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Forord 
 
Arbeidet med Boligsosial handlingsplan for Storfjord ble påbegynt 2. oktober 2002.  Arbeidet 
har bestått i forarbeid, kartlegging og oppsummeringer med forslag til tiltak. 
 
Storfjord formannskap har vært styringsguppe for planarbeidet med bakgrunn i kommune-
styrevedtak  0131/00.  Styringsgruppa har vedtatt mandat for prosjektgruppa. Undertegnede 
har vært engasjert som prosjektleder. 
 
Prosjektgruppa har hatt 3 møter og har drøftet planoppsett, arbeidsform og konklusjoner.  
Styringsgruppa er gitt skriftlig orientering om planarbeidets fremdrift. Det har vært avholdt et 
møte med referansegruppa (rådmann og etatsledere).  For øvrig er det innhentet synspunkter 
på plantema fra ulike lag og organisasjoner.  Underveis i arbeidet har prosjektleder hatt flere 
kontakter med Husbanken. 
 
Planen er bygd opp med oppsummeringer og prosjektgruppas forslag til konkrete tiltak til 
slutt i dokumentet.  Det er dette som danner basis for videre politisk behandling og som vil 
være arbeidsgrunnlaget for boligtiltak fremover. 
 
Det har vært et mål at dokumentet ikke skulle få stort volum, men at det skulle bli et 
oversiktlig og leselig dokument.  Man har derfor begrenset inntak av statistisk materiale.  For 
spesielt interesserte finnes det mer kommunal statistikk på internett under adr. www.ssb.no. 
 
Som prosjektleder håper jeg planen kan bli til nytte i fremtidig boligplanlegging både for 
administrasjon og politikere.  Jeg har opplevd et positivt samarbeid med alle jeg har hatt 
kontakt med i arbeidet.   
Jeg takker Storfjord kommune for oppdraget. 
 
 
Storfjord, desember 2002. 
 
 
Elling Vatne 
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3.  Innledning 
  
3.1  Hvorfor boligsosial handlingsplan ? 
 
I St.melding 49-97/98 om Boligetablering for unge og vanskeligstilte” oppfordres 
kommunene til å utarbeide en lokal boligsosial handlingsplan.  Arbeidet koordineres av 
Husbanken. 
Hensikten med planen er skissert slik: 
  

- få økt kunnskap om boligbehovet i kommunen 
- økt kunnskap om statlige virkemidler 
- mer samkjørt boligpolitikk mellom sektorene 
- bedre utnyttelse av kommunens boligmasse 
- større effektivitet ved å samordne ressursene 

 
Storfjord kommunestyre har gjort prinsippvedtak i k.sak 0131/00: 
 
    ”Kommunstyret slutter seg til helse- og sosialutvalgets tanke om å utarbeide en boligsosial 
      handlingsplan.  F.skapet utpekes som styringsgrupe.  Rådmannen peker ut prosjektgruppe 
      og legger fram forslag til mandat for styringsgruppa.” 
    
 
 
3.2  Rollefordeling i boligpolitikken. 
 
Staten har skissert det overordnede mål i boligpolitikken til at 
 
 ALLE SKAL KUNNE DISPONERE EN GOD BOLIG I ET GODT BOMILJØ 
 
I arbeidet for å nå målsettingen er rollefordeling satt opp slik: 
 
Staten:                 -  setter sentrale mål og retningslinjer for boligpolitikken                                                   

                 -  fastsetter lover og rammebetingelser 
                 -  tilbyr gunstig finansierings- og støtteordninger 

                             -  stimulerer til forskning og informasjon 
 
 Kommunene:      - legger til rette for lokale løsninger 
                              - legger til rette for bygging av nye boliger 

                  -  legger til rette for utvikling og fornyelse av boliger og boligområder 
                              -  medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta  
                            sine interesser på boligmarkedet 
 
Private aktører:    - viktig samarbeidspart ved gjennomføring av boligtiltak.            
                             Står for prosjektering og oppføring av nye boliger, og forvalter 
                                og vedlikeholder en stor del av eksisterende boligmasse. 
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3.3  Kommunens ansvar for vanskeligstilte. 
 
Det kan være ulike grunner til at personer er vanskeligstilte på boligmarkedet.  Begrepet 
refererer til de som av en eller annen grunn har problemer med å etablere seg i eller bli 
boende i en bolig.  Det kan være økonomiske, sosiale, medisinske eller fysiske forhold som 
ligger til grunn for at vansker oppstår.  Ungdom i en etableringsfase kan eksempelvis i visse 
tilfeller også regnes som vanskeligstilte. 
 
Kommunens ansvar for vanskeligstilte på boligmarkedet er regulert i «Lov om sosiale 
tjenester». Det er spesielt to bestemmelser som regulerer kommunens ansvar.  
 
 
§ 3-4: Boliger til vanskeligstilte 
«Sosialtjenesten skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine 
interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpassing, og med hjelpe og 
vernetiltak for den som trenger det på grunn av alder, funksjonshemming eller andre 
årsaker». 
 
Husstander som faller inn under denne bestemmelsen er de som på grunn av 
funksjonshemming, høy alder eller andre problemer har vanskelig for å skaffe seg en egnet 
bolig. Det er likevel ingen forutsetning at kommunen skal eie og leie ut en boligmasse til disse 
gruppene. Kommunen kan for eksempel oppfylle sitt medvirkningsansvar ved å reservere 
tomter for boliger til vanskeligstilte eller stille vilkår ved salg av kommunale tomter til 
enkeltpersoner eller borettslag. 
 
 
§ 4-5: Midlertidig husvære 
«Sosialtjenesten er forpliktet til å finne midlertidig husvære for dem som ikke klarer det selv». 
 
Under denne paragrafen pålegges sosialtjenesten en plikt til å finne et midlertidig husvære for 
dem som ikke klarer dette selv. Bestemmelsen er ment å omfatte de som av ulike årsaker har 
et akutt behov for tak over hode.  
  
I «Lov om kommunehelsetjenesten» og forskjellige rundskriv er kommunens ansvar nærmere 
beskrevet.  Kommunens boligpolitiske ansvar omfatter derfor i utgangspunktet alle som 
kommer i en situasjon der de selv ikke evner å skaffe seg et akseptabelt boforhold. 
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4 Mandatbeskrivelse og organisering av prosjektet. 
 
        Oppdragsgiver:   Storfjord kommunestyre. 
 
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 
igang prosjektet Lokale boligsosiale handlingsplaner for å stimulere og veilede kommunene 
til et målrettet planarbeid som kan bistå vanskeligstilte husstander og unge i etableringsfasen 
med å etablere seg og beholde bolig. Storfjord kommune har mottatt kr. 25.000,-  fra 
Husbanken til å utarbeide en boligsosial handlingsplan for kommunen. Tilskuddet er gitt 
under forutsetning av at kommunen selv stiller et tilsvarende beløp til disposisjon for 
prosjektet. 
 
Storfjord kommune har i dag ingen boligpolitisk plan.  Kommunen disponerer noen 
kommunale boliger til egne ansatte og til utleie for eldre, funksjonshemmede og andre 
boligtrengende.  Det er ikke boligbyggelag eller boligstiftelse i kommunen. 
 
Den kommunale boligsosiale handlingsplanen skal ta for seg vanskeligstilte på boligmarkedet 
og deres problemer med å etablere seg og bli boende i bolig, innenfor en helhetlig 
boligpolitikk. Planen må også sees i sammenheng med kommunens øvrige planprosesser og 
plandokumenter. Storfjord kommunes planarbeid organiseres som et prosjekt med planlagt 
avslutning i løpet av 2002. Prosjektet gjennomføres som et tverrsektorielt samarbeid. 
 
Overordnet målsetning 
 
Den overordnede målsetningen er å lage en samlet plan for kommunens arbeid for at unge og 
vanskeligstilte skal kunne etablere seg og bli boende i en bolig. 
 
Prosjektet eies av Storfjord kommunestyre.  
 
Styringsgruppa utgjøres av Storfjord formannskap, jfr. k.sak 0131/00. 
    
Styringsgruppa har ansvaret for at det settes av nødvendige ressurser til prosjektet, at 
prosjektets fremdrift sikres, samt at mål og føringer for prosjektet ivaretas.  
 
Prosjektleder for arbeidet er Elling Vatne. 
Prosjektlederen har ansvaret for gjennomføringen av prosjektet. Prosjektleder leder 
prosjektgruppa og rapporterer jevnlig om fremdrift til styringsgruppa. 
 
Prosjektgruppa utgjøres av følgende oppnevnte: 
   Anne-Marie Nilsen, nestleder SFI 

Erling Lund, driftsetaten 
   Anne Vik Hansen, repr. driftsstyret 
   Anne Rasmussen, PLO-sjef 
   Ketil Slettli, psyk. sykepleier 
   Linda Rasmussen, sosialsjef 
   Jarle Høiseth, sosialkonsulent 
Prosjektgruppa utfører praktiske oppgaver som tilfaller prosjektet.  
 
            6 
 



 

 

 

 
 
 

Prosjektgruppa skal: 
  
1. Gi en beskrivelse og vurdering av generelle befolknings- og boforhold i kommunen. 
 
2. Utarbeide en oversikt over behovet for ulike typer boliger og andre boligtiltak til 

vanskeligstilte grupper på boligmarkedet.  
 
3. Kartlegge den kommunale boligmassen og vurdere utnyttelsen av denne. 
 
4. Vurdere generell utbygging og arealutnyttelse i kommunen. 
 
5. Gjennomgå og vurdere kommunens bruk av låne- og tilskuddsordninger. 
 
6. Gjennomgå og vurdere kommunens organisering av boligoppgavene. 
 
7. Lage en samlet plan for framskaffelse av boliger og behov for booppfølging til 

vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette medfører blant annet å vurdere muligheter for 
ombygging, kjøp, salg og endret disponering av den kommunale boligmassen, og foreslå 
eventuelle nybygg. 

 
8. Legge til grunn et langtidsperspektiv, tilrettelegge planen for rullering og ansvarsplassere 

oppfølgingen av planen. 
 
9. Vurdere utarbeidelsen av planen i sammenheng med andre kommunale planer som 

kommuneplan/ eldreplan/psykiatriplan/økonomi etc. 
 
Prosjektgruppa kan også gå inn på: 
  
10. Vurdere hvilke tiltak kommunen kan iverksette for å stimulere til utbedring av private og 

kommunale boliger for å høyne boligstandarden og tilrettelegge for hjemmebasert omsorg, 
blant annet ved booppfølging. 

 
11. Vurdere tilgjengelighet til og i boligmassen i kommunen, og tiltak som bedrer 

tilgjengeligheten. 
 
12. Vurdere hvilken rolle kommunen bør ha i utvikling av gode bomiljøer, og utarbeide 

forslag til bomiljøtiltak. 
 

13. Vurdere tiltak som bidrar til at estetiske hensyn ivaretas ved utbygging i kommunen. 
 
Referansegruppa består av rådmann og etatsledere. 
Referansegruppa bidrar med råd og innspill underveis i prosessen. 
 
Budsjett for arbeidet: 
 
Formål Kostnader 
Lønn 35.000,- 
Prosjektlederseminar 10.000,- 
Andre kostnader   5.000,- 
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Politisk behandling 
 
Styringsgruppa ved rådmannen legger planforslaget fram for politisk behandling. 
Før endelig vedtak sendes forslaget ut til høring. 
 
Styringsgruppa (formannskapet) behandlet saken i møte den 18.10.02, sak 0082/02 og fattet 
slikt vedtak: 
 ”Formannskapet i Storfjord vedtar det fremlagte forslag til mandat for prosjektet 
             ”Boligsosial handlingsplan” og samtykker i at arbeidet igangsettes med bakgrunn i 
             premissene nedfelt i mandatet.” 
 
 
 
5 Beskrivelse av Storfjord. 
 
Storfjord er en forholdsvis ung kommune.  Ved kgl.res. av 21.6.29 ble Storfjord fra 1.7.1930 
egen kommune - skilt fra Lyngen og Kåfjord. Disse kommunene hadde inntil da vært en 
storkommune.  Etter 1930 ble Lyngen og Kåfjord nabokommuner mot nord. Mot sør grenser 
Storfjord mot Balsfjord.  
 
Storfjord kommune grenser dessuten også mot Finland og Sverige med Treriksrøysa som 
kjent landemerke. I Storfjord har samer, kvener og nordmenn bodd sammen i generasjoner  
Flere severdige gamle bygninger som avspeiler dette historiske mangfold er bevart og 
restaurert, blant annet på Horsnes, i Signaldalen og i Skibotn, der de ærverdige markedsbuene 
hvert år ved  St.Hans-tider står i sentrum for det tradisjonsrike Skibotn Marked.  
 
E-6 går gjennom kommunen på østre side.  På vestre side fører veien ut mot Lyngseidet.   
Bosettingen følger stort sett veiene, med unntak av dalførene Kitdalen og Signaldalen. 
Øverst i Skibotndalen er det en liten samegrend, Galgo, hvor det fortsatt drives aktivt 
reindrift. 
 
Storfjord kommune har i dag ca. 1900 innbyggere og innbyggertallet har holdt seg relativt 
jevnt over mange år.  Boligstandarden må vel sies å være generelt god med hovedvekt av 
eneboliger, men en del av bebyggelsen er av eldre dato.  Det vil si at man i kommunen har 
relativt mange hus med bad/toalett enten i kjeller eller på loft.  Det er følgelig lite 
hensiktsmessig når beboerne blir eldre og skrøpelige eller funksjonshemmet på annet vis.  
Gjennom årene har mange fått bygd om sine boliger, men fortsatt er denne byggemåten et 
problem for flere eldre.  I tillegg er det selvfølgelig noen som av en eller annen årsak 
registreres som vanskeligstilt på boligmarkedet, slik det fremgår av dataene i denne planen. 
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6.  Statistisk materiale for Storfjord. 
1939 
Storfjord 

   

Tabell 1 Folkemengdens bevegelse 
1996-2000 

  

  Folkemengde
01.01 

Fødte (mors
 alder) 

Døde Innflyttet1) Utflyttet1) Folkemengde
31.12 

1996 Personer i alt 1 918 31 22 117 135 1 909
   0 - 5 år 160 - - 20 21 159
   6 - 13 år 168 - - 3 8 163
   14 - 18 år 134 - - 4 3 135
   19 - 35 år 499 28 - 64 76 515
   36 - 49 år 420 3 1 19 17 424
   50 - 66 år 286 - 3 6 9 280
   67 - 79 år 185 - 9 1 1 176
   80 år og eldre 66 - 9 - - 57

1997 Personer i alt 1 912 36 24 93 151 1 866
   0 - 5 år 166 - - 10 31 145
   6 - 13 år 166 - - 9 15 160
   14 - 18 år 122 - - 8 6 124
   19 - 35 år 505 29 - 33 76 491
   36 - 49 år 417 7 - 19 22 421
   50 - 66 år 288 - 2 11 1 296
   67 - 79 år 179 - 8 3 - 174
   80 år og eldre 69 - 14 - - 55

1998 Personer i alt 1 866 21 20 117 121 1 863
   0 - 5 år 152 - - 17 21 148
   6 - 13 år 165 - - 14 3 176
   14 - 18 år 120 1 - 4 5 120
   19 - 35 år 469 16 1 48 66 466
   36 - 49 år 385 4 - 18 15 392
   50 - 66 år 330 - 5 10 10 325
   67 - 79 år 174 - 5 6 1 174
   80 år og eldre 71 - 9 - - 62

1999 Personer i alt 1 863 21 21 122 111 1 874
   0 - 5 år 151 - - 13 17 147
   6 - 13 år 172 - - 13 10 175
   14 - 18 år 121 - - 7 5 123
   19 - 35 år 449 18 - 60 61 466
   36 - 49 år 379 3 1 19 14 386
   50 - 66 år 348 - 3 9 1 353
   67 - 79 år 172 - 5 1 3 165
   80 år og eldre 71 - 12 - - 59

2000 Personer i alt 1 872 27 19 104 128 1 856
   0 - 5 år 145 - - 10 11 144
   6 - 13 år 174 - - 10 15 169
   14 - 18 år 121 - - 7 4 124
   19 - 35 år 450 24 - 41 59 456
   36 - 49 år 363 3 1 22 19 368
   50 - 66 år 379 - 1 10 18 370
   67 - 79 år 171 - 5 3 1 168
   80 år og eldre 69 - 12 1 1 57

1) Har ikke flyttetall for fylker og hele 
landet. 

  

Tegnforklaring: - = 0 (null)   
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1939 Storfjord kommune 
Tabell 2 Registrert befolkning 1996-2000 og 
framskrivninger 2001-2020 

 Registrert befolkning   Befolkningsframskriv
ning 

     

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2010 2015 2020
Personer i 
alt 

1 909 1 866 1 863 1 874 1 856 1 872 1 863 1 866 1 869 1 870 1 886 1 907 1 945

  0 - 5 år 159 145 148 147 144 156 155 152 149 153 144 138 142
  6 - 13 år 163 160 176 175 169 178 175 184 200 198 205 197 186
  14 - 18 år 135 124 120 123 124 108 115 109 101 102 121 129 126
  19 - 35 år 515 491 466 466 456 439 427 425 426 422 388 381 409
  36 - 49 år 424 421 392 386 368 351 355 348 339 333 326 353 353
  50 - 66 år 280 296 325 353 370 390 393 401 407 416 453 422 388
  67 - 79 år 176 174 174 165 168 175 166 167 170 169 164 208 259
  80 år og 
eldre 

57 55 62 59 57 75 77 80 77 77 85 79 82

 
   
1939 Storfjord 

Antall 
familier 

     
Tabell 3 Befolkning 1996-2000 
etter familietype 1996 1997 1998 1999 2000
Familietype1):  

Ektepar uten barn 76 81 81 83 85
Ektepar m 1 barn 67 66 74 73 78
Ektepar m 2 barn 82 80 69 67 74
Ektepar m 3 barn 62 59 56 58 52
Ektepar m>3 barn 16 14 11 11 12
Samboerpar m 1 felles 
barn 

20 24 21 22 18

Samboerpar m 2 felles 
barn 

16 17 19 18 21

Samboerpar m 3 felles 
barn 

10 7 7 7 8

 

Samboerpar m>3 felles 
barn 

2 4 5 6 4

Personer i annen familietype2) 643 651 652 640 636
1) Enheten er familie 
2) Enheten er person 
  
      

1939 Storfjord 
Tabell 9 Kommunens bruk av midler til videretildeling fra Husbanken 
1997-2001 

 Antall 
boliger 

   Beløp i 1 000 
kroner 

   

 1997 1998 1999 2000 2001 1997 1998 1999 2000 2001 
Bostøtte 1) 27 30 31 37 37 81 108 124 183 172 
Boligtilskudd til 
etablering 

- - - - - - - - - - 

Boligtilskudd til 
tilpasning 

7 5 3 7 10 63 78 33 48 210 

Etableringslån - - 3 3 2 - - 284 252 97 
1) For bostøtte er antall boliger = antall husstander med 
bostøtte. 

 
            10 



 

 

 

 
 
 

1939 Storfjord 
Tabell 4 Antall arbeidsledige fordelt på aldersgrupper 
1995-2000 

Antall 
arbeidsledige 

     

1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Antall ledige i alt 90 63 46 39 42 40 

 19 år og under 5 1 2 1 0 0 
 20 - 29 år 42 18 10 12 17 9 
 30 - 34 år 8 4 10 5 4 4 
 35 - 64 år 35 40 22 19 21 26 
 65 år og eldre 0 0 2 2 0 1 

Tegnforklaring: - = 0 
(null) 
Kilde: Statistisk 
Sentralbyrå 

 
7. Dagens boligmasse. 
 
1939 Storfjord 
Tabell 5 Eksisterende boligmasse 1990 og fullførte boliger 1990-
2000 

Eksisterende Fullførte boliger  
boligmasse 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Hus
type 

Boliger i alt 685 20 24 7 5 8 15 7 7 10 10 10

   Enebolig 626 15 21 7 3 7 12 7 7 9 7 10
   Rekkehus o.l 50 3 2 - 2 - 2 - - - 3 -
   Blokk 1 - - - - - - - - - - -
   Bofellesskap - - - - - - - - - - - -
   Andre bygg 8 2 1 - - 1 1 - - 1 - -

An-
tall 
rom 

Boliger i alt 685 20 24 7 5 8 15 7 7 10 10 10

   1 rom 28 - - - - - - - - - - -
   2 rom 63 6 3 - - - - - - 1 - -
   3 rom 111 4 10 - - 1 2 - - - 3 -
   4 rom 211 8 8 1 - 2 4 - - - - 1
   5 rom og over 272 2 3 6 5 5 8 7 7 9 7 9
   Antall hybler - - - - - - 1 - - - - -

Eie 
fom

1) 

Boliger i alt 685 - - - - - - - - - - -

   Eier privat 516 - - - - - - - - - - -
   Eier gj. 

borettslag o.l 
13 - - - - - - - - - - -

   Leier 
tjenestebolig 

36 - - - - - - - - - - -

   Leier for avgr. 
tidsrom 

34 - - - - - - - - - - -

   Leier på 
andre vilkår 

86 - - - - - - - - - - -

1) Opplysninger om eieform eksisterer kun for folke-  og g boligtellinga 
1990. 
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8.  Organisering av boligarbeidet i Storfjord. 
 
Arbeidet knyttet til boligspørsmål i Storfjord kommune er i dag fordelt på flere 
saksbehandlere.  
 
8.1   Låne- og tilskuddsordninger. 
 
Ordningen med etableringslån og –tilskudd er lagt til saksbehandler ved driftsetaten. 
Driftsetaten er også tillagt arbeidet med vedlikehold og organisering av vaktmestertjenesten. 
 
1939 Storfjord 

Tabell 9 Kommunens bruk av midler til videretildeling fra Husbanken 1997-
2001 

 Antall 
boliger 

   Beløp i 1 000 
kroner 

   

 1997 1998 1999 2000 2001 1997 1998 1999 2000 2001 
Bostøtte 1) 27 30 31 37 37 81 108 124 183 172 
Boligtilskudd til 
etablering 

- - - - - - - - - - 

Boligtilskudd til 
tilpasning 

7 5 3 7 10 63 78 33 48 210 

Etableringslån - - 3 3 2 - - 284 252 97 
1) For bostøtte er antall boliger = antall husstander med bostøtte.
 
 
 
 
8.2   Bostøtteordningen. 
Bostøtteordningen administreres av saksbehandler ved kommunekassen. 
 1939 
Storfjord 

Tabell 16 Bostøttemottakere 3.termin 1997-2001 fordelt etter 
mottakers boform. 

 Antall  
husstander 

med bostøtte 

Eier egen bolig  Leier 
bolig 

  

  Eie i alt Selveid 
bolig 

Borettslag Leie i alt Leier av 
kommunen 

Leier privat

1997 27 19 19 - 8 1 7
1998 30 23 23 - 7 1 6
1999 31 21 21 - 10 3 7
2000 37 25 25 - 12 4 8
2001 37 25 25 - 12 3 9
Tegnforklaring: - = 0 (null) 
Kilde: 
Husbanken 
 
 
8.3  Fordeling av kommunale boliger. 
 
Arbeidet med fordeling av samtlige kommunale boliger er lagt til saksbehandler hos 
rådmannen.  Husleie innkreves av økonomiavdelingen. 
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9.  Kommunale utleieboliger. 
 
Den kommunale boligmasse for utleie fordeler seg slik: 
            

Sted 2 rom + 
kj 

3 rom + 
kj. 

4 rom + 
kj. 

Eneboliger Sum Merk. 
 

Skibotn 2   5 7  
 

Hatteng 6 2 2 8 18 Inkl. presteboligen og 
tannlegebolig. En bolig 
benyttes av tekn. etat. 

Oteren 2   2 4  
 

Vestre 
Storfjord 

4   1 5  
 

Sum: 14 2 2 16 34 Tils:  34 
boligenheter 

 
 
Regelverk for utleie: 
Det er ikke vedtatt spesielt regelverk for utleie utover husleielovens bestemmelser, bortsett fra 
at det er fastsatt maksimal botid i kommunale boliger til 4 år for ansatte og at ansatte går 
foran ved tildeling.  Andre leietakere søker om eventuell forlengelse av botid hvert år. 
Botiden kan forlenges etter spesiell vurdering. 
Presteboligen, tannlegeboligen og 6 omsorgsleiligheter er unntatt fra botid. 
 
Utleiekapasitet:  P.t. er alle kommunale boenheter leid ut. 
                             Det er registrert boligsøkere både blant kommunens egne ansatte og andre 
                             boligtrengende i kommunen uten at en har fullstendig liste over søkere. 
                       
 
Utleiefordeling pr. november 2002: 
  Ansatte:          11 
 Ikke ansatte:   20 (Inkl. også omsorgsleiligheter, avlastningsbolig og ttpu-leiligheter. 
            Tannlege:        1 
             Prest:              1 
             Kontor:           1 
             Til sammen 34 boenheter. 
 
Renovering: 
De fleste boligene/leiligheter er oppført på 70-tallet og har siden hatt minimalt med 
vedlikehold.  Det er derfor stort behov for renovering av omtrent hele bygningsmassen, noen  
bolig trenger totalrenovering. 
 
Utleiepriser: 
Husleien fastsettes etter m2-pris sammenholdt med byggeår. 
 
Salg: 
To kommunale eneboliger er planlagt for salg i nærmeste fremtid (desember 2002). 
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10.  Byggeklare kommunale tomter: 
  

Skibotn:                     12 
 Hatteng (Brenna)      17           
 Oteren:                        1 
 Vestre Storfjord          5 
 
En viser til vedlegg 1 når det gjelder tomtepriser på kommunale tomter. 
 
I tillegg til de kommunale tomtene er det også noen privat regulerte tomter for salg i Storfjord. 
 
 
11.  Privat boligmarked: 
 
Boligtellingen for 2000 viser at 176 personer bodde i leieforhold på det private 
boligmarkedet i Storfjord, fordelt slik 
  

Enpersonshusholdninger –               med  47 personer                                                 
 Topersonshusholdninger –                       med  26       ” 
  Flerpersonshusholdninger uten barn -    med    8       ”                                                                       
 Flerpersonshusholdninger m/ 1 barn -      med  39       ” 
 Flerpersonshusholdninger m/ 2 barn -      med   31      ” 
 Flerpersonshusholdninger m/ 3 barn     
            eller flere                                                      med   25      ” 
     
 
 
12  Boligsosial kartlegging. 
 
Kartleggingen  av vanskeligstilte bygger på innhentede opplysninger fra de ulike kommunale 
tjenesteytere refererer seg totalt til 45 husstander. 
Resultatet gir et bilde av hvordan situasjonen er på boligområdet på registreringstidspunktet.  
Instanser som har brakt registreringsdata tilveie har vært sosialkontoret, hjemmetjenestene, 
psyk. sykepleier, helsesøster, teknisk etat og Valmuen verksted.  Opplysningene fra de ulike 
tjenestestedene er sammenholdt for å sikre at hvert hushold bare er registrert en gang selv om 
den registrerte har forskjellige kontakter med tjenesteapparatet.  Registreringen er gjort med 
tillatelse fra datatilsynet.  Alle persondata er slettet etter gjennomføringen. 
 
Opplysningene om husstandene er registrert ut fra den informasjon som er tilgjengelig for 
tjenesteyteren.  Oftest vil dette være sikre og dokumenterte opplysninger, i andre tilfeller har 
tjenesteyteren vært henvist til å gjøre anslag ut fra egen vurdering.  Denne vurderingen er ikke 
nødvendigvis alltid samsvarende med brukerens egne ønsker. 
 
Registreringen gir en oversikt over personer som av ulike grunner har behov for annen bolig 
eller har behov for å få utført utbedringer i nåværende bolig. Noen av de registrerte bor 
midlertidig i kommunale utleieboliger med tidsbegrenset kontrakt og har behov for å komme i 
mer permanent  boforhold. Andre registrerte vil trenge varig opphold i tilpasset omsorgsbolig. 
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Det er spesielt 3 grupper som utkrystalliserer seg som vanskeligstilte når det gjelder bolig. 
   

1. Fysisk funksjonshemmede – som i hovedsak dreier seg om eldre som bor 
i sine hjem og hvor boligen ikke er tilpasset beboerens økende skrøpelighet. 

2. Psykiatriske langtidspasienter - hvor 10 personer registreres å ha 
manglende eller utilfredsstillende boligsituasjon. 

3. Rusmisbrukere i aldergruppa 35 –60 år og som lever under vanskelig 
boforhold. 

 
Noen husstander trenger mer bistand enn kun bolig.  Kartleggingen viser at mange også vil ha 
behov for ulik bistand og oppfølging i tillegg.  Det kan dreie seg om praktisk hjelp, tilsyn, 
pleiemessige tiltak eller annen form for bistand i bomiljøet, spesielt om en integreringen skal 
kunne gå bra.  Å få helhetlig bruk av tiltak vil ofte være avgjørende for at også det 
boligmessige forhold skal lykkes.  I det ligger et ansvar for å utlikne de forskjeller som er 
mellom flertallet som bor godt og det mindretallet som mangler bolig eller bor svært 
utilfredsstillende. 
 
 
13   Husbankens boligvirkemidler. 
 
Kartleggingen er gjort ut fra følgende formål: 

- avdekke vanskeligstilte gruppers boligbehov eller behov for endringer. 
- Vurdere aktuelle og fornuftige løsninger 
- Vurdere bruk av allsidige boligvirkemidler og 
- vurdere bruk av disse i relasjon til overordnede målsettinger. 

 
Det vises til vedlegg 2 med oversikt over de virkemidlene Husbanken disponerer for å 
finansiere ulike boligbehov.  
 
Fra 1. januar 2003 innfører Husbanken et nytt lånetilbud, STARTLÅN, som vil erstatte 
någjeldende kjøpslån og etableringslån.   
 
”Kommunene skal fra 2003 tilby startlån til unge i etableringsfasen og andre med  
     etableringsproblemer på boligmarkedet.  Startlånet skal bidra til å lette boligetableringen 
    for vanskeligstilte grupper.  Samtidig avvikles kjøpslånet.  Husbankens viktigste oppgaver i 
    gjennomføringen er som pådriver overfor kommunene, slik at det stimuleres til aktiv bruk 
    av startlånet.”   Sitat fra Husbankens melding om nytt startlån. 
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14    Oppsummering. 
 
Kartleggingen avdekker ulike behov for bolig eller utbedring av boliger for relativt mange 
husstander sett i forhold til kommunens befolkning.  En årsak er selvsagt at Storfjord 
kommune er ganske oversiktlig.  Kartleggingen formodes derfor å gi tilnærmelsesvis full 
innsikt i forhold til de boligbehov som forefinnes i kommunen.   
De ulike husstandene er registrert med ulike primærkjennetegn.  Med det menes det 
kjennetegnet som er mest fremtredende. Noen er også registrert med tilleggskjennetegn, for 
eksempel psykiatri\rus. Ved sammensetning av bomiljøer for vanskeligstilte bør en vurdere 
fysiske forhold, sosiale forhold, sammensetning av beboere og behov for oppfølging. 
 
For den enkelte boligsøker fører manglende eller dårlig boligforhold til en rekke 
konsekvenser som kan ramme forholdet til familie, oppvekstvilkår, helse og livskvalitet.  
Også for kommunen som produsent av tjenester får det betydning både for pleie- og 
omsorgstjenesten, sosialtjenesten, psykiatrien og barnevernet.  Arbeidet forenkles og 
resultatet blir ofte bedre når boligen er tilfredsstillende.    
Sett i forhold til spesielle grupper kan funn oppsummeres i følgende: 
 
14.1   Ungdom. 
 
Det  er ikke gjennomført spesiell registrering når det gjelder unge boligsøkere.   
Det såkalte EFFA-utvalget (ungdomsutvalget 1999) har i sin utredning ”Forslag til tiltak 
for å styrke bosettinga i Storfjord”  påpekt følgende:  
 
   ”Et problem gjennom flere år har imidlertid vært mangel på mindre leiligheter for utleie. 
     Mange har opplevd å måtte jobbe lenge for å få leie et hus eller en leilighet. Noen har 
     også flyttet ut av kommunen fordi de ikke kunne finne en plass å bo. 
     
    Det kan være flere årsaker til at folk ønsker å leie fremfor å eie.  En hovedårsak er ofte at  
     unge mennesker ikke tør satse på å bygge selv eller kjøpe seg hus.  Det kan skyldes 
     usikkerhet i forhold til jobb, planer om videreutdanning eller rett og slett problemer med 
     å stable på beina egenkapital som sikkerhet for lån.  Disse ønsker som regel å leie for en 
     periode for å se an situasjonen. 
 
    Noen har opplevd en overprising på grunn av press i markedet, og vi kjenner til eksempler 
    der personer har måttet flytte på av for høg husleie.  Det er disse personene som bør få et 
    rimelig tilbud.  Selv `en familie som flytter vekk, er en liten katastrofe for Storfjord 
    kommune. Målet må være å gjøre det lettere for folk å flytte til eller tilbake til Storfjord.  Vi 
    foreslår derfor at kommunen tar initiativ til at det bygges gjennomgangsboliger i 
    kommunal eller privat regi. 
   Dette kan være relativt småboliger, gjerne vertikaldelte og med livsløpsstandard, da spesielt 
    med tanke på livsløpsstandard.” 
 
Utvalget refererer da til små leiligheter på eksempelvis 3 rom og kjøkken som egnet for par 
eller for små familier.  Dette synspunkt samsvarer  med signaler en har fått fra andre kontakter 
under arbeidet med planen.  EFFA-utvalget foreslår dessuten å gi lånepakker til oppgradering 
av private boligmasser. 
 
Når det gjelder unge som kan være aktuelle som tomtesøkere i planperioden, er det bare et par 
stykker som har gitt melding at det er sannsynlig de vil være søkere i løpet av kommende 4 år. 
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14.2  Økonomisk vanskeligstilte. 
 
Det dreier seg om en liten gruppe forholdsvis unge som er kommet skjevt ut økonomisk og 
som derfor også er kommet i vanskeligheter når det gjelder boligforhold.  Disse er gjerne i en 
situasjon hvor det er behov for bistand til økonomistyring over en tid.  I denne gruppa finner 
vi vanligvis også familier med barn. Gruppas behov kan ofte avhjelpes med tilgang til en  
bolig av passende størrelse og som er rimelig i forhold til økonomisk evne. 
 
 
14.3  Flyktninger. 
 
Kommunen har så langt ikke bosatt flyktninger og denne gruppa er således ikke med i 
kartleggingen.  Om man politisk bestemmer seg for å ta imot flyktninger, må boligspørsmålet 
utredes særskilt.  
 
14.4  Bevegelseshemmede/fysisk funksjonshemmede/eldre. 
 
Denne gruppa refererer seg i Storfjord, med få unntak, til eldre mennesker som er blitt for 
skrøpelige i forhold til den boligen de bor i.  Boligen er ikke tilrettelagt verken med henblikk 
på at den eldre skal kunne være selvhjulpen med sin personlige hygiene eller for bistand fra 
pleiepersonell. Det dreier seg i de fleste tilfeller om egne boliger som med utbygging eller 
annen tilrettelegging kan gjøre tilværelsen og livskvaliteten mye bedre for de eldre. 
 
Samtlige av de 13 registrerte i gruppa bor i dag i egne boliger, men boligen er mangelfull i 
forhold til funksjonsnivå.  Fem vurderes å ha nytte av å flytte over i annet boforhold som 
kommunal bolig/omsorgsleilighet/omsorgshjem. Det er ingen eldre som i dag står registrert på 
venteliste for omsorgsboliger. 
Statistisk regnet på landsbasis er det 84 % av eldre over 67 år som bor i boliger som ikke er 
tilrettelagt for nedsatt funksjonsevne. 
Yngre mennesker med funksjonshemming har ofte behov for å få bygd eller tilrettelagt en 
tilpasset bolig med lett atkomst. 
. 
 
14.5  Psykisk utviklingshemmede. 
 
Det kan se ut som at denne gruppa har fått dekket sitt boligbehov og ingen tilhørende gruppa 
er meldt som boligsøkere i kartleggingen. 
 
14.6  Personer med psykiske lidelser. 
 
Mennesker med psykiske lidelser er en relativ stor gruppe også i Storfjord.  I alder er gruppa 
spredt fra 20 år opp til 70.  Gruppa er ofte bistandskrevende også utenom boligtiltak.  Som 
regel kreves det offentlig bistand for å få tilrettelagt et godt botilbud og en god integrering i 
lokalmiljøet med jevnlig oppfølging av tjenesteapparatet. 
Storfjord kommune har så lang ikke søkt om spesielle midler til boligtiltak for denne gruppa. 
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14.7  Rusmiddelmisbrukere. 
 
Gruppa rusmiddelmisbrukere er betydelig også her i kommunen og gruppa har en jevn 
aldersspredning fra 20 år og opp.  Gruppa kjennetegnes ofte ved lav inntekt og stor grad av 
bostedsløshet, ca. 50 %.  De fleste er enslige menn.   
Når det gjelder boligtiltak trenger denne gruppa små boliger med nøktern standard, 
hovedsakelig beregnet for en person.  For noen kan et samlokalisert tiltak med stor grad av 
tilsyn være det mest hensiktsmessige. 
Det er grunn til å forvente at gruppa rusmisbrukere med behov for bistand til bolig vil være 
økende i årene som kommer. 
 
14.8  Sosialt vanskeligstilte. 
 
Kjennetegnet på disse klientene er ofte relativt unge mennesker som av en eller annen årsak er 
kommet i en vanskelig livssituasjon. Det er et fåtall det dreier om når det gjelder 
boligproblemer og de fleste kan vanligvis hjelpes med boligbistand uten særlig mye ressurser 
til oppfølging.  Noen få har likevel så vidt omfattende bistandsbehov at de må følges opp av 
tjenesteapparatet over lengre tid. 
 
 
15.  Kartleggingen i diagrammer. 
 
Statistisk ser kartleggingen slik ut i Storfjord: 
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15 Konklusjon 
 
Storfjord kommune -Boligsosial handlingsplan 2003-06 – Tiltak: 

Tiltak 
     nr. 

Tiltak      Mål Tids-periode Finansiering Ansvarlig 

      1 
Organi-
sering 

Prosjektgruppa mener en ansatt ved 
driftsavdelingen bør få totalansvar for 
alle boligsaker. 
Vedkommende vil måtte kunne gi råd 
og gjøre vurderinger om boligtiltak og 
utbedringer, og ha god oversikt over 
boligvirkemidler – låne- og tilskudds-
ordninger. 

Gi råd overfor 
bolig-søkere, 
administrasjon og 
politikere. 
Kontakt med 
låneinstitusjoner. 
Saksbehandler for 
låne- og 
tilskuddsord-
ninger og bostøtte. 

 
 Fra 2003  
 

Driftskostnader 
(Midler fra fond 
nedlagt komm. 
boligselskap, ca. 
kr. 43.000,-, bør 
vurderes for bruk 
til å styrke 
tjenesten)   

Saksutreder:  
Driftssjef 

      2 
Bruk av 
eksisterende 
kommuale  
boliger 

 
Prosjektgruppa tilrår at samtlige 
kommunale utleiekontrakter blir 
gjennomgått med mål å vurdere om 
leieforholdene er i samsvar med 
intensjonene for utleie. 
 
 
  

 
 
  Snarest 
 
 

 
 
Avsluttes i 
løpet av 1. kvt. 
2003 

 
 
 
Driftskostnad 
  

 
 
Saksutreder: 
Boligansvarlig 

       3 
Ombygging 
av 
kommuale 
boliger 

 
Det må vurderes om noen av de  
kommunale boligene kan bygges om 
til 2-leilighetsboliger.  Det gjelder bl. 
annet helsesøsterboligen på Oteren og 
tidligere legebolig på Brenna 

 
 
 
   Snarest 

 
 
Innen 1. 
halvår 2oo3. 

 
 
   
Husbanken 

 
 
Ansvarlig: 
Driftssjef 
Sosialsjef 
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Tiltak 
nr. 
 

         Tiltak     Mål        Tids-periode Finansiering Ansvarlig 

         4 
Vedlikehold 
kommunale 
boliger 
 

 
Vedlikehold av kommunale boliger er 
forsømt gjennom flere år og mange av 
boligene er svært nedslitte. 
Prosjektgruppa foreslår av 30 % av 
husleia hvert år i planperioden avsettes 
til vedlikehold av boligene. 

 
Opprusting av 
eksisterende 
boliger 

 
Hele plan-
perioden 

 
Avsetning fra  
husleieinntekter 
 

 
Saksansvarlig: 
Rådmann 
 
Praktisk: 
Boligansvarlig 

         5 
Bruk av 
startlån 
 

 
Prosjektgruppa foreslår at kommunen i 
mye større utstrekning enn hittil gjør 
bruk av startlån med søknad om større 
innlån til kommunen. 
Ordningen bør brukes som et aktivt 
distrikspolitisk virkemiddel. 
Det følger en viss risiko med bruk av 
ordningen, men statistisk er risikoen 
minimal. 

 
Toppfinansiering 
og refinansiering 
av boliger. 
 
NB! 
Saksbehandling 
må forenkles og 
delegeres i størst 
mulig utstrekning 
  

 
Hele plan-
perioden 
 

 
 
Husbank 
 

 
 
Saksutreder: 
Rådmannen 

        6 
Tilskudd til 
utbedring av 
boliger 

 
Tilskuddsordningen og beløpets 
størrelse følger bruk av ordningen med 
startlån. 
20 % av tilskuddsbeløpet kan og bør 
avsettes til kommunalt tapsfond. 
Driftsetaten bistår med vurdering og 
kostnadsberegning av utbedringer 

 
Utbedring av  
boliger for eldre og 
uføre 
 
 

 
Hele plan-
perioden 

 
 
Husbanken 

 
Saksbehandler: 
Boligansvarlig 
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   Tiltak 
     nr. 
 
 

 
     Tiltak 
 

 
       Mål 

 
Tidsperiode 

 
  Finansiering 

 
Ansvarlig 

      7 
Unge i  
etablerings-
fase 
 
 
 
 

I hht. EFFA-utvalgets bør det bygges 
3 gjennomgangsleiligheter med livsløps-
standard, hver på 3 rom og kjøkken. 
Husleie bør fastsettes til rimelig nivå. 
 
 
                  

 
 
Fortrinnsrett for 
unge i 
etableringsfase 
/funksjonshemm. 
 

 
2005 – 2006 
 
 
 

 
Husbanken 
 
 

 
Saksutreder: 
Driftssjef 

        8 
Sosialt 
vanskelig- 
stilte 
 
 
 
 

 
Sosialkontoret har behov for å ha to 
leiligheter til disposisjon, den ene til 
akutt-tiltak.  Dersom helsesøster-
boligen kan bli bygd om, vil denne i sin 
helhet være egnet å bli overført til 
disposisjon for sosialkontoret. 

 
Sosialt  
akutthjelp 

 
Snarest mulig 
 i 2003 

 
 
 Husbanken 

 
Saksbehandler: 
Sosialsjef 
Driftssjef 

         9 
Eldre/ 
funksjons-
hemmde 
 
 

 
De synes i dag å ikke være akutt behov 
for flere omsorgsleiligheter spesielt 
øremerket for eldre.  
I løpet av planperioden bør man 
imidlertid ta høyde for å styrke tilbudet 
med to nye leiligheter. 

 
 
Styrking av 
eldreomsorgen 

 
 
 2005 - 2006 

 
Husbanken. 
Lån og tilskudd 
under ordningen 
med boliger for 
personer med 
psykiske lidelser 

 
 
Saksbehandler: 
Pleie- og 
omsorgssjef 
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Tiltak  
nr. 

 
          Tiltak 

 
   Mål 

 
Tidsperiode 

 
Finansiering 
  

 
  Ansvarlig 

     10 
Personer 
med 
psykiske 
lidelser 

Registreringen viser at det er 10 personer
tilhørende gruppa som har behov for 
boligtiltak.  Åtte av disse har behov for 
ny bolig/leilighet.  De fleste har dessuten 
behov for oppfølging av hjemmetjenesten 
og sosialtjenesten. 
Det registrerte behov oversendes fylkes-
legen/fylkesmannen snarest og senest 
innen 30/6-2003. 

Utbedre botilbud 
for målgruppa. 
Det må 
undersøkes om 
tomtealternativ 
på Oteren i nær 
tilknytning til 
Valmuen 
verksted. 

 
 
2003 -2004 

Husbanken -
under ordningen 
med lån- og 
tilskudd til 
boliger for 
personer med 
psykiske lidelser 

 
Saksbehandler: 
Sosialsjef 
Driftssjef 

 
      11 
Rusmiddel-
brukere 

 
Av de 11 registrerte har 8 personer 
behov for ny bolig/leilighet med sikte på 
mest mulig stabile boforhold.   
Hovedsakelig dreier det seg om enslige 
menn i alderen mellom 30 og 70 år. 
Når behovet nå er registrert, må det 
gjøres en nøye planlegging i utforming av 
boligtilbud som kan gi størst mulig 
integrering. 
  

 
 
Boligtilbud i 
stabilt miljø 

 
 
Planperioden 

 
 
 

 
Saksansvarlig: 
 Sosialsjef 
 Driftssjef 
 Pleie- og   
 omsorgssjef 

       12 
Rullering av 
planen og 
tilpasning til 
annen plan-
legging 
 

 
  Boligsosial handlingsplan er basert på 
  kommunestyrevedtak. 
  Planen må rulleres senest høsten 2006 

 
Styringsverktøy 
for boligutvikling
 

 
 
 Planperioden 

  
 
Rådmannen 
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Vedlegg: 
 
       1. Oversikt over tomtepriser i Storfjord 
           2. Husbanken – Oversikt over bruksområder 
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