålsbygg skal ha en tydelig miljøambisjon, samt ha en stor grad av 
arealeffektivitet. Prosjektet skal derfor utformes på en måte som medfører lavest 
mulig miljøbelastning/klimafotavtrykk under opprettholdelse av funksjonelle krav til 
bygget, tomtens mulige utnyttelse og prosjektøkonomi.  

 

5.4  Langsiktig forvaltning av kommunens ressurser 

Prosjektet er inkludert i kommunedirektørens forslag til investeringsplan for 2022-
2031 med en klar prioritet på gjennomføring snarest mulig. Prosjektet er derfor 
innarbeidet i en plan som samlet sett vurderes til å være i tråd med prinsippet om å 
opprettholde en økonomisk bærekraft ved å unngå en gjeld som overstiger 120% av 
driftsinntekter. Basert på helt generelle nøkkeltall er det lagt inn en 
kostnadsforventning til prosjektet pålydende 61 millioner kroner i investeringsplanen. 
(2020-kroner) I planleggingsfasen vil prosjektet kostnadsberegnes på et mer detaljert 
nivå.  
 
Enhet for tilrettelagte tjenester forventer en videreføring av lønnskostnader ved 
flytting av brukere fra Bjørnholthagan inn i et nybygg.  
Det er ifølge framskrivning av heldøgnstjenester og avlastning behov for å ta i 
bruk de fraflyttede leilighetene ved Bjørnholthagan boliger i 2024, senest 2025. 
Disse identifiserte ressurskrevende brukerne med utviklingshemming og ulike 
tilleggsutfordringer har behov for bistand etter nærmere kartlegging. Dette vil utløse 
behov for nye årsverk til drift av boligen, men det er ikke mulig å tallfeste så lang tid i 
forveien.  
 
Om kommunen ikke sørger for tilgjengelige tilrettelagte leiligheter med 
heldøgnsbemanning, må det kjøpes tjenester eksternt, noe som vanligvis 
medfører inntil 20% påslag av pris.  
 
Det er også vurdert å benytte Bjørnholthagan boliger til borettslag eller som 
mulighet for personer med utviklingshemming å kunne eie egen leilighet, mulig 
kombinert med utleieleiligheter, men dette er ikke avklart. Mulighetene for dette må 
redegjøres for som en del av en neste prosjektfase.  De samlokaliserte 
leilighetene med personalbase og fellesarealer bør uansett utnyttes til 
ressurskrevende personer som har behov for omfattende tjeneste med tilsyn også på 
natt.  
 



På grunn av vedtak om reversering av gjengs leie, behandlet i PS19/57, for denne 
spesifikke brukergruppen, så vil de nye plassene medføre at husleie ikke dekker 
kostnadene for leilighetene. Størrelsen på denne kostnaden må avklares som en del 
av planleggingen av prosjektet, og presenteres i en neste sak. Dette siden det per nå 
ikke foreligger en kvalifisert kalkyle for prosjektet.  

Samtidig er det viktig at personer med ung uføretrygd, som er avhengig av livslange 
heldøgnstjenester, skal kunne bo trygt i samlokaliserte boliger og samtidig ha en 
privatøkonomi som gir de et godt liv.    

 

5.5  Prinsipielle avklaringer og avveiing mellom hensyn  

Det er risikovurdert at det ikke er forsvarlig at flere av dagens beboere kan bli 
boende i Bjørnholthagan sentralt plassert i sentrum, med skole, barnehage like ved. 
Skulle byggeprosjektet bli utsatt, må tjenesten iverksette andre løsninger 
som ivaretar sikkerheten.  Dette vil være en stor risiko og usikkerhet for tjenesten. 
 
Boligen er i forbindelse med sentrumsutbygging tilrettelagt for inn- og utsyn med 
høyere gjerder, mv. Enkelte beboere må vurderes utflyttet uansett, men kapasitet i 
alle samlokaliserte boliger i enhet for tilrettelagte tjenester i kommunen er sprengt, så 
da kan det dreie seg om kjøp av plasser fra private. I tilfelle blir det også behov for 
omdisponering eller avvikling av overtallige ansatte, og kommunen kan miste god 
kompetanse.  
 
Om kommunen ikke sørger for flere tilgjengelige tilrettelagte leiligheter med 
heldøgnsbemanning, til unge voksne med behov i henhold til framskrivning, må det 
kjøpes tjenester eksternt til også disse.  For pårørende medfører det en betydelig 
belastning og kan komme til å oppleves som tillitsbrudd, og for kommunen kan det 
bety omdømmetap.  
 

6. 

 

Oppsummering og konklusjon 

Rælingen kommune har behov for flere døgnbemannede omsorgsboliger, og 
samtidig et behov for å flytte beboerne som i dag bor på Bjørnholthagan. Det er 
derfor satt i gang og funnet en egnet tomt for 7 nye omsorgsboliger til dagens 
beboere på Bjørnholthagan, som vil frigjøre de 8 boenhetene som er der til andre 
nye brukere som er mer egnet for å bo så sentralt med den aktiviteten som er i dette 
området. Tomten som er funnet er privateid og det bes derfor om bevilgning for å 
kjøpe denne tomten for videre planlegging og deretter utbygging av nye 
omsorgsboliger.  Det innstilles for bevilgning av 2mkr til tomtekjøpet, og 2,5mkr for 
planleggingsfasen av dette prosjektet.  

 

Rælingen, 30.09.2021 

 

Eivind Glemmestad 

kommunedirektør 
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