
 

 

Omsorgsbolig 
 

 
 

Omsorgsboliger er boliger som er tilrettelagt for pleie og omsorgsformål.  

 

Omsorgsboliger er nært knyttet til en personell base med heldøgns pleie- og 

omsorgstjenester.  

 

Beboer tildeles tjenester etter enkeltvedtak.  

 

Spydeberg kommune har tildelingsrett på 38 omsorgsboliger tilknyttet Grinitun aktivitets og 

rehabiliteringssenter.  

 

Omsorgsboligene er organisert som andelsleiligheter i borettslag. Kommunen kan kjøpe en 

begrenset andel av disse boligene. Omsorgsboligene er kategorisert som: 

 

1. Innskudds-bolig 

• Beboer må være innmeldt i USBL. 

 

2. Kommunale omsorgsboliger  

• Omsorgsboligene er organisert som borettslag.   

 

Det er 3 forskjellige borettslag, Grinitun borettslag, Grinitun 2 borettslag og Grinitun 3 

borettslag. 

 

Beskrivelse: Omsorgsbolig  

Lovverk  

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-7 

 



Vedtak om tildeling av omsorgsbolig er å betrakte som et 

enkeltvedtak og kan påklages i henhold til Forvaltningsloven § 28 

 

Formål  

Ha mulighet til å bo lengst mulig i eget hjem 

 

Målgruppe  

•  Orienterings- og bevegelseshemmede 

• Personer med varig og stort pleie- og omsorgs-behov 

• Kommunenes innbyggere vil bli prioritert 

• Søker med moderat funksjonssvikt kan tildeles 

omsorgsbolig når dette anses å kunne forebygge 

ytterligere funksjonssvikt og mulighet for fortsatt å kunne 

bo i egen bolig 

 

Kriterier / vurdering  

• Søker må fylle vilkårene i helse- og 

omsorgstjenesteloven  

• Søker må ha bodd i kommunen i minst 1 år 

• Søker må ha behov for bistand/assistanse på 

flere områder. Kartlegging av nåværende bolig 

og hjelpebehov legges til grunn for 

behovsprøvingen  

• Andre tiltak i hjemmet må være 

vurdert/utprøvd 

• Søkere som har et omfattende helse- og 

omsorgsbehov gjennom store deler av 

døgnet, vil bli prioritert  

 

 

Egenandel  

Viser til husleieavtalen for de kommunalt eide omsorgsboligene og 

til kjøp og salg ved USBL for de øvrige omsorgsboligene  



 

Husleien for de kommunalt eide er basert på det som til enhver tid 

er lavest av gjengs leie og markedsleie. Dette varierer med 

størrelse og beliggenhet 

 

Kommunale leietakere kan søke statlig bostøtte og kommunal 

bostøtte  

 

Det kreves ikke depositum 

 


