
 

Vedrørende videre arbeid med arealer for omsorgsboliger på Årnes  

 

Innledning 

I dette notatet redegjør rådmannen for forslag i sak om fastsetting av planprogram for 
kommunedelplan for Årnes hvor det foreslås å utarbeide en mulighetsstudie for hvor og hvordan 
fremtidige omsorgsboliger kan lokaliseres på Årnes. 

 

 

Bakgrunn  

Nes kommune er i vekst. Befolkningsframskrivingene viser at andelen eldre over 67 år vil øke. 
Befolkningsvekst gir et økende boligbehov, og en må anta at det vil bli større behov for flere 
egnede boliger for eldre. Det er jevnt stigende boligpriser i kommunen.  

Som følge av forventet innbyggervekst i kommunen, andel av veksten som skal legges til 
kommunesenteret Årnes og behovet for rasjonelle enheter/bygg, er det behov for å avklare hvor 
og hvordan fremtidige omsorgsboliger skal lokaliseres på Årnes. Videre hvordan man får 
optimalisert utnyttelsen av tilgjengelige areal. 

Antall eldre vil vokse betydelig i perioden fram til 2040 og behovet i populasjonen vil variere. 
Framskriving i analyser som er gjort viser et beregnet behov for 336 heldøgns omsorgsplasser i 
2040 dersom kommunen skal opprettholde en dekningsgrad i hele perioden på 17% (andel 
plasser i forhold til antall innbyggere over 80 år).  

Kommunestyret vedtok i politisk sak ( 23/15) at Nes kommune skal ha en dekningsgrad på 17% 
for heldøgns bemannede plasser/botilbud og 25% for botilbud totalt til innbyggere over 80 år.  

Nes kommune har tidligere omgjort en del av NBSS (Nes bo- og servicesenter) til HDO boliger 
(omsorgsboliger med stedlig bemanning), 15 boenheter ble tatt i bruk i 2015, de resterende 16 
skal tas i bruk i 2018. Det er stor etterspørsel etter boliger med heldøgns bemanning, denne 
boformen sidestilles nå med sykehjem (etter lovendring i 2017). 

Nes kommune har i PS 78/16 vedtatt bygging av et botilbud på 8 plasser med heldøgns 
bemanning, for personer med rusavhengighet, men det er ikke avklart hvilken tomt som skal 
benyttes til dette formålet.  

Arbeidet med revisjon av kommunedelplan for Årnes pågår (KDP Årnes). Sak vedrørende 
fastsettelse av planprogram fremmes som egen sak til politisk behandling i september. Gjennom 
kommunedelplanprosessen vil det gjøres vurderinger om det er aktuelt med endringer av 
arealformål for enkelte områder innenfor byggesonen. Behovet for arealer til ulike typer 
omsorgtjenester legges inn i arbeidet med kommunedelplanen i forbindelse med fastsettelsen av 
planprogrammet for å sikre at dette blir ivaretatt..  

 



 

 

I økonomiplan med handlingsprogrammet 2017-2020 gjenstår følgende tiltak:  

 

 

Boligbehov fram til 2040 – eldre  

 

 

Boligbehovet totalt.  

 



Boligbehov:   

1. Funksjonshemmede: 
8 samlokaliserte boliger i perioden 2020 - 2025 

2. Rus- og psykisk helse: 
8 bemannede rusboliger i 2020  

8 tilpassede boliger psykisk helse 2020 

3. Eldre: 
16 HDO boliger (Nes bo- og servicesenter) i 2018 

25 nye HDO boliger innen 2020 

25 nye HDO boliger 2020 - 2027 

150 nye HDO boliger 2027 – 2040 

 

I tillegg vil det være behov for mer enn 50 ordinære sentrumsnære leiligheter til ulike 
brukergrupper i perioden frem til 202.7 

 

Vurdering:  

Primærhelsemeldingen legger føringer for helse- og omsorgstjenester i kommunene og påpeker 
behovet for tilgjengelighet og stor grad av samlokalisering av boliger og servicetilbud.  

Utbygging av omsorgsboliger vil være et av fem prioriterte strategiområder i rulleringen av ny 
helse og velferdsplan. Det er viktig å se dette i sammenheng med rulleringen av KDP Årnes.  
 
For å styrke dagens tjenestetilbud og møte omsorgsutfordringene kommunen står overfor haster 
det å komme i videre i arbeidet med å bygge omsorgsboliger. Det finnes ikke bare et svar på 
hvordan fremtidens omsorgstjenester med bo- og institusjonsformer skal bygges og organiseres, 
brukernes behov skal være sentrale og utformingen må være mer fleksibel enn tidligere. 
Kommunen må ved utbygging sikre både kapasitet og kvalitet på det som bygges.   

Innretning og lokalisasjon skal ivareta mange ulike brukergruppers behov, det er derfor 
nødvendig med fleksible løsninger. Tilgjengelig tomter regulert til boligformål er begrenset, det vil 
derfor være hensiktsmessig med en utredning for å se alle behov opp mot tilgjengelige arealer 
under ett for å få mest effektiv utnyttelse.  

Kommunen har i dag ulike funksjoner lagt til sykehjemmet og tilgrensende områder på 
Søstersletta og NBSS i Leirvegen.  Rådmannen mener at ved en bredere utredning vil det kunne 
kartlegges optimalisering og synergier som kan være tilstede ved samlokaliseringer ved noen 
flere av tjenesteområdene.  

Mulighetsstudiet vil i tillegg være nyttig for utarbeidelsen av helhetlig og langsiktig boligstrategi, 
som har oppstart høsten 2017. 

 



Rådmannen vurderer at en mulighetsstudie som en del av arbeidet med kommunedelplan for 
Årnes vil en sikre at man får et «uten-fra-blikk» på mulighetene med et langsiktig perspektiv som 
utgangspunkt.  

Anbefaling: 
Det igangsettes en utredning i form av en mulighetsstudie for å se på løsningsalternativer for best 
mulig utnyttelse av området grusbanen/sykehjemmet/Søstersletta/ Svarverudvegen/ 
Skogrovegen, Leirvegen med NBSS og Industriområdet på Runni. Opplistingen er ikke 
uttømmende mht. lokalisering av tjenestene, andre områder kan også være aktuelle . 

Mulighetsstudien gjennomføres som en del av arbeidet med kommunedelplan for Årnes. 

Forslag til mandat for mulighetsstudien:  
 Mulighetsstudien skal undersøke hvor det kan være hensiktsmessig å bygge 

omsorgsboliger i Årnes for å dekke fremtidige behov. 
 

 Formålet med mulighetsstudien er å bidra til at kommunen kommer videre i planarbeidet 
for å bygge omsorgsboliger, slik at det kan tas politiske beslutninger om oppstart og egnet 
beliggenhet, og at arbeidet kyttes sammen med det pågående arbeidet med KDP Årnes 
 

 I arbeidet med å utrede hvor fremtidige omsorgsboliger skal lokaliseres er det viktig å ta 
hensyn til føringer gitt fra Husbanken og de krav som stilles for å få investeringstilskudd.  
 

 Mulighetsstudien vil inneholde følgende oppgaver:  
o Vurdere mulige lokasjoner med effektiv arealutnyttelse 
o Ivareta boligbehov for alle brukergruppene 
o Enkle beskrivelser av kostnader (investeringer/drift) kort og lang sikt. 

 
I arbeidet skal hensynet til grønne områder også ivaretas (opparbeide områder, 
funksjonell grøntstruktur mv.). 
 
 
 
 
 
22.8.2017  

 

  


