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1. INNLEDNING 
 
I St.meld. nr. 49 (1997-98) ”Om boligetablering for unge og vanskeligstilte” 
oppfordres kommunene til å utarbeide lokale handlingsplaner for boligetablering. 
Husbanken har satt i gang prosjektet ”Lokale boligsosiale handlingsplaner” for å 
stimulere og veilede kommunene til et målrettet planarbeid for å kunne bistå 
vanskeligstilte husstander og unge i etableringsfasen med å etablere seg i og beholde 
bolig.  
 
Tanas boligsosiale handlingsplan tar for seg kommunens generelle boligpolitikk, men 
med spesiell vekt på vanskeligstilte på boligmarkedet og deres problemer med å 
etablere seg og bli boende i bolig.   
 
Det er behov for økt satsing på boligpolitikken i Tana kommune, blant annet i 
forbindelse med psykiatriboliger, vedlikehold av ordinære kommunale boliger, 
hensiktsmessige boliger for rusmisbrukere m.m. Dagens økonomiske og 
administrative rammer gjør imidlertid ikke kommunen alene i stand til å utføre disse 
oppgavene på en tilfredsstillende måte. I planen er det tatt hensyn til dette, blant annet 
ved at tiltak som man ikke har muligheter for å gjennomføre er utelatt, men også ved 
at man søker å utnytte eksterne midler i større grad.  
 
 
1.1 Overordnet mål 

 
Å bo godt og trygt er viktig for alle. Målet for Tanas boligstrategiske handlingsplan er 
derfor: 
 
”Alle skal kunne etablere seg og bli boende i en god bolig i et godt bomiljø.” 
 
 
1.2 Planarbeidet 
 
Planen er blitt til gjennom en prosess med deltakelse fra administrasjonen og 
representanter for brukergrupper. Man har hatt en styringsgruppe og en 
prosjektgruppe som har hatt jevnlige møter. I tillegg har man hatt kontakt med 
brukerrepresentanter. Arbeidet er ledet av en prosjektleder tilknyttet 
bygningsavdelingen.  
 
Gjennom arbeidet har kommunen blant annet opparbeidet seg økt kunnskap om 
boligbehovet i kommunen og om statlige virkemidler.  
 
 
1.3 Rollefordeling 
 
I boligpolitikken er både stat og kommune aktører.  
 
Staten har ansvar for å: 
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• sette sentrale mål og trekke opp hovedretningslinjer  
• fastsette lover og rammebetingelser 
• tilby gunstige finansierings- og støtteordninger gjennom Husbanken 
• stimulere til forskning og informasjon. 

 
Kommunens ansvar er å:  
 

• legge til rette for lokale løsninger 
• legge til rette for bygging av nye boliger og utvikling og fornyelse av boliger 

og boligområder 
• medvirke til å skaffe boliger til personer som selv ikke kan ivareta sine 

interesser på boligmarkedet, jfr. lov om sosiale tjenester 
 
Gjennom denne planen søker kommunen å ivareta boligoppgavene på en bedre og 
mer helhetlig måte.  
 
 
1.4 Forholdet til andre planer 
 
Øvrige planer i kommunen sier noe om boligproblematikk. Under dette punktet 
nevnes deler av dette.  
 
Handlingsplan for eldreomsorgen 1998-2001 legger opp til at flest mulig skal kunne 
bo hjemme så lenge som mulig. Den sier følgende: 
 

”….En langsiktig målsetting for omsorgstjenesten i Tana, vil 
være en tilpasning hvor flest mulig kan få en tilfredsstillende 
omsorg i eget hjem eller spesielt tilrettelagt bolig.” 

 
Kommuneplanen 1995-2006 sier dette:  
 

"... Arealplanleggingen i kommunen skal sikre muligheter for 
bosetting i alle bygder i kommunen.  

 ……… …………. 
Kommunen skal aktivt arbeide for å sikre arealer for 
boligbygging." 

 
Strategisk næringsplan 1997-2000 sier: 
 

"...For å få kvinnene til å bli boende eller komme tilbake til 
kommunen blir det viktig å skape attraktive bo- og 
arbeidsmiljøer." 

  
Plan for psykisk helsevern 2000-2003 sier følgende: 
 

”…De vanligste grunnene til boligbehovet er utflytting fra 
institusjon, økt omsorgsbehov eller at vedkommende bor hos 
foreldre. 
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Noen mennesker med langvarig psykiatrisk lidelse får 
funksjonshemning som forårsaker sosiale begrensninger, og 
begrensninger i evnen til å mestre vanlige funksjoner i 
dagliglivet. Andre utvikler alvorlige avvik som krever store 
ressurser bl.a. i form av skjermede tiltak. Å ha et sted å bo er 
en viktig dimensjon for livskvalitet og for de psykiatriske 
pasientene kreves det en aktiv tilrettelegging fra det offentliges 
side.  

 
Hjelpetjenesten er i gang med kartlegging av ulike  behov hos 
brukerne av tjenester innenfor psykisk helsevern. Prioritering 
av boligbehov er vedtatt i handlingsplan for eldreomsorgen 
1998-2001. To boliger er oppført og tatt i bruk i 1999. I 
samsvar med handlingsplanen skal ytterligere 4 boliger 
planlegges til psykiatritjenesten og tjenesten for psykiatrisk 
helsevern. Kartleggingen så langt viser at det i tillegg til dette 
er behov for 4 tilrettelagte boliger i planperioden.  

 
Når brukerne får egne boliger, vil de kommunale boligene bli 
frigjort til andre brukergrupper. Det må skaffes egnede tomter. 
Husbanken har støtteordninger for funksjonshemmede og 
ordningene er velegnet også når det gjelder å finansiere 
kommunale boliger for mennesker med kroniske psykiske 
lidelser som trenger vernede boliger og kommunale 
hjemmebaserte tjenester.  

 
Det må lages en plan for perioden over hvor mange boliger 
som skal bygges.  

 
Tiltak: Utrede muligheten for egnede boligtomter. Planlegge 
egnede tomter.  2000-2003.”   

 
Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2001-2004 sier blant annet dette om boliger:  

 
”… 
Tiltak Tidspunkt Ansvar Økonomi 
3. Utrede og  
    planlegge  
    boliger for  
    langtkomne  
    rusmisbrukere  
    og  
    rusmisbrukere  
    som har vært/er 
    under  
   behandling.  

Oppstart 2001 
Prosjekt:  
Boligsosial  
handlingsplan 

Sentraladm. Prosjekt- 
budsjett 

 
I følge sosialtjenesteloven skal rusmisbrukere ha et tilbud om 
behandling i egen kommune eller ved institusjon. Som en 
viktig del av behandlingen er å legge forholdene til rette etter 
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endt behandling. Prosedyren starter allerede når behandlingen 
starter. Dvs. at det skal finnes et tilbud når behandlingen er 
over. Tiltakene / tilbudene er en tiltakskjede hvor sentrale tinge 
består av tilrettelagt egnet bolig, arbeidstiltak, 
støttekontakt/miljøarbeidertjeneste og generell hjelp slik at 
ikke vedkommende havner ut på kjøret igjen. 

…………… 
For å kunne imøtekomme lovens krav om bolig til 
vanskeligstilte, så er det nødvendig at kommunen får etablert 
faste boenheter. Deanu Gielda /Tana kommune har igangsatt et 
prosjekt ”Boligsosial Handlingsplan” som skal utrede nærmere 
hvordan oppgaven skal løses.” 

 
Boligstrategisk handlingsplan trekker inn de andre planenes prioriteringer og gir 
uttrykk for kommunens samlede boligpolitikk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5

2. SAMMENDRAG 
 
Generelle utviklingstrekk for Tana er blant annet nedgang i folketallet, lav 
arbeidsledighet, god barnehagedekning, lav kvinneandel i aldersgruppen 20-39 år og 
lavere utdanningsnivå enn landsgjennomsnittet. 
 
Den generelle boligsituasjonen i Tana anses å være god. Imidlertid er det enkelte 
grupper som kan ha problemer med å bosette seg og bli boende i en bolig.  
 
Som grunnlag for planen, er det utført en kartlegging av vanskeligstilte på 
boligmarkedet. Kartleggingen viste at 1,4 % av befolkningen i Tana har et 
boligproblem.  
 
Kartleggingen viste følgende hovedtrekk: 
 

• Det er en forholdsvis stor gruppe enslige menn blant de som har 
problemer på boligmarkedet.  

• Den største gruppa med et boligproblem befinner seg i aldersgruppa 
20-34 år. 

• Registrerte husstander med et boligproblem fordeler seg på flere 
målgrupper – blant andre psykiatriske langtidspasienter, 
rusmisbrukere, psykisk utviklingshemmede og fysisk 
funksjonshemmede.   

• Boligproblemene varierer. Blant annet har noen boliger som ikke er 
tilpasset bevegelseshemmet i husstanden, noen har boliger med dårlig 
standard, noen har urimelig høye boutgifter, noen mangler bad/WC.  

• 10 bostedsløse.  
 
Kommunens egne boliger er av variabel standard.  
 
Kommunen har svært god utnyttelse av bostøtteordningen, men kan bli flinkere til å 
gjøre bruk av etableringslån for derigjennom å oppnå mer boligtilskudd til etablering.  
 
Som følge av den generelle boligsituasjonen og kartleggingsresultatene har man valgt 
følgende hovedmål med dertilhørende strategier og tiltak:  
 

1. Økning av folketallet i løpet av de neste åtte årene.  
2. Bedre situasjonen for vanskeligstilte på boligmarkedet.  
3. Bidra til at eldre kan bo i egne hjem eller spesielt tilrettelagte boliger så 

lenge som mulig.  
4. Individuelle forhold settes i fokus ved bosetting av rusmisbrukere. 
5. Psykiatriske pasienter skal få bo i hensiktsmessige boliger i et trygt 

miljø.  
6. Psykisk utviklingshemmede skal få bo i gode boliger i et trygt miljø.  
7. Fysisk funksjonshemmede skal sikres tilgjengelighet til og i sine 

boliger.  
8. Gode kommunale boliger.  
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3. BESKRIVELSE AV DAGENS SITUASJON 
 
3.1 Generell beskrivelse av kommunen. 
 
Folketallet pr. 1.1.2001 viste at kommunen har 3044 innbyggere. De siste 10 år har 
det vært en nedgang på 188 personer. Det er en nedgang på 5,8%.  
 
Befolkningsframskrivninger fra Statistisk sentralbyrå tyder på en svak oppgang i 
folketallet de neste ti årene. I prosjektrapport 2001-5 ”Kommunedemografi” fra NIBR 
har man også framskrevet folketallet. Denne framskrivningen har blant annet tatt 
utgangspunkt i 90-tallets flyttemønster. Dersom flyttemønsteret blir det samme 
framover, vil folketallet i 2010 ha gått ned med 6,2%.  
 
Hvordan folketallet blir de neste årene vil imidlertid avhenge av arbeidsmarked, 
næringsliv, skoleplasser, infrastruktur, institusjoner og andre forhold.  
 
Et positivt trekk ved kommunen er at arbeidsledigheten er stabilt lav.  
 
Kommunen har forholdsvis god barnehagedekning.  
 
Kvinneandelen i Tana er forholdsvis lav i forhold til landet for øvrig. I aldersgruppen 
20-39 år er det 87 kvinner per 100 menn. I landet er det 96 kvinner per 100 menn.  
 
Når det gjelder utdanningsnivået, så har 15,1% av befolkningen over 16 år høyere 
utdanning mot 21,5% i landet.  
 
Det er forholdsvis mange eneboliger i forhold til befolkningsstrukturen, jfr. vedlegg 1.  
Det innebærer at det kan være dyrt for ungdom å etablere seg. Riktig nok lever 
hovedtyngden av befolkningen i familier, men ikke i tilnærmet så stor grad som  
antallet eneboliger skulle tyde på. Det kan se ut som det vil være riktig å satse på også 
mindre leiligheter for par uten barn, samt enslige.  
 
I aldersgruppen 19-30 år er det forholdsvis stor utflytting fra kommunen, jfr. vedlegg 
2. Dette henger sannsynligvis mye sammen med utdanning og arbeidsplasser.  
 
Tana er en landbrukskommune og det er derfor mange som bor i tilknytning til 
gårdsbruk. Det bygges en del kårboliger i forbindelse med generasjonsskifte. 
 
Bebyggelsen i kommunesenteret startet opp på begynnelsen av 1960-tallet og har 
fortsatt siden da.  
 
Kommunen hadde i 1990 i alt 1219 boliger, herunder 1026 eneboliger. 189 boliger er 
oppført fra 1990-1999, slik at i 1999 var totalt antall boliger i Tana på 1408, jfr. 
Finnmarksstatistikken 2000/vedlegg 3. Det viser forholdsvis jevn byggeaktivitet til 
tross for nedgang i folketallet. Også framover forventes det jevn byggeaktivitet i 
kommunen.  
 
Den private boligmassen i Tana vurderes å ha alminnelig god standard.  
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3.2 Kartlegging av vanskeligstilte på boligmarkedet.  
 
Kartleggingen har tatt utgangspunkt i opplysninger som tjenestestedene har om 
husstandene. Representanter for hjelpetjenesten, bygningsavdelinga, Austertana 
eldresenter og Polmak aldershjem har bidratt til kartleggingen.  
 
Under kartleggingen er det tatt utgangspunkt i de husstandene med et boligproblem 
som de forskjellige avdelingene kjenner til. Det kan derfor ikke utelukkes at det kan 
være flere husstander som har et boligproblem, men som kommunen ikke kjenner til 
og dermed ikke har registrert. 
 
Kommunen kartla 41 husstander med et boligproblem. Dette tilsvarer ca. 1,4% av 
befolkningen og det er forholdsvis likt gjennomsnittet for andre kommuner som har 
kartlagt. 
 
 
3.2.1 Aldersgruppe og type husstand  
 
Hvilken aldersgruppe og type husstand som ble registrert, går fram av følgende figur:  
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Diagrammet viser at husstandene med et boligproblem, befinner seg innenfor de fleste 
husstandstyper. Den største gruppa er imidlertid enslige menn. Figuren viser også at 
den største gruppa med et boligproblem befinner seg i aldersgruppa 20-34 år. 
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3.2.2. Målgrupper 
 
De kartlagte husstandene fordelte seg på følgende målgrupper: 

5

6

6
10

8

4 2 Økonomisk vanskeligstilt
Fysisk funksjonshemmet
Psykisk utviklingshemmet
Psykiatrisk langtidspasient
Rusmiddelmisbruker
Sosialt v.
Annen funk.

 
 
Diagrammet viser at den største gruppa som er kartlagt med et boligproblem er 
psykiatriske langtidspasienter. Den neststørste er rusmiddelmisbrukere. Videre er det 
en forholdsvis stor gruppe psykisk utviklingshemmede og fysisk funksjonshemmede.  
 
Når det gjelder rusmisbrukere, er det et problem at kommunen ikke har 
gjennomgangsboliger ved akutte boligbehov. I akuttilfeller blir løsningen ofte 
innlosjering i den eller de kommunale boliger som tilfeldigvis er ledig eventuelt 
campingplasser eller lignende.  
 
 
3.2.3 Nåværende bosituasjon 
 
Denne tabellen viser den nåværende bosituasjonen til de som ble kartlagt:  
 
Har bolig:   Leier privat kortsiktig          4 
Har bolig:   Leier kommunalt          7 
Har bolig:   Eier egen bolig        13 
Har bolig:   Bor hos foresatte          7 
Uten bolig: Innkvartert privat, kommunalt eller i   
                   midlertidig institusjon 

       10 

TOTALT        41 
 
Tabellen viser at det er 13 av de kartlagte husstander som eier sin egen bolig. 11 
husstander har et leieforhold. 7 av de kartlagte bor hos foresatte. 10 personer ble 
kartlagt som bostedsløse.  
 
 
3.2.4 Registrerte husstander med uegnet bolig etter målgruppe og boligproblem 
 
Følgende diagram viser hva boligproblemet består i samt hvilke målgrupper 
problemene fordeler seg på: 
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Diagrammet viser at den største gruppa utgjør de som har boliger som ikke er tilpassa 
bevegelseshemmede. Dernest er det noen som har boliger med dårlig standard og 
noen med urimelig høye boutgifter samt noen som mangler bad/WC.  
 
Funksjonshemmede utgjør den største målgruppa i forhold til boliger som ikke er 
tilpasset bevegelseshemmede. Av boligene med dårlig standard og urimelig høye 
boutgifter, fordeler målgruppene seg på økonomisk og sosialt vanskeligstilte, 
psykiatriske langtidspasienter og sosialt vanskeligstilte.  
 
 
3.2.5 Anbefalte tiltak 
 
De som har kartlagt, har anbefalt forskjellige tiltak for de husstandene som ble 
kartlagt.  
 
De fleste av de kartlagte anbefales ordinær bolig med oppfølging fra hjelpeapparatet. 
Den neststørste gruppa anbefales ordinær bolig uten noen oppfølging fra 
hjelpeapparatet. Den tredjestørste gruppa er de husstander som det anbefales fysisk 
tilpassing av boligen for. Videre er det blant annet enkelte tilfeller der kartleggerne 
har anbefalt samlokalisert enhet.  
 
 
3.3 Virkemiddelbruk 
 
3.3.1 Kommunale boliger 
 
Tana kommune har 98 kommunale boliger. Av disse er 48 trygde-/sosialboliger.  
 
Omtrent 1/3 av søkerne til de kommunale boligene får tildelt bolig. De resterende må 
finne andre løsninger.  
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De kommunale boligene er spredt over hele kommunen, men hovedtyngden ligger i 
Tanabru. 
 
Standarden i de kommunale boligene er variabel og preget av for lite ressurser til 
vedlikehold. Kommunen har gjennom Tana kommunale eiendomsselskap imidlertid 
oppført 5 nye omsorgsboliger og standarden på dem anses å være meget god. 5 nye er 
for øvrig under oppføring. Det er også oppført en ungdomsbolig med 4 leiligheter 
med god standard.  
 
Årlige leieinntekter av de kommunale boligene er på over kr. 2 000 000,-. 
Vedlikehold av kommunale boliger og bygg vil i 2002 utgjøre kr. 500 000,-.  
 
I budsjettarbeidet for 2002 har formannskapet gått inn for at noen kommunale boliger 
selges.  
 
 
3.3.2 Oversikt og vurdering av bruken av økonomiske virkemidler 

 
Husbanken har forskjellige økonomiske virkemidler til disposisjon: 
 

• Etableringslån 
• Kjøpslån 
• Boligtilskudd til etablering 
• Lån til oppføring av bolig 
• Lån til utbedring 
• Boligtilskudd til tilpasning av bolig 
• Prosjekteringstilskudd 
• Bostøtte 

 
I løpet av 2002 vil etableringslån og kjøpslån bli erstattet av et såkalt ”startlån” i de 
kommuner som ønsker det. I øvrige kommuner vil den opprinnelige ordningen med 
etableringslån og kjøpslån bli videreført i en overgangsperiode. Startlånet skal være 
en behovsprøvd rimelig topp- eller totalfinansieringsordning til kjøp av ny eller brukt 
bolig for unge og vanskeligstilte. Lånet vil også kunne benyttes som toppfinansiering 
i forbindelse med nybygging.  
 
Kommunens bygningsavdeling har god kjennskap til de forskjellige virkemidlene og 
saksbehandler innenfor alle områdene. Når det gjelder de øvrige avdelinger i 
kommunen, er kunnskapen om de forskjellige virkemidlene variabel. 
 
Kommunen har høy grad av utnyttelse av bostøtteordningen. I 2000 fikk 143 personer 
i Tana bostøtte. Det utgjorde til sammen kr. 1,7 millioner.  
 
Tana kommune har ikke søkt om etableringslån de senere årene. Høsten 2001 er det 
kr. 400 000,- i etableringslån som skal tildeles. Det er midler som er tilbakebetalt fra 
tidligere.  
 
Ved ikke å ta opp mer etableringslån, taper kommunen boligtilskudd til etablering. 
Ordningen er slik at ved Husbankens vurdering av størrelsen på boligtilskudd til 



 11

etablering til kommunene, legges det 60% vekt på disponert etableringslån året før og 
40% vekt på folketall. 
 
Når det gjelder tilskudd til tilpasning av bolig, har kommunen hatt følgende 
bruksfrekvens: 
 
1999 6 saker   60 000,- 
2000 7 saker   60 000,- 
2001 12 saker 180 000,- 

 
Figuren viser at bruken at tilpasningstilskudd har økt. Kartleggingen har imidlertid 
vist at det ennå er flere som har behov for tilpasning av boligen.  
 
 
3.3.3 Booppfølging 
 
Når det gjelder oppfølging av vanskeligstilte husstander, så er det i hovedsak 
hjemmesykepleiere, hjemmehjelpere og hjelpetjenesten som har ansvaret. 
Bygningsavdelinga har ansvaret for inngåelse og oppfølging av leieavtaler og 
bygningsmessige forhold ved de kommunale boligene.  
 
Etter kommunens egen vurdering fungerer denne ordningen forholdsvis godt. Men når 
det gjelder booppfølging av psykiatriske langtidspasienter og rusmisbrukere har 
hjelpeapparatet behov for økte ressurser.  
 
 
3.3.4 Arealressurser 
 
Tana er en langstrakt kommune med store arealer. Ny arealplan skal vedtas i 2002. 
Den vil sannsynligvis legge til rette for liberal dispensasjonspraksis når det gjelder 
boligbygging.  
 
Kommunedelplan for Tanabru vil bli ferdigstilt i 2003. Her vil man vurdere og legge 
ut tomter til psykisk utviklingshemmede i tilknytning til flerbrukssenteret.  
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4. ORGANISERING 
 
Bygningsavdelinga har ansvar for tildeling og vedlikehold av kommunale boliger.  
 
I forbindelse med tildeling av eldre-/trygdeboliger samarbeider bygningsavdelinga 
med pleie- og omsorgssektoren. I  forbindelse med tildeling av sosialboliger 
samarbeides det med hjelpetjenesten.  
 
Det aller meste av ansvaret er samlet i bygningsavdelinga. Det sikrer en samlet 
forvaltning av kommunens boligmasse. Det har imidlertid vært store innskrenkninger 
i bygningsavdelinga de senere årene. Dette gjør at systemet er sårbart ved 
ferieavvikling, sykdom og lignende.  
 
”Tana kommunale eiendomsselskap” er eid av Tana kommune. Det har som formål å 
oppføre og leie ut boliger, kontorlokaler og andre bygg. Selskapet har på oppdrag fra 
kommunen ført opp omsorgsboligene og ungdomsboligene. Tana kommune har 
sekretariatsansvaret for selskapet.  
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5. HOVEDMÅL, STRATEGIER OG TILTAK 
 
 
 
 
 
HOVEDMÅL 1:    ØKE BOLIGTILBUDET TIL ALLE SOM ØNSKER Å BO I   
                               TANA 
 
 
Dette hovedmålet er valgt på bakgrunn av tidligere beskrivelser av den generelle 
situasjonen i Tana, blant annet folketallsnedgang, lav kvinneandel og stor grad av 
utflytting blant ungdommene.   
  
Strategi:  
Det skal være lett å etablere seg i Tana kommune 
Tiltak Ansvarlig Finansiering Tidsplan 
1. Legge ut tomter både i   
    Tanabru og i bygdene.  

Miljø- og  
næringsavdeling 

Innenfor 
ordinært 
budsjett 

Hele 
planperioden 

2. Liberal dispensasjonspraksis 
    med hensyn til boligtomter. 

Miljø- og  
næringsavdeling 

Innenfor 
ordinært 
budsjett 

Hele 
planperioden 

3. Tildele boligtilskudd til     
    etablering til de som har    
    behov for det.  

Avdeling for 
bygningsdrift 

Husbanken Hele 
planperioden 

 
 
Strategi: 
Serviceinnstilt kommune 
 Tiltak Ansvarlig  Finansiering Tidsplan 
1. Enklere og raskere  
    behandling av tomtesøknader 

Miljø- og  
næringsavdeling 

Innenfor 
ordinært 
budsjett 

Hele 
planperioden 

2. Utarbeide informasjonsfolder 
    om byggeprosessen fra  
    søknad til ferdigstillelse 

Miljø- og  
næringsavdeling 

Innenfor 
ordinært 
budsjett 

2002 

3. Kurse hjelpetjenesten,  
    pleie- og omsorgssonene,  
    ungdomsservicekontoret og  
    serviceavdelinga om de  
    aktuelle virkemidler som  
    Husbanken disponerer.  

Avdeling  for 
bygningsdrift i 
samarbeid med 
Husbanken 

Husbanken 2002 
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4. Legge fram brosjyrer om  
    Husbankens virkemidler på  
    de aktuelle avdelingene 
    i kommunen.  

Avdeling for  
bygningsdrift, 
Serviceavdeling, 
Hjelpetjenesten, 
Ungdomsservice-
kontoret, 
Legestasjonen 

Innenfor 
ordinært 
budsjett 

2002 

5. Fortsatt formidle kontakt      
    mellom søkere til kommunal  
    bolig og private utleiere. 

Avdeling for  
bygningsdrift 

Innenfor 
ordinært 
budsjett 

Hele 
planperioden 

6. Ta opp etableringslån i  
    henhold til behov.  
     

Avdeling for  
bygningsdrift, 
Økonomi- 
Avdeling 

Husbanken 2002-2005 

7. Årlig sette av 20% av tildelt  
    boligtilskudd til etablering i  
    tapsfond.  

Avdeling for  
bygningsdrift,  
Økonomi- 
Avdeling 

Husbanken 2002-2005 

 
*Kommunen tar i bruk ordningen med startlån når den trer i kraft. 
 
 
Strategi: 
Motivere til et differensiert boligmarked 
Tiltak Ansvarlig  Finansiering  Tidsplan 
1. Motivere til at flere bygger  
    bolig med livsløpsstandard 

Avdeling for  
bygningsdrift,  
Miljø- og  
næringsavdeling 

Innenfor 
ordinært 
budsjett 

2002-2005 

2. Motivere til at flere bygger  
    miljøvennlige boliger 

Avdeling for  
bygningsdrift, 
Miljø- og  
næringsavdeling 

Innenfor 
ordinært 
budsjett 

2002-2005 

 
 
Strategi: 
Motivere flere til å bygge egen bolig 
Tiltak Ansvarlig Finansiering Tidsplan 
1. Utarbeide retningslinjer for  
    kommunale avgifter som i  
    større grad favoriserer  
    nyetablerere.   

Miljø- og  
næringsavdeling 

Kommunale 
avgifter 

Retn.linjer 
lages i 2002.  
Iverksettelse 
f.o.m. 2003 
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HOVEDMÅL 2: BEDRE SITUASJONEN FOR VANSKELIGSTILTE PÅ      
                                    BOLIGMARKEDET 
 

 
Kartleggingen viste at noen grupper er vanskeligstilte på boligmarkedet. Flere av 
behovene til disse gruppene tas opp enkeltvis. Det er imidlertid også behov for noen 
generelle tiltak i denne sammenheng. 
 
 
Strategi: 
Aktiv bruk av Husbankens låne- og tilskuddsordninger. 
Tiltak Ansvarlig Finansiering Tidsplan 
1. Motivere de som har bolig  
    med dårlig standard til å ta opp 
    utbedringslån gjennom å  
    informere om ordningen.  

Avdeling for 
bygningsdrift,  
Hjelpetjenesten

Innenfor 
ordinært 
budsjett 

2002-2005 

2. Videreføre informasjonsarbeid 
    vedrørende bostøtteordningen. 

Avdeling for 
bygningsdrift, 
Hjelpetjenesten

Innenfor 
ordinært 
budsjett 

2002-2005 

 
 
Strategi: 
Sikre vanskeligstilte gruppers mulighet til å etablere seg og bli boende i bolig 
Tiltak Ansvar Finansiering Tidsplan 
1. Utvikle prosjekt om  
    tilrettelegging av  
    hensiktsmessige bomiljøer for  
    vanskeligstilte på  
    boligmarkedet.  

Kommunen i 
samarbeid med 
Husbanken 

Husbanken, 
kommunen 

2002 

2. Bidra til at de som har behov  
    for det skaffer seg bistand i  
    søknads- og byggeprosess 

Avdeling for 
bygningsdrift, 
Miljø- og  
nærings- 
avdeling 

Innenfor 
ordinært 
budsjett 

2002-2005 

3. Boligbehov for vanskeligstilte 
    grupper tas med i den ordinære 
    kommuneplanlegging.  

Rådmann Innenfor 
ordinært 
budsjett 

2002-2005 

4. Videreføre økonomisk  
    rådgivningstjeneste. 

Hjelpetjenesten Innenfor 
ordinært 
budsjett 

2002-2005 
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HOVEDMÅL 3:  BIDRA TIL AT ELDRE KAN BO I EGNE HJEM ELLER 
                                    SPESIELT TILRETTELAGTE BOLIGER SÅ LENGE SOM   
                                    MULIG. 
 
 
Eldreplanen har som mål at eldre skal kunne bo i egne hjem eller spesielt tilrettelagte 
boliger så lenge som mulig. Dette skal også denne planen bidra til.  
 
Strategi: 
Bidra til at de som ønsker det, kan bo hjemme 
Tiltak Ansvarlig  Finansiering Tidsplan 
1. Økt informasjon til  
    funksjonshemmede og   
    personer over 60 år om  
    Husbankens tilskudd til  
    tilpasning av bolig og lån til  
    utbedring. 

Pleie- og  
omsorgssonene,
Avdeling for 
bygningsdrift 

Innenfor 
ordinært 
budsjett 

2002-2005 

 
 
 
 
 
HOVEDMÅL 4: HENSIKTSMESSIG BOSETTING AV RUSMISBRUKERE 
 
 
Rusmisbrukere var den neststørste gruppa blant de som ble kartlagt med et 
boligproblem. I arbeidet med planen har man funnet det nødvendig å gå grundigere 
gjennom problemstillingene og dra  erfaring fra andre kommuner når det gjelder 
bosetting av rusmisbrukere.  
 
Strategi 
Tilby et differensiert botilbud til rusmisbrukere 
Tiltak Ansvarlig Finansiering Tidsplan 
1. Utvikle prosjekt om  
    tilrettelegging av  
    hensiktsmessige bomiljøer  
    for rusmisbrukere  

Kommunen i 
samarbeid med 
Husbanken 

Husbanken, 
kommunen 

2002 

2. Individuelle forhold settes i  
    fokus ved bosetting av  
    rusmisbrukere.  

Hjelpetjenesten Innenfor 
ordinært 
budsjett 

2002-2005 
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HOVEDMÅL 5:         PSYKIATRISKE PASIENTER SKAL FÅ BO I  
   HENSIKTSMESSIGE BOLIGER I TRYGGE MILJØER 
 
 
Psykiatriske pasienter var den største gruppa blant de som er kartlagt med et 
boligproblem.  
 
Strategi 
Skaffe til veie boliger i nær avstand til hjelpeapparatet 
Tiltak Ansvar Finansiering Tidsplan 
1. Oppføring av 4      
    psykiatriboliger knyttet til  
    opptrappingsplanen for  
    psykisk helse 1999-2006 i  
    et skjermet miljø i tilknytning   
    til flerbrukssenteret 

Rådmann 
 

Opptrappings- 
planen for  
psykisk helse 

Planlegging 
2002 
Bygging 2003 

2. Oppføre inntil 4 tilrettelagte  
    psykiatriboliger  i Tanabru 

Rådmann Opptrappings- 
planen for  
psykisk helse 

Planlegging 
2002 
Bygging 2003 

 
 
Strategi 
Samarbeid med psykiatriske langtidspasienter og pårørende 
1. Motivere pårørende  
    og psykiatriske      
    langtidspasienter til å bygge  
    egne boliger 

Hjelpetjenesten Innenfor 
ordinært 
budsjett 

2002-2005 

  
 
 
 
 
HOVEDMÅL 6:         PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE SKAL FÅ BO I GODE   
                                    BOLIGER I ET TRYGT MILJØ 
 
 
Strategi: 
Tilrettelegge for individuelt tilpassede boforhold for psykisk utviklingshemmede 
Tiltak Ansvar  Finansiering Tidsplan 



 18

1. Innlede dialog med psykisk  
    utviklingshemmedes  
    pårørende om best mulige  
    boløsninger for den enkelte.  

Hjelpetjenesten Innenfor 
ordinært 
budsjett 

2002 

2. Legge ut tomter i tilknytning 
    til flerbrukssenteret.   

Miljø- og  
næringsavdeling

Innenfor 
ordinært 
budsjett 

2003 

3. Motivere til at psykisk  
    utviklingshemmede selv  
    bygger bolig gjennom å  
    informere om Husbankens  
    virkemidler og bistå i  
    søknads- og byggeprosess.  

Hjelpetjenesten,
Avdeling for 
bygningsdrift 

Innenfor 
ordinært 
budsjett 

2002-2005 

 
 
 
 
 
HOVEDMÅL 7:        FYSISK FUNKSJONSHEMMEDE SKAL SIKRES  
                                   TILGJENGELIGHET TIL OG I SINE BOLIGER 
 
 
Strategi: 
Aktiv informasjon 
Tiltak Ansvar Finansiering  Tidsplan 
1. Informere om Husbankens  
    tilpasningstilskudd til  
    funksjonshemmede som bor i  
    bolig som ikke er tilpasset.  

Avdeling for 
bygningsdrift, 
Pleie og omsorg

Innenfor 
ordinært 
budsjett 

Hele 
planperioden 

 
 
 
 
 
HOVEDMÅL 8:         GODE KOMMUNALE BOLIGER 
 
 
Strategi: 
Økt satsing på vedlikehold 
Tiltak Ansvar Finansiering  Tidsplan 
1. Øke avsetning til vedlikehold 
    av boligene.  

Rådmann Innenfor 
ordinært 
budsjett 

2003-2005 

2. Foreta grundig renovering  
    av 5 kommunale boliger årlig 
    frem til boligmassen har en  
    akseptabel standard. 

Avdeling for 
bygningsdrift 

Økning av 
vedlikeholds- 
budsjettet 

2002-2005 
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3. Gjennomgå boligmassen årlig 
     for å vurdere boligene lagt ut  
     for salg.  

Rådmannen  2003-2005 

 
 
Strategi: 
Boliger som passer for alle 
Tiltak Ansvar  Finansiering Tidsplan 
1. Ved kjøp eller bygging av nye 
    kommunale boliger, skal man 
    satse på boliger med  
    livsløpsstandard 

Avdeling for 
bygningsdrift 

Innenfor 
ordinært 
budsjett 

Hele 
planperioden 

 
 
6. RULLERING OG OPPFØLGING AV PLANEN 
 
De aktuelle kommunale avdelinger følger opp de tiltak som de har fått ansvaret for.  
 
De tiltak som er skissert, tas inn i øvrige relevante kommunale planer etter hvert som 
de rulleres.  
 
Planen rulleres av kommunestyret hvert fjerde år.  I forbindelse med hver rullering 
foretar bygningsavdelinga og hjelpetjenesten i fellesskap ny kartlegging av 
boligbehovet i kommunen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


