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FORORD 

 
 
 
Hva er en boligsosial handlingsplan? 
 

Det er en plan som omhandler boliger og botiltak for de grupper av befolkningen som 
har vansker med å skaffe seg eller beholde en tilfredsstillende bolig på egen hånd 
Fellesnevneren for disse gruppene er lav eller ingen  inntekt og mangel på egenkapital 

 
 
Hvorfor lage en boligsosial handlingsplan? 
 

Fordi en del grupper i befolkningen ikke klarer å skaffe seg tilfredsstillende bolig i det 
åpne markedet 
Fordi boligprisene har steget mye og gjort etablering vanskeligere for mange grupper 
Fordi mangel på tilfredsstillende bolig rammer hardt de det gjelder, blant annet barn 
Fordi mangel på tilfredsstillende bolig slår bena under mange menneskers forsøk på 
rehabilitering 
Fordi mangel på bolig medfører dyre og dårlige  innlosjeringløsninger 
Fordi staten satser tungt på å bedre boligsituasjon for unge og vanskeligstilte på 
boligmarkedet og har tilrettelagt gode finansieringsordninger gjennom Husbanken 

   
 

Kan det lønne seg å lage en boligsosial handlingsplan? 
 
Ja - : 
De kommuner som har laget gode boligsosiale handlingsplaner tilgodeses i særlig 
grad med tilskuddsmidler fra Husbanken 
De fleste av botiltakene som foreslås  i planen fører ikke til økte boutgifter for den 
enkelte og fører ikke til økte driftsutgifter for kommunen 
Flere av boligtiltakene reduserer den enkeltes og kommunens utgifter til bolig 
gjennom kombinasjonen rimelig lånefinansiering, boligtilskudd og statlig bostøtte  

 Hjelp til boligetablering fører til bedre resultater i annet rehabiliteringsarbeid 
 Rimelige ungdomsboliger bidrar til at man beholder ungdommen i kommunen 
 
 
En boligsosial handlingsplan er derfor spennende lesning!  
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Leserveiledning 
  
 
Innholdet i denne planen blir relativt omfattende, selv om vi har prøvd å gjøre teksten så 
kortfattet som mulig.  Mange lesere vil ha begrenset tid til å gå inn i stoffet.  Leserveiledning 
vil da kunne gi deg hjelp til lettere å finne det stoffet du ønsker: 
 
Sammenfattende del inneholder det mest sentrale stoffet, herunder forslagene til tiltak.  
Denne delen bør leses av alle.  Den inneholder imidlertid ikke stoff om behovene.   Dette 
finner du under avsnittet boligsosial kartlegging. 
 
Om forslag til tiltak 
I denne delen gis det nærmere begrunnelser for og kommentarer til de 21 tiltakene som 
foreslås i planen.  Når du har lest forslagene til tiltak i den sammenfattende delen av planen, 
kan du gå hit for å hente mer informasjon om hvert enkelt forslag. 
 
Oppsummering av boligsosial kartlegging  
Her beskrives funnene fra  kartleggingen av vanskeligstilte på boligmarkedet som ble foretatt i 
desember 2000.  Denne delen forteller leseren mye om hvilke særskilte boligbehov som 
foreligger i Sarpsborg.  Pkt. 3.2 gir deg nøkkeldata fra kartleggingen.  Kapitlet inneholder 
ellers en vurdering av de ulike gruppers behov, også utover det som fremkommer direkte av 
kartleggingen. 
 
Befolkning og boliger i Sarpsborg gir leseren en del bakgrunnstoff om prisutvikling, 
boligmarkedet i Sarpsborg, hva slags boliger som er bygd og hvordan vi bor. 

 
Virkemidlene beskriver hvilke kommunale og statlige virkemidler vi har i dag for å løse de 
spesielle boligbehovene til utsatte grupper.  I avsnittet gis det også eksempler på hvordan 
Husbanken kan bistå med lån og tilskudd til ulike boligprosjekt.  Disse eksemplene kan med 
fordel leses. 
 
Blant vedleggene finner du informasjon om boliger som kommunen i dag disponerer.   
Du finner også en beskrivelse av hvordan et botreningssenter, et av forslagene i planen,  kan organiseres.  

 
Henvisninger 
Her er notert henvisning til sentrale offentlige dokumenter av nyere dato som har gitt innspill 
og føringer til denne  planen. 
 

 Lykke til! 
 
 
 
 
 
 Forkortelser: 
 SK = Sarpsborg Kommune
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Sammenfattende del 
 

Innledning 
Det er enhver borgers ansvar å skaffe seg sin egen bolig.  Økonomiske, sosiale, psykiske  og 
fysiske problemer gjør at en del mennesker likevel har problemer med å klare å skaffe seg 
bolig eller beholde sin bolig.  Denne boligsosiale handlingsplanen er primært  rettet mot disse 
gruppene.  Det er et mål for dette planarbeidet at kommunen får utviklet et godt 
styringsredskap for å møte disse gruppenes boligbehov.  Den boligsosiale handlingsplanen tar 
ikke for seg den generelle boligforsyningen i kommunen, men ser spesielt på tiltak for de 
gruppene som faller utenom det ordinære boligmarkedet og som ikke favnes av de virkemidler 
man har hatt eller tidligere har utnyttet i boligpolitikken. I tillegg fokuserer planen på 
førstegangsetablerende ungdom og tiltak for at de lettere skal kunne etablere seg i 
boligmarkedet. 
 
Stortingsmelding  49 (1997-1998) om boligetablering for unge og vanskeligstilte konkluderer 
med at de fleste hushold med stabile vanlige inntektsforhold kan skaffe seg en passende bolig, 
men at økonomisk vanskeligstilte grupper har til dels alvorlige vansker med å etablere seg, 
spesielt i de større byene.  For noen grupper er situasjonen så vanskelig at den fører til 
bostedsløshet over tid.  I stortingsmeldingen oppfordres alle kommuner til å lage en 
tverrsektoriell handlingsplan.  Meldingen peker på strategier kommunene kan bruke for å løse 
situasjonen for unge og vanskeligstilte i boligmarkedet på en bedre måte.  Det heter bl.a. også 
at Husbankens tilskuddsmidler  i stor grad skal kanaliseres for å dekke de behovene 
kommunene viser i slike planer.  Formannskapet vedtok 18. mai 2000 at det skulle utarbeides 
en boligsosial handlingsplan i Sarpsborg.  Planarbeidet ble startet opp medio oktober 2000.  
Arbeidet i Sarpsborg Kommune (SK) er utført i samarbeid med og med tilskudd fra 
Husbanken. 
 
I planprosessen er det lagt opp til bred medvirkning, bl.a. ved at det er arrangert åpne møter i 
form av oppstartseminar og idedugnadsseminar med bred deltagelse.  Gjennom denne 
dialogen er det gitt mange og viktige innspill til planen. 

 
Et mål med arbeidet har vært å få fram en god beskrivelse av situasjonen og behovene til 
gruppene som faller utenfor det ordinære boligmarkedet.  Det er derfor gjennomført en 
omfattende kartlegging i Sarpsborg (desember 2000), som vi mener gir et godt grunnlag for å 
vurdere behov og relevante tiltak 
 
Rådmannens ledergruppe har vært styringsgruppe for prosjektet.   
Arbeidet har vært gjennomført av en prosjektgruppe med følgende medlemmer: 
Svein Agnalt     Teknisk sektor, plansjef 
Sissel Gjerlaugsen   Boligavd./eiendomsforvaltningen, avd. sjef 
Ellen Bråtekas    Eiendomsforvaltningen, juridisk konsulent 
Arne Holmstøen   Sosialtjenesten, koordinator 
Fredrik Lied Helse- og sosialadm., plankonsulent 
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Jan Audun Berntsen   Prosjektleder boligsosial handlingsplan 
 
Arbeidet har vært fulgt av en referansegruppe bestående av følgende personer: 
Armand Johansen  Politisk representant    FrP 
Line Olsen        ”              ”                   Ap 
Elisabeth Hatlem  Ungdomspolitisk representant   Ap 
Linda Marie Engsmyr       ”                           ”          Ap 
Jan Otto Strøm  Leder av utvalg for nybygg 
Jon Ådalen   Daglig leder av Sarpsborg og Omegn Boligbyggelag 
 

Mandatet 
 Utarbeide en oversikt over behovet for ulike typer boliger og andre boligtiltak til 
 vanskeligstilte grupper på boligmarkedet. 
 Definere målsettinger for utvikling av det sosiale boligarbeidet. 
 Definere standarder for de tiltak som foreslås iverksatt. 
 Definere virkemidler for gjennomføring av foreslåtte tiltak. 

 
Planen skal være forankret i kommunens vedtatte overordnede mål.  Dette innebærer at planen skal 
bidra til: 
 

 Å skape gode livsmiljø med særlig vekt på oppvekstmiljøet 
 At det blir lagt vekt på å sikre miljøet og en bærekraftig utvikling 
 At alle som bor i Sarpsborg skal føle trygghet og trivsel med særlig vekt på eget bosted og 

nærmiljø 
 At det legges spesiell vekt på å forebygge, og videreutvikle positive kvaliteter og ressurser. 
 At lokalsamfunn, organisasjoner, lag, foreninger og næringsliv skal dras med i et aktivt samspill 

med sikte på å løse samfunnssoppgavene 
 

Det må legges til grunn et langtidsperpspektiv, tilrettelegges for rullering av planen og avklares ansvar 
for videre oppfølging.  Planarbeidet må samordnes med andre aktuelle kommunale planer, så som 
kommuneplan, handlingsplan for omsorgsboliger, psykiatriplan og økonomiplan.  Planen utarbeides 
som en kommunedelplan. 
Planen skal danne grunnlag for politisk beslutning. 
 

  

Policy 
Forslagene i planen er utarbeidet ut i fra 4 hovedhensyn: 

 Søke å imøtekomme avdekkede behov 
 Basere seg på økonomisk fornuftige løsninger 
 Gjøre bruk av allsidige virkemidler 
 Bidra til å realisere overordnede målsettinger 

 
De behov som fremkommer av kartleggingen og annen statistikk er varierende  og krever ulike 
løsninger.  Det er i planen lagt vekt på å møte dette mangfold av behov.  Det er også lagt vekt 
på å finne frem til de løsninger som er økonomisk fornuftige og dermed mulige å realisere.  
Staten har gjennom Husbanken tilrettelagt en rekke økonomiske virkemidler som kan bidra til 
at de botiltak som foreslås kan realiseres på en økonomisk fornuftig måte.  Opptil 60 % 
tilskudd til finansieringen er mulig innefor spesielle satsningsområder.  Botiltak for 
bostedsløse er et av disse satsningsområdene. Vi vil senere trekke fram noen eksempler på 
hvordan husbankfinansieringen i kombinasjon med bostøtte kan legge til rette for rimelige 
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boløsninger (se pkt. 5.9).  Det legges til grunn i planen at de foreslåtte boligene kan realiseres 
uten at dette vil øke kommunens driftsutgifter. 

 
Noen husstander trenger mer bistand enn kun bolig. Kartleggingen i Sarpsborg viser at 38 
prosent av de kartlagte husstandene trenger ulik bistand og oppfølging i tillegg til selve 
boligen.  Som regel dreier dette seg om praktisk hjelp, opplæring og veiledning for å bedre den 
enkeltes evne til å bo for seg selv.  Det er først og fremst disse tiltakene som representerer 
driftsutgifter, primært i form av bemanning.  Noen av disse tiltakene er avgjørende viktige for 
at man skal kunne lykkes med et boligtiltak både for den enkelte og for omgivelsene.  Det 
ligger en forpliktelse for kommunen til ikke bare å bistå med selve boligen, men også med den 
oppfølging som er nødvendig for at integreringen i det øvrige bomiljø skal gå bra. 
 
I denne planen bruker vi begrepet  boligtrapp i den mening at man har ulike botiltak tilpasset 
ulike behov, der de ulike trinnene henger sammen og utgjør en helhet. Man skal kunne bevege 
seg mellom de ulike nivåene eller trappetrinnene avhengig av behov.  Bruken av de ulike 
botiltakene må beskrives slik at det blir sammenheng i bruken av dem og at alle kan kjenne til 
hva som er kriteriene for bruken av dem.  Å få til en helhet i bruk av tiltakene er avgjørende 
viktig for å lykkes.  Boligtrappen er nærmere illustrert under punkt 2.21. 
 
Planen legger opp til løsninger som prøver å ivareta ulike hensyn, men hele tiden med det 
kostnadseffektive for øyet.  Forslagene legger også opp til å prøve ut et mangfold av løsninger 
som både utfordrer kommunens eget tiltaksapparat, men også andre private aktører, utbyggere 
og borettslag.  I dag ser vi at private aktører står for en økende del av planlegging og 
tilrettelegging av boligbygging og de fleste kommunene bruker det private markedet for å 
skaffe boliger til vanskeligstilte grupper.  Dette forutsetter imidlertid at kommunene makter å 
ivareta de hensyn som markedet ikke tar.  Mangfoldet av løsninger anbefaler vi fordi vi tror 
det er fornuftig, nødvendig og i tillegg kan gi oss viktige erfaringer med hva som fungerer best 
og hva som på sikt gir de rimeligste løsningene. 

 
For de aller vanskeligst stilte har man opplevd at private utleiere og borettslag i noen tilfeller 
sier stopp for videre utleie på grunn avvikende adferd eller manglende betaling.  Noen 
personer har brukt opp sine muligheter i boligmarkedet.  I slike tilfeller er det nødvendig at 
kommunen har et sikkerhetsnett av egne boliger for å unngå at man igjen må ty til 
utilfredsstillende og uforholdsmessig dyre løsninger  med innkvartering på hoteller osv.  Det 
er med andre ord  viktig at kommunen selv eier et tilstrekkelig antall med boliger som man 
fullt ut råder over og kan disponere på en slik måte at man får dekket de behovene man ikke 
uten videre kan løse i det private markedet.   
 
Det anbefales at Sarpsborg Kommune legger til grunn tanken om en solidarisk boligpolitikk 
som del av sin policy.  I det ligger et ansvar for å utligne de store forskjellene som i dag 
eksisterer mellom det store flertall som allerede bor godt og det lille mindretall som mangler 
bolig eller som bor utilfredstillende eller alt for  dyrt.  Solidarisk boligpolitikk innebærer også 
en erkjennelse av at mennesker har ulike forutsetninger for å klare å bo alene og derfor  har 
ulike behov for bistand for å mestre dette. 
 

Målsettinger for det sosiale boligarbeidet 
Bystyret har vedtatt en felles visjon for samfunn og kommune: 

”Sarpsborg skal være en foregangskommune når det gjelder oppvekstvilkår for barn og  
  unge.” 

Den boligsosiale handlingsplanen berører svært mange barn og unge.  Planen må gjennom sine 
tiltak søke å bidra til at visjonen kan virkeliggjøres. 
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Mål og tiltak i den boligsosiale handlingsplanen må samordnes med den generelle 
boligpolitikken i Sarpsborg.  Målsettingene i denne planen har likevel et spesielt fokus på de 
boligsosiale utfordringene: 

 Sarpsborg Kommunes boligpolitikk skal bidra positivt både til innbyggernes velferd og en 
sunn kommuneøkonomi 

 Boligpolitikken skal bidra til en tilstrekkelig boligproduksjon slik at færrest mulig stenges ute 
fra boligmarkedet 

 Kommunen skal søke å bidra til at boligbyggingen tilpasses best mulig til de husstandstyper 
som har det største boligbehovet 

 Flest mulig av dem som ønsker det og som har økonomisk evne til det bør kunne eie sin egen 
bolig 

 Kommunen skal ut i fra prinsippet om hjelp til selvhjelp, føre en aktiv politikk for å bistå 
grupper som ikke selv klarer å kjøpe bolig 

 Kommunen skal ha en boligmasse som er stor nok til å gi et dekkende tilbud til de av sine 
innbyggere som grunnet lav inntekt eller andre årsaker ikke klarer å skaffe seg bolig på det 
private eie- eller leiemarkedet 

 Kommunen skal  legge til rette for at de som ikke klarer seg selv i egen bolig får tilstrekkelig 
hjelp til å mestre dagliglivet og bli boende i  egen bolig 

 Kommunens boligpolitikk skal søke  å bidra til utvikling av gode bolig- og oppvekstmiljø 
 

Det vises for øvrig til Sarpsborg Kommunes vedtatte overordnede mål innenfor 
områdene oppvekst/livsmiljø, miljø, levekår, forbygging og medvirkning. 

 

Hovedutfordringer 
Hva er de viktigste utfordringene vi står overfor i denne planen?  Ut i fra kartleggingen og 
analyse av dagens situasjon, har vi valgt å utforme fire hovedutfordringer.  Under hver 
hovedutfordring følger senere et sett av foreslåtte tiltak. 

 
I Fremskaffe og finansiere nøkterne rimelige boliger til vanskeligstilte grupper 

og førstegangsetablerende ungdom 
II Gi tilstrekkelig hjelp og oppfølging til vanskeligstilte grupper for å gjøre dem i stand 

til å bo og beholde en egnet bolig 
III Finne løsning på midlertidig innkvartering 
IV Oppfølging av planen 
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Forslag til tiltak  
Forslagene er inndelt under de fire hovedutfordringene.  Tiltakene skisseres for kommende 5 
års periode.  Utfyllende kommentarer til de enkelte forslagene og spørsmål som berører 
økonomi  kan leses under avsnittet ”Om forslag til tiltak”, fra side 14. 
  
Hovedutfordring I:          Fremskaffe boliger til vanskeligstilte grupper 
 
 
Forslag 1 
Bygging av 100 kommunale utleieboliger i løpet av kommende  5-års periode. 
Det følger av planen hvilke  tomter som vurderes utnyttet eller regulert til dette formål.  
Boligene fordeles på følgende størrelser:  65 %  2-roms,  20 %  3-roms,  15%  4-roms.  
Finansieres med lån og tilskudd fra Husbanken. 
Investeringsbehov:  Ca. 12 mill. kroner pr. år (om basis for beregningen, se pkt. 2.3). 

 Forslaget forventes ikke å gi økte driftsutgifter. 
  

Forslag 2 
Opptak av etableringslån i Husbank 
2002 – 40 mill. kroner 
2003 – 50 mill. kroner 
2004 – 50 mill. kroner 
2005 – 50 mill. kroner 
2006 – 50 mill. kroner 
Økt låneopptak muliggjør større grad av finansiering til førstegangsetablering av ungdom og 
andre grupper med svakere økonomi.  40 mill. kr i årlig utlånsramme innebærer mulighet for å 
bistå ca. 40 - 50 flere lånsøkere enn i år 2000.   Også utbedringslån og bistand til 
refinansiering ytes fra samme pott, jmf forslag 16 og 17.  
Forslaget forventes ikke å gi økte driftsutgifter.   

 
Forslag 3 
Tildeling av boligtilskudd til etablering 
Tildelte boligtilskuddsmidler fra Husbanken vil øke dersom kommunen øker sin 
innlånsramme for etableringslån.  Dette er i seg selv et viktig virkemiddel for å bistå 
økonomisk vanskeligstilte boligsøkere med tilskudd til finansieringen ved siden av 
etableringslån. 
Forslaget forventes ikke å gi økte driftsutgifter. 

 
Forslag 4 
Innkjøp av årlig inntil 15 selveide boliger til kommunal utleie, når  målsettingen med utleie av boligen faller inn under boligsosial 
handlingsplan.   
Forutsettes at finansiering kan skje med minimum 30 % etableringstilskudd fra Husbank.  
Totalt 75 boliger i 5-års perioden. 
Investeringsbehov:   Ca 12 mill. kroner pr. år (basis for beregningen se pkt. 2.6). 
Forslaget forventes ikke å gi økte driftsutgifter. 

 
Forslag 5 
Innkjøp av årlig inntil 20 andelsleiligheter i borettslag, totalt 100 leiligheter i  
5-års perioden. 
Finansieres med lån og boligtilskudd fra Husbanken. 
Investeringsbehov:  Ca  10 mill. kroner pr. år (basis for beregningen se pkt. 2.7)  
Forslaget forventes ikke å gi økte driftsutgifter. 
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Forslag 6 
Innleie av private boliger for framleie med totalt 25 boenheter pr. år, totalt 125 boliger i 
5-års perioden. 
Innleie baseres på vanlige anbudsprinsipper.  Finansieres gjennom husleiebetaling av den 
enkelte beboer, evt. omdisponerte midler til økonomisk sosial hjelp. 
Forslaget krever ikke økt investering og forventes ikke å gi økte driftsutgifter. 

 
Forslag 7 
Omdisponering/rehabilitering av totalt ca 50 trygdeboliger til boligsosiale formål  
Forslaget er en oppfølging av tidligere foreslåtte omdisponeringer i omsorgsboligplanen 
(3/1997). 
Forslaget krever ikke økte driftsutgifter. 
Evt. investering må utredes for de aktuelle prosjekt mht rehabiliteringsbehov. 

 
Forslag 8 

 Samarbeide med SOBBL og private aktører om utvikling av ungdomsboliger. 
Viktigste virkemiddel er dialog med utbyggere, vurdering og anbefaling av lån og tilskudd 
overfor Husbank til egnede tiltak, samt økning av utlåns- og tilskuddsmidler der det dreier seg 
om innskuddsboliger (jfr. forslag 1).   

 Forslaget krever ikke økte drifts- eller investeringsutgifter. 

 
Forslag 9 
God publikumsrettet informasjon om kommunens ulike boligvirkemidler  
Forslaget krever ikke økte drifts- eller investeringsutgifter. 
 
Forslag 10 
Kommunen bruker utbyggingsavtaler som virkemiddel 
Det må tas stilling i hver enkelt tilfelle om og på hvilken måte kommunen bør stille 
krav i en utbyggingsavtale for å fremme boligsosiale formål. 
Kostnadsspørsmålet må vurderes i hver enkelt sak. 

  
Forslag 11 
Vurdere rimelige tomter til boligsosiale formål 
Det må tas stilling i hver enkelt tilfelle om og hvordan kommunen kan bidra til lave 
boutgifter gjennom å tilrettelegge for lave tomtekostnader. 
Kostnadsspørsmålet må vurderes i hver enkelt sak. 

 
 

Hovedutfordring II:           Gjøre flere vanskeligstilte i stand til å beholde et egnet     
                                             botilbud. 
 
Forslag 12 
Opprettelse av et samlokalisert botreningssenter med totalt 10 boenheter. 
Tiltaket vil kunne finansieres med lån og tilskudd fra Husbanken.  Til denne type tiltak vil det 
kunne innvilges tilskudd utover 30% av investering 
Forslaget vil innebære investerings- og økte driftsutgifter 
Utredes som egen sak og må innarbeides i handlingsprogram  med økonomiplan. 

 
Forslag 13 
Opprettelse av nye botiltak for mindreårige enslige flyktninger med 3 enheter i året.  
Boenhetene må tilpasset den enkeltes spesielle behov.  Finansieres med lån og tilskudd fra 
Husbanken, samt statlig integreringstilskudd. 
Utredes  som egen sak og må innarbeides i handlingsprogram med økonomiplan. 
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Forslag 14 
I ett av boligprosjektene prøves ut ordning med miljøvaktmester.   
Resultatene av forsøket legges til grunn for videre utvikling av boligtiltak.   
Finansieres delvis via husleier,  delvis i form av tilførte driftsmidler. 
  
Forslag 15 
Opprettelse av en miljøarbeiderbase 
En tverrfaglig mobil boveiledningstjeneste som kan ivareta behov for bistand og 
veiledning i den enkeltes hjem/bomiljø.  Tiltaket er en viktig forutsetning for å hjelpe 
den enkelte til økt mestring og ivareta bomiljøhensyn.   
Tiltaket må utredes og innarbeides i handlingsprogram  med økonomiplan i den grad 
det må tilføres ekstra bemanningsressurser.  Innsats fra støttekontakter og 
frivillighetssentral vurderes i sammenheng med denne tjenesten. 

  
Forslag 16 
Refinansiering for å bistå husstander som har store problemer med å betjene gjeld og som står 
i fare for å miste boligen. 
Tiltaket gjennomføres innenfor rammen av  innlånt etableringslån. 

  
 Forslag 17 
 Utbedring av boliger  

Husbankens låne- og tilskuddsordninger for utbedring av boliger til eldre, funksjonshemmede og vanskeligstilte nyttes 
aktivt for å bidra til at husstander med særskilte behov kan utbedre og bli boende i boligen.  Økt låneramme for 
etableringslån muliggjør en økt aktivitet. 
 
Hovedutfordring III:          Midlertidig innkvartering 
 
 
Forslag 18 
Opprettelse av et innlosjeringstiltak med totalt 11 midlertidige boenheter 
Det opprettes et botiltak for midlertidig innlosjering.  Tiltaket baserer seg på å løse 
akutte situasjoner hvor personer midlertidig er uten egen bolig for perioder fra  
0 – 3 mndr.  Tiltaket utvikles i samarbeid med Stiftelsen Blå Kors og baserer seg på en 
utvidelse av eksisterende botreningssenter i Kulåsgata. 
Tiltaket finansieres ved omdisponering av midler til økonomisk sosialhjelp og vil ikke 
kreve kommunal investering eller økte driftsutgifter.  
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Hovedutfordring IV:          Oppfølging av planen 
 
 
Forslag 19 
Ansvaret for oppfølging av planen tillegges hovedutvalget for helse og sosial. 
 
Forslag 20 
Det ferdigutvikles rutiner for bruk av boligtiltakene, der disse sees i sammenheng 
og brukes i en kjede (boligtrapp).  Målsettingen for den enkelte beboer må alltid være 
størst mulig grad av selvhjulpenhet. 

 
Forslag 21 
Rullering av planen 
Spørsmålet om rullering av planen behandles ved den årlige plangjennomgangen i handlingsprogram med økonomiplan. 
 

Fig. 1  Oversikt forslag til tiltak alle boliger, årlig og i 5-års periode 
 

Tiltak 2002 2003 2004 2005 2006 Sum 
Bygging av 
komm.utleieboliger 

20 20 20 20 20 100 

Innkjøp av selveide boliger 15 15 15 15 15 75 
Innkjøp av 
borettslagsleiligheter 

20 20 20 20 20 100 

Innleie av boliger for 
framleie 

25 25 25 25 25 125 

Omdisponering 
trygdeboliger 

     50 

Botreningssenter 
 

     10 

Boliger mindreårige enslige 
flyktninger 

3 3 3 3 3 15 

Innlosjeringstiltak 
 

11     10 

Etableringslån og 
boligtilskudd * 

45 70 70 70 70 325 

Sum 139 153 153 153 153 810 
 
* Ca. antall finansierte boliger med etableringslån og –tilskudd utover antall siste år (år 
2000).    Beregningen har lagt til grunn et gjennomsnittlsbeløp på kr 400.000 (sum lån og 
tilskudd) i hver enkelt sak. 
 
Botreningssenter og omdisponering trygdeboliger er ikke lagt inn med årsangivelse i 5-års 
perioden, men kun tatt med i summer for hele perioden.  Grunnen til dette er at 
gjennomføringstidspunkt er usikkert. 
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Om forslag til tiltak 
 

Kostnader og økonomiske betraktninger 
Til en del av de foreslåtte tiltakene knytter det seg kostnader som ikke eksplisitt er kommentert 
eller beregnet.  Dette kan være kostnader til forvaltning, prosjektadministrasjon , 
reguleringsarbeider, tomter, vei, vann og kloakk, m.m.  Det forutsettes i planen at disse 
kostnadene innarbeides som utgifter knyttet til det enkelte boligprosjekt og dekkes inn via de 
fastsatte husleier eller fastsatte gebyrer.   
 
Økt aktivitet i forbindelse med gjennomføring av planen vil på noen områder kunne kreve økt 
kapasitet i bemanningen, uten at dette kan dekkes inn via husleier eller gebyrer.  Dette kan 
gjelde områder som saksutredninger, rutineutvikling og andre administrative oppgaver.  Disse 
spørsmål må vurderes nærmere og sees i sammenheng med annen oppgaveløsning. 
 
I forordet til planen heter det at ”de fleste av botiltakene som foreslås  i planen fører ikke til 
økte boutgifter for den enkelte og fører ikke til økte driftsutgifter for kommunen.”   Samt at 
”flere av boligtiltakene reduserer den enkeltes og kommunens utgifter til bolig gjennom 
kombinasjonen rimelig lånefinansiering, boligtilskudd og statlig bostøtte.”  Er dette riktig og 
hvordan kan det ha seg slik? 
 
Alle investeringsutgifter som foreslås i planen skal dekkes inn via husleier.  Spørsmålet blir 
om disse husleiene vil representere en økning eller i ikke i forhold til dagens nivå for de det 
gjelder.  Alle husstandene som berøres av denne planen bor også i dag.  De har varierende 
boutgifter, men mange bor dyrt og mange bor uten rett til bostøtte.  Av kartleggingen fremgår 
det at 44% har økonomisk sosialhjelp som viktigste inntektskilde.  Det vil si at de pga. 
manglende inntekter må få sine boutgifter dekket i form av økonomisk sosialhjelp. 
 
Husbanken virkemidler gjør at man kan redusere boomkostningene hovedsakelig på tre måter:  
Ved en rimelig lånefinansiering, ved tilskudd til nybygging eller innkjøp og ved at 
finansieringen utløser rett til bostøtte når husstanden for øvrig oppfyller vilkårene.  Dersom 
man bygger eller kjøper nøkterne boliger og tar i bruk disse virkemidlene er det vår vurdering 
at beboernes boutgifter i gjennomsnitt ikke bør øke i forhold til hva de har av boutgifter i dag, 
i beste fall reduseres.  Usikkerhetsmomenter i disse betraktningene kan være  hvordan de 
statlige bevilgninger til boligformål blir i kommende år, hvordan rente- og prisutviklingen blir, 
hvordan byggekostnadene og det generelle boligmarkedet utvikler seg.  En uheldig effekt 
dersom de foreslåtte tiltakene iverksettes vil kunne være at man bidrar til å øke etterspørselen i 
markedet og derved legger press på prisene.  Prisutviklingen vil kunne påvirke 
gjennomføringstakten av planen.    
 
Når det under flere av forslagene til tiltak heter at driftsutgiftene ikke forventes å øke, gjelder 
dette boutgiftene knyttet til det enkelte botiltak. 
 
I alle tiltakene som foreslås må det søkes utnyttet konkurransemessige forhold ved 
gjennomføringen. 
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Angitte investeringsbehov må betraktes som rammer for aktivitet.  Forhold i markedet kan 
gjøre at det vil være fornuftig eller nødvendig i perioder å legge aktiviteten lavere. 
  

Generelt om botiltakene 
Kommunens vedtatte overordnede målsettinger legger stor vekt på bolig- og oppvekstmiljø.  
Når den boligsosiale handlingsplanen skal realiseres, er det viktig at  de nye boligene får en 
lokalisering og utforming som fremmer dette, enten dette gjelder nybygde, innkjøpte eller 
innleide boliger.  Det bør legges vekt på en spredt lokalisering og et begrenset antall boenheter 
på hvert enkelt sted, tilpasset lokale forhold.  Kommunen må være seg bevisst sitt ansvar for 
oppfølging av beboerne i boligene, slik at man får en god dialog med naboer og lokalmiljø.  
Forslaget om en miljøarbeiderbase er derfor svært viktig å gjennomføre (se forslag  15). 
 
I utvikling av boligene må det legges vekt på kostnader, både av hensyn til den enkelte beboer 
og i forhold til kommunen som i mange tilfeller indirekte blir bærer av kostnadene.  Boligene 
bør ha nøktern, men god standard, tilpasset husstandsstørrelsen til de grupper som har størst 
behov.  
 
Disponering og bruk av boligene står forøvrig kommentert under forslag 19  
(pkt 2.21). 
 
Andre tiltak enn de foreslåtte vil kunne være aktuelle.  Omdisponering  og omgjøring av 
offentlige eller private bygninger til boligformål er eksempel på dette.   Man bør derfor være 
åpen for å vurdere andre løsninger enn de foreslåtte dersom nye muligheter og fornuftige 
løsningsalternativer dukker opp.  Slike muligheter kan være situasjonsbetinget.   
 

Om forslag 1 - Bygging av kommunale utleieboliger  
Det er i planen foreslått at SK selv bygger 100 boenheter i kommende 5-års periode, dvs. 20 
enheter pr. år.  Det er angitt  hvilke tomtealternativer man har i kommunens eller Borg Næring 
og Eiendoms  eie som kan være aktuelle for utbygging (se nedenfor).  Det knytter seg 
imidlertid usikkerhet til reguleringen av flere av de foreslåtte tomtene.  Dette begrunner seg 
bl.a. i spørsmål som adkomst til tomtene/trafikkmessige forhold, utbyggingskostnader og 
vann- og avløp. Skolebruksplanen, som er under utarbeidelse, vil også kunne ha innvirkning 
på hvilke felt som blir lagt ut til boligformål de nærmeste årene.  Prioriteringsrekkefølgen 
tomtene i mellom og hvor mange boliger det kan være aktuelt å bygge ut på det enkelte felt vil 
en derfor måtte ta stilling til fortløpende. 

 
I de tilfellene hvor reguleringsarbeidet er av mer begrenset omfang vil teknisk sektor kunne 
forestå dette arbeidet selv.  I de tilfellene hvor reguleringsarbeidet har større omfang vil det 
måtte engasjeres ekstern konsulent for å forestå arbeidet.   Kostnadene ved dette vil 
innarbeides som en del av det enkelte utbyggingsprosjekt og vil få innvirkning på beregningen 
av den endelige husleie. 
 
Det er viktig for kommunen å ha tilstrekkelig med boliger som man eier selv.  Kommunen har 
i mange tilfeller behov for å ha boliger der man selv har full råderett over virkemidlene.  Det 
er dessverre slik at noen beboere har brukt opp sine muligheter i borettslag og leiemarked.  
Kommunen har et spesielt ansvar etter Sosialtjenesteloven for å avhjelpe situasjonen for disse.  
Da vil i en del tilfeller kommunal bolig være eneste løsning, i alle fall dersom prisen skal 
holdes på et akseptabelt nivå. 
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Prismessige konkurransehensyn gjør også at det er viktig for kommunen å teste ut hvilke 
kostnader man får gjennom egen utbygging fremfor å basere seg på innleie av boliger.  Dette 
gjelder kostnader både målt i et kort- og langsiktig perspektiv. 
 
Ved beregning av investeringskostnader er det tatt utgangspunkt i følgende: 

 Gjennomsnittlig brutto areal:  68 kvm. 
 Gjennomsnittlig sum prosjektkostnad (sum alle kostnader)  kr 12.850 pr. kvm. 

(Kvadratmeterprisen baserer seg på kostnader på registrerte bygg i Østfold primo 2001,  
offentliggjort av  Byggfaktagruppen, med utgangspunkt i sum prosjektkostnader etter 
NS5453). 

 Boligtilskudd fra Husbanken med 30% av totalkostnader. 
 

 
Det er allerede under utbygging ett prosjekt i området Piplund på Bede, som en forskuttering 
av den boligsosial handlingsplanen, med totalt 10 kommunale utleieboliger (2- og 3-roms 
leiligheter).  Prosjektet 100% finansieres via Husbanken med 70% lån og 30% boligtilskudd.  
Brutto husleie på de minste boligene forventes å bli ca. 4.200 - kr 4.500 pr. mnd.  Husbankens 
bostøtte vil komme til fradrag på dette.  Boligene vil være innskuddsfrie. 
 
For bygging av boliger til målgruppen med både psykiske lidelser og rusmisbruk 
(dobbeltdiagnose) vil det kunne utløses omsorgsboligfiansiering.  Dette er en meget  gunstig 
finansiering og bør søkes utnyttet så langt mulig . 
 
I de skisserte tomtealternativer er det oppgitt tomtestørrelse.  Dette betyr ikke at hele 
tomtearealer er tenkt utnyttet til boligsosiale formål, men at deler av tomten vil kunne bli 
vurdert. 
 
Aktuelle tomtealternativer for bygging av kommunale utleieboliger: 
Kommunale tomter 

 Kjelderød,  Borgen,  g/bnr.1048/90 (2,4 daa) 
 Yngvar Kingsrødsvei, Hafslundsøy, g/bnr. 2096/265  (29,0 daa) 
 Skytterveien, Lande, del av g/bnr. 2062/41 
 Kirkeveien 25  (1,2 daa) 
 Værn, Rokkeveien, g/bnr. 1026/2  (17,5 daa) 
 Stenerødheimen,  g/bnr. 1049/61  

 
Borg Næring og eiendoms tomter 

 Kløvningsten/Bergheim  (219,5 daa) 
 Maugsten (Herresalveien)  (112,4 daa) 
 Vetaberget, Greåker fort)  (46,1 daa) 
 Lærer Larsensvei 4, Bjørnstad (g/bnr  247/152) 
 Skyssveien, Greåkerskogen  (118 daa) 
 Sørby II,  Holtenga,  g/bnr. 1050/103 (2,0 daa) 
 Opstadfjellet, Greåker 
 Ing. Qillers vei,  g/bnr. 2076/316 
 Delås  g/bnr. 1044/42  (55,8 daa) 

 

Om forslag 2 - Opptak av etableringslån 
Foreslåtte økning forventes å  muliggjøre at  ca. 50 - 80 flere lånsøkere enn i 2000 kan få 
rimelig finansieringsbistand.  Økningen foreslås delvis for i større grad å kunne imøtekomme 
unge husstanders behov for finansiering av førstegangsbolig.  Det er i dag en stor etterspørsel 
fra denne gruppen som ikke kan imøtekommes med dagens utlånsramme.  En del andre i de 
kartlagte gruppene vil også via en rimelig finansiering kunne hjelpes inn i små 
borettslagsleiligheter.  Lånet kan da gis i kombinasjon med tilskudd for å redusere boutgiftene. 
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Økt låneramme muliggjør også å kunne bistå flere personer utbedringslån (som ytes fra samme 
pott) og med refinansiering av boliglån, der dette er realistisk og nødvendig for at husstanden 
skal beholde boligen (se forslagene 16 og 17).  
Større utlånsramme forventes også i noen grad å kunne stimulere til økt boligbygging. 
 

Om forslag 3 - Øket pott med boligtilskudd til etablering 
Boligtilskudd til etablering tildeles kommunen delvis på grunnlag av antall innbyggere og 
delvis ut i fra kommunens utlån.  Jo mer man låner ut av etableringslån, jo mer boligtilskudd 
får man tildelt.  Boligtilskudd til etablering er et viktig virkemiddel overfor vanskeligstilte 
husstander med svakere økonomi.  Det erstatter i mange tilfeller en dyrere toppbelåning på 10 
– 20% av boligens verdi.  Øket ramme for tildeling av boligtilskudd vil ha gunstig effekt både 
på den enkeltes boutgifter og i neste omgang også på kommunens utgifter til økonomisk sosial 
hjelp. 
 
Øket pott med boligtilskudd kommer som en følge av økt opptak av etableringslån, 
jmf  forslag 2.  
 

Om forslag 4 - Innkjøp av selveide boliger. 
Når kommunen kjøper inn boliger for videre utleie til vanskeligstilte, vil disse normalt kunne 
finansieres med 70% lån og 30% tilskudd.. Overfor noen målgrupper vil boligtilskuddet kunne 
fastsettes betydelig høyere,  helt opp til 60% av finansieringskostnadene.  Hvor høy 
tilskuddsdelen fastsettes til bestemmes blant annet ut fra hvilke målgrupper botiltaket retter 
seg mot og på hvilken måte botiltaket drives.  Når kommunen selv skal kjøpe leiligheter, må 
søknadene i hvert enkelt tilfelle fremmes for Husbanken. 

 
Det foreslås kjøpt inn både selveide boliger og borettslagsleiligheter (forslag 5) for videre 
fremleie.  Å kombinere flere løsninger  gir større smidighet både med hensyn til boligenes 
størrelse, beliggenhet og bruk.  
 
Investeringsbehovet er beregnet ut i fra følgende forutsetninger: 

 Gjennomsnittlig kjøpesum: Ca. 1,1 mill. kroner 
 Boligtilskudd fra Husbanken 30 % 

 

Om forslag 5 – Innkjøp av andelsleiligheter i borettslag 
Ved kommunalt kjøp av borettslagsleilighet,  kan tilskuddet utgjøre 30 – 50% av summen av 
kjøpesum og fellesgjeld på boligen.  Dette gir et meget godt utgangspunkt for å kunne tilby 
vanskeligstilte husstander rimelige utleieboliger.   Kommunen har tidligere ervervet 8 boliger 
på denne måten etter vedtak i formannskapet..  P.g.a. høy fellesgjeld har boligtilskuddet blitt 
så høyt at boligene er blitt fullfinansiert med slikt tilskudd.  
 
Forslagene om kjøp av boliger bidrar til at kommunen får flere boliger å spille på til 
vanskeligstilte, det bidrar til at man har flere virkemidler å kunne anvende i akutte boligsaker 
og det bidrar til at kommunen erverver seg utleieboliger på  rimelig vis.  Det bidrar også til at 
man unngår stigmatiserte boligmiljøer ved at leiligheter kjøpes opp spredt i eksisterende 
bomiljøer.  Det muliggjør en lettere integrering i bomiljøet. 

 
Det foreslås en økonomisk ramme for opptak av lån i Husbanken til finansiering av kjøp av 
andelsleiligheter med ca.10 mill. kroner pr. år  totalt ca. 50 mill. kroner i 5-års perioden.  Ved 
beregning av rammen er det lagt til grunn en gjennomsnittspris på leiligheten på vel kr 
750.000, fellesgjeld på kr 100.000 og boligtilskudd på 30 %. 
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Om forslag 6 - Innleie av private boliger for fremleie 
SK har i noen grad leid inn boliger til spesielle grupper, bl.a. til flyktninger, men dette har 
skjedd i liten målestokk.  Boligene er hovedsakelig leid inn i enkeltsaker og man har så langt 
ikke gått ut med anbud for å få til konkurranse på pris.  

 
Sosialtjenesten har i det alt vesentlige måtte henvise den enkelte klient til selv å gå ut i 
markedet og prøve å skaffe seg bolig.  Kontraktene har i disse tilfellene blitt inngått mellom 
den enkelte klient og utleier.  Det er kun stilt sikkerhet for inntil 2 mndrs. manglende husleie.  
Dette har gjort at mange utleiere har kviet seg for å inngå kontrakter, fordi de har vurdert at 
usikkerheten ved leieforholdet har vært for stor.  Dersom det er påført  skade på leiligheten, 
har dette blitt utleiers ansvar når den enkelte klient ikke selv har hatt mulighet for å gjøre opp 
for seg.  Resultatet av dette er at det for mange vanskeligstilte er vanskelig å få leid seg bolig. 
 
For at  man skal få tilgang til flere leiligheter i markedet og samtidig få til konkurranse på pris 
foreslås følgende: 
SK går ut med anbudsinnbydelse på innleie av boliger på  gitt størrelse og standard.  Det 
utarbeides tilstandsrapport i samarbeid med utleier og SK stiller nødvendig sikkerhet for tap i 
henhold til Husleielovens bestemmelser.  
 
Det foreslås at SK leier inn inntil 125 boliger i en 5-års periode basert på en slik ordning.  
Antallet boliger kan  ikke oppfattes absolutt i det tilbudet vil kunne være bestemmende for 
dette.  Tiltaket vil kunne iverksettes uten at det forventes føre til økte driftskostnader.  Mange 
av de husstander det gjelder bor i dag dyrt og dårlig.  Dessuten vil det kunne redusere 
kostnader til dyrere akutte tiltak i mangel av boliger. 
 

Om forslag 7 - Omdisponering av kommunale trygdeboliger 
Mange av de tidligere tradisjonelle trygdeboligene i kommunen er dårlig tilpasset eldre og 
funksjonshemmedes behov  etter dagens standard og har ikke hva man kaller 
livsløpsstandard..  ”Plan for Sarpsborg Kommunes investeringer og drift vedrørende ulike 
boformer for personer med omsorgsbehov i perioden 1996 – 2010”  konkluderte at en del av 
boligene burde omdisponeres til sosialt vanskeligstilte.  Disse omdisponeringene er foretatt.  
Etter hvert som det er blitt bygd flere omsorgsboliger og bofellesskap de siste årene, er det 
aktuelt at flere av de eldre boligene blir omdisponert til andre grupper. 
 
Det arbeides med en avklaring av eierforhold og kommunens juridiske adgang til disponering 
av en del av disse leilighetene.  Før denne gjennomgangen er avsluttet er det ikke mulig eksakt 
i avgjøre hvilke og hvor mange leiligheter som kan omdisponeres eller overtas av kommunen.  
I denne planen legges frem en ambisjon om at ca. 50 trygdeboliger omdisponeres til grupper 
med spesielle behov.   Hvorledes disponeringsretten skal utøves må det tas løpende stilling til. 
 
Noen av leilighetene er eldre og har behov for rehabilitering for å tilpasses ny bruk.  Dette må 
utredes nærmere i hvert enkelt prosjekt.  Det bør i forbindelse med dette arbeidet utredes 
hvorvidt omdisponeringen kan utløse tilskuddsmidler fra Husbanken til 
rehabiliteringsarbeidet. 
 

Om forslag 8 - Utvikling av ungdomsboliger 
Det vurderes være et stort behov for et økt antall rimelige boliger for  førstegangs etablering 
for ungdom.  Kommunen ønsker å være med og tilrettelegge for flere nøkterne rimelige 
boliger for ungdom som skal etablere seg for første gang.  Det vurderes ikke å være noen 
primær oppgave for kommunen å selv bygge og/eller forvalte boliger for ungdom.  
Kommunen har imidlertid andre virkemidler for å bedre situasjonen for ungdom. 
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Som  nevnt under tiltak 1.1 vil kommunen gjennom større låneopptak i Husbanken kunne 
bidra til at flere ungdommer får etableringslån til å finansiere sin første bolig på en rimelig 
måte.  Husbankens låne- og tilskuddsordninger muliggjør i dag fornuftige 
finansieringsmuligheter for ungdom.  Eksempelvis vil Husbanken kunne gå in med  
30 % boligtilskudd ved finansiering av utleieboliger til ungdom.  På denne bakgrunn 
boligbyggelag og andre utbyggere også lokalt tatt initiativ til å bygge og leie ut 
ungdomsboliger.  Kommunen kan bidra til at fornuftige og seriøse prosjekter blir realisert 
gjennom sin anbefaling overfor Husbanken av låne- og tilskuddsmidler.  Kommunen kan også 
gjennom kontakt med private aktører ha en dialog om behov, utforming og evt. kommunal 
medvirkning.  Disse virkemidlene foreslås utnyttet aktivt. 
 
Sarpsborg og Omegn Boligbyggelag har 3 – 4  ungdomsboligprosjekter på beddingen og vil 
starte realiseringen av det første av disse i løpet av kort tid.  Før man går i gang med en 
langsiktig  og større satsing på slike boliger, vurderer man det som fornuftig å avvente 
responsen på de første prosjektene og se an markedet. 
 
Ungdomsboligprosjekt kan realiseres uten at kommunen har tildelingsretten til leilighetene.  
Forutsetningene fra Husbankens side er at det må gå klart fram av vedtekter og 
tildelingskriterier til hvem leilighetene skal tildeles.  Det må også gå fram av prosjektet en 
synliggjøring av hvordan boligtilskuddet kommer ungdommene til gode i form av lave 
husleier. 
 
For at flere ungdommer skal få tilgang til rimeligere boliger foreslås det derfor at kommunen 
både øker sin utlånsramme for etableringslån (og –tilskudd) og gjennom en aktiv dialog med 
utbyggere og anbefalinger overfor Husbank, bidra til at flere boliger tilpasset ungdoms behov 
blir bygget.   
 
SK deltar for øvrig i prosjektet Startbo, der en del østfoldkommuner i samarbeid med Østfold 
Byoffensiv og boligbyggelagene arbeider med utvikling av modeller for ungdomsboliger for å 
gjøre Østfold til et attraktivt område for ungdom å etablere seg.  
 

Om forslag 9 - God publikumsrettet informasjon 
Det er grunn til å tro at kunnskap om boligfinansiering i mange deler av befolkningen er liten 
eller mangelfull.  Grunnene til dette kan være mange.  Finansieringsformene er mange og til 
dels lite oversiktlige og endringene i betingelser er raskt skiftende.  Også Husbankens 
finansieringsmuligheter  er sammensatte og for mange vanskelige å sette seg inn i.  Husbanken 
har i mange år vært opptatt av dette og har bl.a. nylig igangsatt en informasjonsprosjekt 
overfor ungdom.  Sarpsborg Kommune er med i dette prosjektet. 
 
Det har vært arbeidet mye med kriterier for tildeling av boliger i kommunen de senere årene.  
Både kriteriene og rutinene for tildeling er blitt vesentlig bedret.  Publikum vet imidlertid ofte 
ikke hvor man skal henvende seg med sine boligspørsmål i det ansvaret i boligspørsmål er 
fordelt på mange avdelinger.  Dette kan ramme informasjonen ut til publikum. 
 
Det må være et mål for den organisasjonen at informasjonen om  Husbankfinansiering og 
øvrige boligvirkemidler i kommunen forbedres.  Gjennom en samling av boligforvaltningen 
og opprettelse av servicetorg legges det til rette for dette.  I forhold til den yngre  generasjonen  
ligger det  dessuten en spesiell utfordring i å forbedre informasjonen via internett og 
kommunens hjemmesider.  
 
En bedret informasjon om boligfinansiering for ungdom eller andre grupper bør imidlertid 
også følges opp av økte utlånsrammer.  Det er t.eks. et lite tankekors at kommunen i dag er 
med i et informasjonsprosjekt om Husbankens finansieringsordninger for ungdom, når man 
samtidig har for alt lite utlånsmidler til de søknadene man allerede får inn. 
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Om forslag 10 - Utbyggingsavtaler 
Det blir stadig vanligere at kommuner inngår utbyggingsavtaler med private utbyggere, 
spesielt ved utbygging av boligområder.  Man kan i reguleringsplaner fatte vedtak om at 
planen ikke kan iverksettes for et bestemt område før det foreligger en godkjent 
utbyggingsavtale mellom kommunen og utbygger.  Hva slike avtaler kan inneholde er ikke 
lovregulert, men utbygger kan ikke pålegges plikter av et urimelig omfang.  Kravene må tjene 
til å fremme boligpolitiske og utbyggingspolitiske formål. 
 
En betingelse om at en viss andel av boligene i et byggefelt skal være Husbankfinansiert er 
eksempel på betingelser som svært sannsynlig vil anses å være gyldige.   
 
I denne planen vil en ikke konkretisere hvilke krav som det vil kunne være aktuelt å kreve i 
form av utbyggingsavtaler.  Det bør imidlertid være aktuelt å vurdere om og  på hvilken måte  
slike utbyggingsavtaler kan anvendes for å sikre en boligutvikling som tar tilstrekkelige 
sosiale hensyn, bl.a. for å sikre bygging av små og rimelige boliger til grupper i befolkningen 
som har mindre egenkapital eller betalingsevne. 
 

Om forslag 11 - Rimelig tomter til boligsosiale formål 
Rimelige tomter ved bygging av boliger til grupper med svak økonomi kan være et viktig 
bidrag til å redusere samlede bokostnader.  Dersom kommunen legger slike bidrag inn i 
byggingen av sosiale boligprosjekter, styrker det søknaden i Husbanken og også mulighetene 
for å få forhøyet boligtilskudd til prosjektet.  Dette kan med andre ord være en god måte å 
subsidiere et boligprosjekt på dersom målet er å redusere boomkostningene maksimalt, fordi 
det kan utløse ekstra statlig tilskudd. 
 
Av denne grunn anbefales det i planen at man i prosjekter som baserer seg på bruk av 
kommunale tomt, vurderer muligheten og effekten av å tilby en rimelig eller gratis tomt.  I de 
tilfellene dette tilbys, skal verdien avskrives i regnskapet, slik at tiltaket  fremkommer som en 
reell subsidiering.  
 

Om forslag 12 - Botreningssenter 
38 % av de kartlagte personene har behov for bistand til å bo.  Mange av disse mangler 
grunnleggende ferdigheter eller mestringsevner til å klare å bo for seg selv.  Det er på denne 
bakgrunn behov for et bosenter som kan tilby botrening før den enkelte flytter ut i en 
selvstendig bolig.  Bosenteret må i tilknytning til hybler eller små leiligheter kunne tilby 
veiledning og opplæring i å mestre dagliglivets ferdigheter.  Det vises til vedlegg 1,  der et 
botreningssenters viktigste funksjoner beskrives. 
 

Om forslag 13 - Boliger til mindreårige enslige flyktninger 
Sarpsborg Kommune vil i årene som kommer forventes å fortsatt  bosette mindreårige enslige 
flyktninger.  Boligløsningene for disse barna vil kunne variere både etter hvilken alder barna 
har og etter hvilke spesielle behov de har.  Tiltakene vil normalt iverksettes i medhold av Lov 
om barneverntjenester.  I noen tilfeller vil fosterhjem være riktigste løsning.  I andre tilfeller 
der barna er eldre og mer selvstendige, vil et bofellesskap kunne være en riktigere løsning.   
I denne planen tas det utgangspunkt i behovet for å opprette botiltak for inntil 3 barn pr. år.  
Utgiftene til drift vil delvis dekkes via integreringstilskudd fra staten, delvis via statlig 
refusjon av barnevernutgifter. 
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Om forslag 14 - Miljøvaktmester 
Med betegnelsen miljøvaktmester menes en person som i et bomiljø både har ansvar for 
vaktmestertjenester, men som også fungerer som en miljøarbeider og miljøskaper. 
Det finnes ulike måter å organisere en slik tjeneste på, avhengig av boligprosjektets art og 
målgruppe.  Tiltaket må realiseres når en har det rette boligprosjektet å tilpasse det til.  
Miljøvaktmester vil kunne representere et alternativ til botreningssenter, men med lavere grad 
av oppfølging.  Tiltaket vil kunne representere viktig støtte for beboerne, men også letteregjøre 
innpassingen av boligene i det lokale miljø.   
 
Det vil kunne søkes statlige prosjektmidler til utprøving av et slikt tiltak.  Opprettelse av 
miljøvaktmester må behandles som egen sak når man har et boligprosjekt som på en god måte 
kan nyttiggjøre seg tjenesten. 
 

Om forslag 15 – Miljøarbeiderbase (boveiledning) 
En miljøarbeiderbase er en gruppe av fagpersoner som har ansvar for å følge opp den enkelte 
beboer i sin leilighet ved å gi råd og veiledning, praktisk hjelp og opplæring.  (Boveiledning 
uttrykker samme funksjon).   I tillegg må miljøarbeideren rykke ut og bistå i akutte situasjoner 
dersom det skulle oppstå konflikter eller uro i forhold til omgivelsene.  De skal ikke erstatte 
politiet, men gjennom dialog med den enkelte og deres bomiljø hjelpe til at den enkelte kan 
klare seg best mulig, samtidig som en ivaretar hensynet til omgivelsene.  De må etablere et 
nært samarbeid til de ulike fagavdelinger som har kontakt med beboeren.                    
 
Dette er et helt sentralt tiltak for å få et system med sosiale boliger til å fungere.  Stavanger 
Kommune er blant større kommuner som har lang erfaring med en slik miljøarbeiderbase.  De 
beskriver den som krumtappen i systemet eller som oljen i maskineriet.  Man må ha stor grad 
av tilgjengelighet for den enkelte og for deres bomiljø til å kunne henvende seg når spørsmål 
eller vanskelige situasjoner dukker opp. 
Dette behov er også pekt på av mange i Sarpsborg i forbindelse med bygging av boliger til 
vanskeligstilte grupper. 
 
Organisering av enheten er en utfordring til tverrfaglig tenkning og profesjonalisering av 
tjenesten..  Dimensjonering og organisering må utredes nærmere   Beslutning om evt. tilførsel 
av ekstra bemanning må fattes i egen sak. 
 

Om forslag 16 - Refinansiering 
En del husstander mister boligen p.g.a. vansker med å betjene boliggjeld.  Noen av disse 
sakene kan løses ved en refinansiering av lånegjelda, gjerne i kombinasjon med faste 
innbetalingsavtaler med kemneren.  Etableringslåneordningen åpner for en slik praksis.  
Refinansiering på denne måten er i noen saker allerede foretatt, men begrenser seg bl.a. ut i fra 
begrensede utlånsmidler.  Ved en økt utlånsramme  
(jfr. forslag 2), vil man kunne bistå flere husstander til å beholde boligen gjennom en fornuftig 
refinansiering. 
 

 Om forslag 17 - Utbedring av boliger  
Utbedringslån og utbedringstilskudd kan bidra til at husstander med særskilte behov kan få finansieringsbistand til å 
utbedre og tilpasse bolig.  Utbedringslånene ytes fra samme pott som etableringslånene (jmf forslag 2).  En øket 
låneramme vil derfor muliggjøre at kommunen kan bistå flere husstander med gunstig finansiering og derved legge til 
rette for at de kan bo lengst mulig i egen bolig. 
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Om forslag 18 - Innlosjeringtiltak 
Sarpsborg Kommune brukte i år 2000  2,28 mill. kroner til midlertidig innkvartering.  
Prognosen for år 2001 er foreløpig 3,1 mill. kroner.  I løpet av 4 år har utgiftene mer enn 
firedoblet seg.  Antallet med behov for innlosjering øker, samtidig som 
innlosjeringsalternativene blir færre og dyrere.  Behovet for å tilrettelegge innlosjering på en 
forsvarlig og om mulig rimeligere måte er påtrengende. 
 
Ved Kulåssenteret disponerer Sarpsborg Kommune i dag 20 leiligheter primært for 
rusmisbrukere.  Disse tilbys personer som har store tilsynsbehov og som av erfaring har hatt 
problem med å fungere i egen leilighet.  Noen vil over tid utvikle bedre funksjonsevne og være 
i stand til å flytte ut i egen leilighet.  Senteret har etter hvert fått lang erfaring innen dette feltet 
og utviklet solid kompetanse. 
 
I samarbeid med Sarpsborg Kommune planlegges en utvidelse av senteret med tanke på å 
kunne tilby 11 innlosjeringsenheter.  Eksisterende bemanning vil kunne utnyttes. 
Søknad overfor Husbanken om lån og tilskudd er anbefalt av SK.  Kjøp av plassene 
finansieres via økonomisk sosialhjelp til midlertidig innkvartering.  Det legges sterk vekt på å 
holde kostnadene ned.  Tiltaket forventes derfor ikke å representere økte utgifter til midlertidig 
innkvartering.  Derimot forventes det å representere en betydelig kvalitetsforbedring.  
Innlosjeringstiltaket kan da brukes i en større sammenhengende kjede av tiltak for 
rehabilitering. 
 
 

Om forslag 19 - Rutiner for bruk av tiltakene 
Ulike evner med hensyn til å klare seg i egen bolig krever ulike virkemidler. Kartleggingen i 
Sarpsborg dokumenterer svært ulike grader av funksjonsevne med hensyn til det å bo.  Noen 
trenger mye bistand, andre trenger lite, noen har ferdighetene inne, andre trenger å lære dem. 
Retningslinjer for bruk av de ulike botiltakene må beskrives slik at det blir sammenheng i 
bruken av dem (boligtrapp) og at alle kan kjenne til hva som er kriteriene for bruken av dem.  
I figuren på neste side er det  forsøkt skissert hva vi i denne planen mener med boligtrapp, for 
å illustrere sammenhengen og progresjonen mellom de ulike tiltakene. 
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Fig. 2  ”Boligtrapp” 
Oversikten illustrerer hvordan man kan tenke seg at de ulike botiltakene henger sammen i en 
kjede eller trappetrinn. 
Nivå Type tiltak Eksempler Kommentar 
 

 
  

 
5 
 

Ordinær bolig Selveid bolig, 
andelsleilighet,  
leid bolig, 
lavinnskuddsbolig, 
ungdomsbolig 
 

Du eier eller leier din egen 
bolig 
 
 

 
 

   

 
4 

Utleiebolig med kommunal 
tildelingsrett Omsorgsboliger 
og 
bofellesskap 
 

Kommunal utleiebolig 
Privat utleiebolig 
Omsorgsboliger 
Bofellesskap 
Samarbeidsprosjekter 
 

Ulike utleieprosjekter der 
kommunen har 
tildelingsrett eller 
samarbeider om tildeling 
Med eller uten tilsyn 
Varierende tidsavgrens. 
Blandede målgrupper 

 
 

   

 
3 

Botrening Botreningstiltak, hybelhus, 
vernede  botiltak, kollektiv

Botrening for en avtalt 
periode.  Målrettet mot 
utflytting til selvstendig 
bolig. 
Varierende bemanning 
Spesielle målgrupper 

 
 

   

 
2 
 

Omsorg, behandling, motivasjon Behandlings- og 
omsorgstiltak, 
rehabiliteringsinstitusjon 
Lavterskel tiltak 

Kortere eller lengre tid. 
Målsetting å gjøre den 
enkelte motivert og i stand 
til å starte rehabilitering 
Heldøgnsbemanning 
Spesielle målgrupper 

 
 

   

 
1 

Innlosjering Dag-natt losji, midl. 
innkvartering, 
avrusningsstasjon 

Kortvarig innlosjering for 
å sikre husly 
Vanligvis døgnbemann. 
Blandede målgrupper 
 

 
 

 
Når det gjelder kommunale utleieboliger foreslås i utgangspunktet at man anvender 
tidsavgrensede kontrakter hvor det er innebygget mulighet for forlengelse.  Det er likevel  
viktig at bruken av boligene tilpasses den enkeltes behov.  Bruken  må tilpasses 
bestemmelsene i den nye Husleieloven.  I noen tilfeller vil det kunne være hensiktsmessig at 
en beboer som har leid en kommunal utleiebolig får anledning til å kjøpe og overta boligen.  
Det kan være skapt trygghet og sosialt nettverk på stedet som det vil være uheldig å bryte opp.  
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Kommunen vil i slike tilfeller med fordel kunne selge leiligheten og erstatte denne ved at man 
kjøper en annen bolig i stedet.  Midlene som frigjøres ved salg må da kunne benyttes til 
innkjøp av annen bolig. 
 

Om forslag 20 - Oppfølging av planen 
Hovedutvalg for helse og sosial tillegges ansvaret for oppfølging av planen.  Realisering av 
tiltakene krever bred deltagelse fra en rekke fagområder og avdelinger.  Oppfølgingen berører 
spørsmålet om kapasitet i administrasjonen til å planlegge og utvikle tiltakene.  Det vises her 
til kommentarene i pkt. 2.1 Om kostnader og økonomiske betraktninger.   
 

Om forslag 21 - Rullering av planen 
Vi tror det er viktig å ha en relativt hyppig rullering av planen. Boligmarkedet er i rask endring 
og behovene endres også raskt..  En hyppig rullering kan høyne bevisstheten om hvordan det 
går med iverksatte tiltak, hvordan behovene har endret seg og hvordan virkemidlene bør 
justeres.  Behovet for rullering av denne planen må det tas konkret stilling til i forbindelse med 
den årlige behandlingen av  handlingsprogram med økonomiplan.  
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Oppsummering av boligsosial kartlegging 
 

Om kartleggingen 
Kartleggingen i Sarpsborg er utført i desember 2000 etter en metode utarbeidet av Husbanken.  Nær 100 kommuner i 
Norge har søkt Husbanken om bistand til å gjennomføre tilsvarende kartlegging.  Noen av dem er i likhet med Sarpsborg 
ferdige med gjennomføringen 
 
Kartleggingen av vanskeligstilte på boligmarkedet i Sarpsborg omfatter i alt 637 husstander. 
Registreringen er basert på at husstandene oppfyller minst ett av følgende kriterier: 

 At husstanden er uten egen eid eller leid bolig 
 At husstanden har et leieforhold som står i fare for å opphøre 
 At husstanden har en åpenbart uegnet bolig 
 At husstanden har store bistands- og oppfølgingsbehov som krever annen bolig eller 

særlig oppfølging for å beholde nåværende bolig 
 

Kartleggingen bygger på innhentede opplysninger fra de ulike tjenesteytere i helse-og 
sosialsektoren.  Samtlige avdelinger har vært trukket med i kartleggingen.  Opplysninger fra 
ulike tjenestesteder er sammenholdt for å sikre at hvert hushold bare er registrert én gang, selv 
om det har flere forskjellige kontakter med tjenesteapparatet.  Registreringen er gjennomført 
med tillatelse av Datatilsynet.  Alle persondata er slettet etter gjennomføringen. 
 
Opplysningene om husstandene er registrert ut i fra den informasjon som er tilgjengelig for 
tjenesteyterne.  I mange tilfeller vil dette være sikre og dokumenterte opplysninger, i andre 
tilfeller kan tjenesteyterne være henvist til å gjøre egne anslag.  Opplysninger om behov for 
bolig eller tiltak er i alle tilfeller tjenesteyters vurdering.  Denne er ikke nødvendigvis 
overensstemmende med den enkeltes egne ønsker. 

 
De registrerte husstandene utgjør 13,4 husstander pr. 1000 innbygger i kommunen..  Det er 
viktig å være oppmerksom på at de som er registrert, er de som har vært i kontakt med 
hjelpeapparatet siste 6 mndr.   Man kan derfor ikke se bort i fra at det finnes mange personer 
med boligproblemer som ikke er med i registreringen fordi de ikke er kjent for hjelpeapparatet.  
Registreringen begrenser seg videre til husstander med umiddelbare og/eller store problemer.  
En må derfor anta at denne kartlegging og analyse beskriver de mest synlige boligtrengende 
husstandene, men at en rekke boligsosiale utfordringer ikke er fanget opp av materialet. 
 
I kartleggingen i Sarpsborg Kommune har en valgt å inkludere alle grupper boligtrengende 
uavhengig av alder og diagnose.  Dette gjør at det i kartleggingen er registrert 307 husstander 
over 67 år.  De utgjør nær halvparten (48 %) av alle registrerte.  97 % av disse er registrert 
med fysisk eller annen funksjonshemming.  Det er personer som i hovedsak har søkt ulike 
typer omsorgsboliger med eller uten bemanning eller alternativt institusjonsplass.  

 
Vel halvparten av de registrerte (52 %) består av øvrige målgrupper, herunder psykisk 
utviklingshemmede og personer med langvarige psykiske lidelser, men også yngre fysisk 
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funksjonshemmede.  For noen  av disse gruppene er det tidligere utarbeidet og vedtatt 
handlingsplaner i Sarpsborg Kommune. 

 
Det ble i 1997 utarbeidet og vedtatt en omsorgsboligplan, som spesielt tok for seg tiltak for 
aldersgruppen over 67.  Siden dette ikke er målgruppen for denne planen, fokuseres i 
fortsettelsen på kartleggingen av husstandene med hovedpersoner under  
67 år.  

 

Hva viser funnene?  
I det følgende presenteres en del nøkkeldata fra kartleggingen.   De ulike husstandene er i 
kartleggingen registrert med et primærkjennetegn.  Med det menes det kjennetegnet ved 
husstanden som er mest fremtredende. 

 
 

 81 av husstandene har rusmisbruk som primærkjennetegn 

 64 av husstandene har langvarig psykisk lidelse som primærkjennetegn 
 55 av husstandene har sosialt vanskeligstilt som primærkjennetegn 
 47 av husstandene har fysisk funksjonshemming som primærkjennetegn 
 41 av husstandene har økonomisk vanskeligstilt som primærkjennetegn 
 18 av husstandene har psykisk utviklingshemming som primærkjennetegn 
 11 av husstandene har flyktning 1.gangs etablert som primærkjennetegn 
 10 av husstandene har flyktning tilflyttet (fra annen kommune) som primærkjennetegn 
 3  av husstandene har annen funksjonshemming 

 
 
Alder 

 35 husstander har hovedperson under 20 år (11 %) 
 Halvparten er under, halvparten er over 35 år 
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 70 % av husstandene består av enslige voksne personer 
 Husstandene består av 61 % menn og 39 % kvinner 
 56 husstander (17 %) har barn  

 
  

Blå søyler markerer de husstandene som disponerer bolig. 

Røde søyler markerer de husstandene som er uten egen bolig (bostedsløse). 
 

 111 husstander (34%) er bostedsløse 
 15% eier egen bolig (vesentlig fysisk funksjonshemmede) 
 35% leier bolig 
 16% bor hos foresatte 

 
 
 
Inntektsforhold 

 84 % har inntekt under 135.000 pr. år 
 145 husstander (44 %) har økonomisk sosialhjelp som viktigste inntektskilde 

 
Boligbehov 

 64 % er anbefalt en ordinær bolig  
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 36% er anbefalt en samlokalisert bolig 
 
Utbedringsbehov 

 2 % (8 husstander) er anbefalt utbedring av nåværende bolig 
 
Bistandsbehov 

 62 % er anbefalt bolig uten tilsyn eller bemanning 
 38 % er anbefalt bolig med tilsyn eller bemanning 

 

Oppsummering – hvem er de vanskeligstilte på boligmarkedet? 
Kartleggingen viser at 1/3 av alle de registrerte husstandene er bostedsløse. 
Dataene viser også  at de gruppene som har åpenbar utilfredsstillende bosituasjon  er grupper 
med lav eller ingen inntekt.  Mange av dem er unge.  De fleste enslige. 
Nær 4 av 10 har behov for ulik bistand for å mestre bo egen bosituasjon.  Gruppenes 
oppfølgingsbehov er svært varierende (se avsnitt om de enkelte målgruppenes behov). 

 

Nærmere om målgruppenes situasjon og behov 
For den enkelte fører manglende eller dårlig bolig til en rekke konsekvenser for livet for øvrig.  
Det rammer forholdet til familie, oppvekstvilkår for barn, arbeid, utdanning, helse, 
utfoldelsesmuligheter og livskvalitet.  Også for kommunen som produsent av tjenester, får en 
slik situasjon innvirkning.  Det er vanskelig å få resultater av investert rehabiliteringsarbeid 
når ikke boligforholdene er tilfredsstillende og det kan være en dyr løsning å måtte midlertidig 
innlosjere mennesker som ikke har noe sted å bo.  Det er grunn til å se kommunens innsats 
overfor rusmisbrukere, familier og barn i barnevernet, psykiatritjenesten, helsetjenesten og 
sosialtjenesten i sammenheng med tilrettelegging av boliger overfor de samme grupper, ofte 
som en forutsetning for å lykkes i arbeidet. 
 
De ulike målgruppenes behov er svært forskjellige.  I det følgende trekkes frem en del 
særtrekk ved gruppenes behov, i den grad dette har betydning for planleggingen av botiltak for 
gruppen.  Fremskrivingen av behov er svært vanskelig å si noe om, i det dette bl.a. i sterk grad 
er avhengig av den generelle boligbyggingen.  For noen grupper, som t.eks. flyktninger, 
kjenner vi i dag til omtrentlig i hvilket omfang kommunen vil bli pålagt å gjennomføre 
bosetting.  For andre grupper har vi lite data å forholde oss til, men må mer ta utgangspunkt i 
generelle utviklingstrekk. 
 
I tillegg til at behovene varierer med antall husstander i de enkelte målgruppene, varierer også 
behovet for oppfølging og bistand.   Den grafiske fremstillingen nedenfor viser hvordan 
behovet for oppfølging varierer med hvilken målgruppe vi snakker om.  Vi ser bl.a. at i 
husstandene med langvarige psykiske lidelser har nesten 75% av gruppen behov for bistand og 
oppfølging for å klare å bo alene.  I gruppen økonomisk vanskeligstilte ligger tilsvarende 
behov på under 10%. 
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Ovenstående grafikk viser målgruppenes ulike behov for oppfølging.   
Husstander  med langvarige psykiske lidelser har størst behov for oppfølging.   
Økonomisk vanskeligstilte husstander har minst oppfølgingsbehov. 

 

Ungdom 
Kartleggingen i Sarpsborg tar for seg det som er benevnt som vanskeligstilte husstander.  Det 
er ikke undersøkt  noe spesifikt om ungdoms boligbehov.  Vi vet imidlertid at prisen på 
inngangsbilletten for ungdom til boligmarkedet stadig er blitt høyere.  Mange av disse 
husstandene er i ferd med å etablere seg med arbeid, familie og barn, de har moderat inntekt 
og ofte liten eller ingen egenkapital.  Disse forhold er inngående gjennomgått i 
stortingsmeldingene om Boligetablering for unge og vanskeligstilte (nr. 49, 1997-98) og 
Utjamningsmeldinga (nr.50, 1998-99).   Det har med bakgrunn i dette vært bred politisk 
enighet om behovet for å tilrettelegge boliger for ungdom på en bedre måte, både gjennom 
satsing på utleieboliger og gjennom bedring av ungdoms muligheter for finansiering av egen 
bolig. 
 
Det er viktig at kommunen på sin måte bidrar til at disse virkemidlene blir tatt i bruk, både 
gjennom økt bruk av Husbankens låne- og tilskuddsordninger og gjennom samarbeid med 
lokale utbyggere.  Både Sarpsborg og Omegn Boligbyggelag og andre lokale utbyggere har 
planer for bygging av ungdomsboliger, hvor Husbankens tilskuddsordninger må antas å ha 
vært et viktig incitament.  Kommunens vurdering av anbefaling av disse prosjektene overfor 
Husbanken vil være avgjørende for realiseringen av disse.  En ser det lite aktuelt og 
hensiktsmessig at kommunen selv står for utbygging eller utleie av ungdomsboliger.  Dette 
faller utenfor hva en må anse som kommunens kjerneoppgaver.    

 
Det vises ellers til avsnittet om etableringslån og –tilskudd med hensyn til vurdering av 
behovet for å øke lånerammen for etableringslån.  Dersom ungdom i særlig grad skal få 
tilgang til husbankens etableringslåneordninger, er det helt avhengig av at kommunen øker 
utlånsrammen. 
  

 

Om øvrige målgrupper 
Kartleggingen har registrert primærkjennetegn og evt. sekundærkjennetegn ved de enkelte 
personer eller husstander.  Det er viktig å merke seg at mange av  husstandene kunne vært 
registrert med mange kjennetegn, t.eks. kombinasjon av både rusmisbruk, langvarig psykisk 
lidelse, økonomisk vanskeligstilt, flyktning, etc.  Hovedsakelig er kartleggingen basert på det 
mest fremtredende kjennetegnet ved husstanden.  Leseren bør være klar over at dette 
representerer en forenkling av behov som i mange tilfeller er mere sammensatt.  For øvrig vil 
enkeltmenneskes behov alltid variere i stor grad, selv om man i denne kartlegging er ført opp 
under samme målgruppe. 
 

Rusmisbrukere 
Denne gruppe er i følge kartleggingen stor.  Gruppen er ut over rusmisbruket kjennetegnet av 
svært lav inntekt (60 % lever av økonomisk sosial hjelp) og stort innslag av bostedsløshet (53 
% av gruppen).  Hele 91 % er en-persons husholdninger. 21 husstander er  registrert med både 
langvarig psykisk lidelse og rusmisbruk (såkalt dobbeltdiagnose). 
 
Ca halvparten av gruppa er i behov av en ordinær bolig uten krav til spesiell oppfølging.  
Øvrige halvpart er i behov av oppfølging i boligen. 
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Denne gruppa har svært ulike og sammensatte behov og trenger hele boligtrappens ulike 
spekter av tiltak (se pkt. 2.21).  Når det gjelder utforming av boligen,  trenger denne gruppa 
små boliger med nøktern standard, hovedsakelig beregnet for en person.  Det vil ofte være 
behov for oppfølging og boveiledning i boligen.  Denne gruppen har også behov for dag-
/nattlosji hvor man kan tilby husvære under tilsyn for kortere perioder.  Mange i gruppen vil 
ha behov for boliger hvor det kan gis praktisk hjelp og botrening som forberedelse til å flytte i 
bolig for seg selv.  Et mindre antall, spesielt de med dobbeltdiagnose rusmisbruk/psykiatri, vil 
ha behov for mer varig omsorgslignende tiltak med bemanning på stedet.   

 
Det er grunn til å forvente at gruppen av rusmisbrukere med behov for bistand til bolig vil 
være økende i årene som kommer. 

 

Psykiatri 
Gruppen kjennetegnes ved at mange er unge. Over 60 % er under 35 år.  10 er under 20 år.  
Hele 76 % er registrert med behov for tilsyn eller bemannet tiltak.  Også i denne målgruppa 
består husstandene nesten utelukkende av enslige personer. Halvparten trenger mye bistand 
kombinert med annen bolig. 
 
Gruppen er preget av svak økonomi. 17 % av gruppen eier i dag sin egen bolig, og kan 
forventes å stille noe egenkapital til kjøp av egen bolig.  De aller fleste vil ha vansker med å 
betjene særlig store boutgifter. 
  
Mange forventer en økning i psykiske lidelser i årene som kommer.  Det er høyst usikkert 
hvilke virkninger dette vil få i forhold til behov for boligbistand.  I like stor grad som 
helsetilstanden, vil gruppens økonomisk utvikling være avgjørende for hvordan de selv er i 
stand til å løse sitt boligbehov.  I planen er det valgt å legge til grunn de tall som er registrert i 
kartleggingen. 

 
I tidligere vedtatt omsorgsboligplan er det planlagt 30 omsorgsboliger for personer med 
langvarige psykiske lidelser.  I tillegg er det planlagt en miljøprosjekt-enhet med 6 plasser for 
personer med alvorlige psykiske lidelser.  Oppfølging av denne planen vil delvis dekke 
gruppens behov for tilrettelagte boliger.  Det vil i tillegg til dette være behov for ordinære 
boliger av nøktern standard tilpasset hovedsakelig 1-persons husholdninger med  rimelig 
sentral beliggenhet og stor grad av trygghet for den enkelte.   
 

Økonomisk vanskeligstilte 
Gruppen fordeler seg i alle aldre, men hovedtyngden er mellom 20 – 34 år.  66 % har 
økonomisk sosialhjelp som viktigste inntektskilde.  De aller fleste i denne gruppen har behov 
for en ordinær bolig uten noen form for oppfølging.    I denne gruppen er det en del større 
husstander med barn og som følgelig har behov for noe større boliger.  Gruppens behov kan alt 
vesentlig avhjelpes gjennom tilrettelegging av rimelige nøkterne boliger med varierende 
størrelse. 
 

Sosialt vanskeligstilte 
Det mest karakteristiske ved denne målgruppen er at nær halvparten av husstandene er  uten 
egen bolig, samtidig som  27 % av husstandene består av mer enn 1 person.  76 % har kun 
behov for en ordinær bolig uten oppfølging,  mens nær ¼ har behov for bistand.    5 av 
husstandene har omfattende bistandsbehov med behov for bemannede botiltak.   
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Flyktninger  
Ca halvparten av målgruppa er førstegangs bosatt i Sarpsborg, den andre halvparten har vært 
bosatt i andre kommuner først.  Situasjonen for flyktningene er i stadig endring og for en del 
av dem er situasjonen løst.  Målgruppa er karakterisert av unge husstander med stor variasjon i 
husstandsstørrelsen.  Av de førstegangs etablerte  har 90 %  økonomisk sosialhjelp som 
hovedinntektskilde.  Av de andregangsetablerte har 65 % økonomiske sosialhjelp som 
hovedinntekt. 

 
Den klart største utfordringen når det gjelder denne målgruppa er de flyktningene som skal 
bosettes i kommende år.   Staten har hatt et voksende problem med å få kommunene til å ta i 
mot et tilstrekkelig antall flyktninger for bosetting. I  2002  er det i alt ca. 7.500 personer som 
skal bosettes.  Fra 2002 legges det om til en ordning hvor det enkelte fylke får tildelt et visst 
antall flyktninger for bosetting.  Kommunenes Sentralforbund vil få en sentral rolle i å fordele 
disse kommunene i mellom.  Det er foreløpig lagt opp til at Østfold i år 2002 vil få tildelt en 
kvote på ca. 440 flyktninger.  Sarpsborg er anmodet om å ta i mot 65 flyktninger.  Tallet 
inkluderer enslige mindreårige.  Familiegjenforeninger kommer i tillegg.  Sarpsborg må i 
årene som kommer forvente å ta i mot et tilsvarende antall for bosetting.  Dette representerer 
omtrent et firedobbelt antall i forhold til hva som har vært vanlig å bosette fram til 2000.  
Behovet for boliger i Sarpsborg vil i stor grad bli influert av dette. 
 
Denne utfordring tilsier alene en stor boligsatsing.  Det er viktig at dette behovet ikke kommer 
til fortrengelse av øvrige vanskeligstilte grupper.  Videre er det viktig at kommunen planlegger 
boliger i forkant av en slik utvikling.  I motsatt fall vil en kunne komme til å oppleve at mer 
rendyrkede kommersielle interesser vil komme til å prege boligløsningene for disse gruppene, 
med de uheldige konsekvenser dette vil kunne få for den enkelte og for bomiljøene.  
 
Behovet en står overfor ved denne omfattende bosettingen er  først og fremst ordinære boliger 
av nøktern standard, med varierende størrelse og best mulig integrert i øvrig boligmasse.  
Dette utfordrer i særlig grad til samarbeid med boligbyggelag og seriøse private aktører, i det 
kommunen alene antagelig bare  kan stå for en beskjeden del av utbygging for dekke dette 
behovet.  I hovedsak må bosettingen baseres på innleie og innkjøp av boliger. 

 

Fysisk funksjonshemmede 
Målgruppa karakteriseres av at de aller fleste er over 35 år.  62 % eier sin egen bolig i 
motsetning til de øvrige målgruppene, der så godt som ingen eier sin egen bolig.  Det er nesten 
utelukkende 1- og 2-persons husholdninger i gruppa.  78 % antas å ha behov for samlokalisert 
bolig, de fleste dog uten bemanning.  Mange av de funksjonshemmede vil kunne kjøpe en 
annen bolig siden de i dag eier egen bolig og forventes å ha egenkapital, samtidig som 
Husbankens låne- og tilskuddsordninger i særlig grad er innrettet mot disse bohov.    Andre vil 
ventelig kunne utbedre nåværende bolig med kombinasjonen 
utbedringslån/utbedringstilskudd.  Noen andre vil kunne kjøpe omsorgsbolig tilpasset sin 
funksjonshemming.  Det er likevel en spesiell utfordring for denne gruppen å skape et miljø 
der man har fellesskap med andre på sin egen alder.  Boliger i fellesskap med kun eldre er 
vurdert av disse som en lite egnet løsning. 

 

Psykisk utviklingshemmede 
Målgruppa er spredt i alle aldre, med hovedtyngden mellom 20 og 34 år.  Hele  45 % bor 
hjemme hos foresatte.  Husstandene består utelukkende av enslige personer.   
30 % har behov for helt ordinære boliger, mens de øvrige har behov for samlokalisert bolig.  
10 av 13 med behov for samlokalisert bolig er i behov av bemannede botiltak.  Dette må 
utredes og planlegges særskilt, der man ser tiltakene i sammenheng med eksisterende og 
planlagte botiltak for psykisk utviklingshemmede.  For øvrig vil de som kun har behov for en 
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ordinær bolig kunne nyttiggjøre seg foreslåtte utleieboliger i denne planen eller gjøre bruk av 
Husbankens vanlige finansieringer for kjøp av bolig. 
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Befolkning og bolig i Sarpsborg 
 

Befolkningsutvikling i Sarpsborg 2000 – 2020 
Diagrammet nedenfor viser de siste prognoser for befolkningsutviklingen i Sarpsborg.   
 
Fig. 7  Befolkningsutvikling 

 
Det  forventes en relativt betydelig økning av folkemengden i Sarpsborg i perioden fram mot 
år 2020..  Det er gruppene over 20 år hvor økningen i hovedsak forventes å komme.  Dette vil 
legge et fortsatt press på boligmarkedet.  Etablering av store nye arbeidsplasser som t.eks. nytt 
sentralsykehus eller fengsel vil raskt kunne forrykke denne situasjonen.  Videre vil en 
omlegging av ordningene med  mottak av flyktninger også kunne påvirke disse tallene i stor 
utstrekning.  Sarpsborg vil måtte forvente å bosette flere flyktninger i årene som kommer enn 
hva situasjonen har vært fram til nå.  I 2002 forventes bosatt 65 flyktninger i kommunen. 

 
Det ligger utenfor denne planens mandat å gå inn og analysere befolkningsutviklingen opp 
mot boligproduksjonen.  Med den vekst man kan forvente,  er det imidlertid rimelig  forvente 
et ytterligere press på boligmarkedet i kommunen.  Ved et underskudd på boliger er det  
gruppene med lavest inntekt som får størst vansker og man kan få en forsterket utstøtning fra 
boligmarkedet som resultat.  Jo mer presset boligmarkedet er, jo større behov vil det være for å 
gå inn med særskilte tiltak overfor de vanskeligstilte gruppene.  Det er derfor viktig at det i 
tilknytning til kommuneplanarbeidet blir utarbeidet et boligprogram hvor disse forhold blir 
nærmere analysert.   

 

Befolkningsutvikling Sarpsborg 2000 - 2020
Kilde: Statistisk sentralbyrå / Kommunnenes Plan- og Analysesystem (KOMPAS)
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Boligstruktur og boligbygging 
Den siste offisielle landsdekkende folke- og boligtelling ble foretatt i 1990.  Slike tellinger 
gjøres med ca. 10 års mellomrom.  Det skal gjennomføres en ny boligtelling i november 2001.    
Mellom disse tellingene  innberettes det fra kommunene tall for fullførte boliger.  Kvaliteten 
på disse dataene har vært noe varierende, men man får en noenlunde ajourført oversikt over 
situasjonen. 

 
I 1990 var det registrert 19609 boliger i Sarpsborg, fordelt med 11883 eneboliger, 
5085 rekkehus, 2227 blokkleiligheter og 414 andre bygg.  Vi ser at innslaget av eneboliger og 
rekkehus er høyt.  Tallene er i tabellen nedenfor presentert i prosenter: 

 
 
 
I siste tiårsperiode er det registrert fullført i alt 1284 boliger, hvorav 48 % eneboliger, 32 % 
rekkehus og 18 % blokkleiligheter.  Andelen eneboliger går m.a.o. noe tilbake til fordel for 
rekkehus og blokkbebyggelse.   

  

Tallene synes i liten grad å ha endret seg siden 1990, bortsett fra at det bygges stadig flere 
boliger med 5 rom eller mer. 
 
Boligtellingen av 1990 viser at 57 % av boligene i Sarpsborg var privat eide, 24 % eiet av 
borettslag og 19 % andre eierforhold. 

 
 

Fig. 8  Type bolig (1990)
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Sammensetning av husstander  
Stadig flere mennesker bor alene, også i Sarpsborg.  Nær 40 % av  alle husstander består av 
enslige personer.  Situasjonen i Sarpsborg er her nærmest identisk med landsgjennomsnittet.  
Utviklingen har i løpet av 90-tallet gått i retning av at stadig flere velger å bo alene.  32 % er 
for øvrig gifte eller samboende uten barn,   
21 % gifte m/barn, 4 % enslige m/barn og 4 % samboende m/barn. 

 
I kartleggingen av vanskeligstilte husstander i Sarpsborg, er  til sammenligning hele 79 % av 
husstandene enslige personer.   

 

Boligmarked og prisutvikling 
I følge tall fra Statistisk Sentralbyrå lå prisene for kjøp av bolig i Sarpsborg fram til 1999  
fortsatt under gjennomsnittet for landet og fylket når det gjelder brukte boliger.  Lokal 
statistikk for prisutviklingen er fom. år 2000 foreløpig ikke tilgjengelig.  Fylkesoversikter fra 
Byggfakta AS viser at byggekostnadene i Østfold  har hatt en dramatisk økning de seneste år.  
Pr.  1. kvartal 2001 ligger Østfold nest øverst over landsgjennomsnittet på pris pr. kvm.  
Byggekostnadene har i følge denne statistikken steget med 69 % fra 1. kvartal 1998 til 1. 
kvartal 2001, alle boliger sett under ett.  Bare fra 1. kvartal 2000 til 1. kvartal 2001 har 
kostnadene steget med 31 %!    
 
Statistikk fra Norske Boligbyggelags Landsforbund  viser at gjennomsnittsprisen for en omsatt 
borettslagsbolig i perioden 1993 – 2000  steg med mer enn det tredobbelte.  Prisene ble  ca. 
doblet i perioden 1996 – 2000.  Siste 2 år har de steget med ca. 40 %.   Prisene har utviklet seg 
nesten like mye i resten av landet som i de store byene.  Prisutviklingen har vært aller størst  
for blokkleiligheter. 

  
Prisutviklingen viser et generelt stort press på boligmarkedet med høy etterspørsel.  Det er 
naturlig nok lavinntektsgruppene som får størst problemer med å skaffe seg bolig når 
boligprisene stiger i en slik takt.  Utlånsvirksomheten viser for øvrig at størrelsen på 
etableringslånene til den enkelte er økt betydelig de siste årene som følge av økte boligpriser.  
Når boligprisene stiger raskere enn inntektsutviklingen, får flere vansker med finansiering av 
boligkjøp, og behovet for utleieboliger øker. 

 

Utleiemarkedet 
Presset på utleiemarkedet i Sarpsborg må antagelig beskrives som moderat til høyt.  Tilbudet i 
markedet er ikke stort.  For grupper med mindre økonomiske ressurser kan det være til dels 
svært vanskelig å få tak i en utleiebolig til en overkommelig pris.  Flesteparten av 
utleieobjektene tilbys via privatpersoner.  Det er ingen store aktører i utleiemarkedet, men 
noen små og mellomstore.  Etterspørselen synes størst i forhold til mellomstore leiligheter med 
2 til 3 soverom, helst innenfor en prisramme av  
kr 4.000 – 4.500.  

 
Kommunen har i forhold til veiledende satser for økonomisk sosial hjelp vedtatt en veiledende 
norm for dekning av boutgifter (kr 3.000 for en person, 4.000 for to personer, 4.500 for 3 
personer og 5.000 for 4 el. flere personer).  Normen har ikke vært justert siden 1992.  Denne 
normen kan i en viss grad være regulerende for den del av markedet som tilbyr de enkleste 
leilighetene i standard og størrelse.  Sosialtjenestens erfaring de siste årene er at man i stadig 
flere tilfeller må akseptere boutgifter utover normen som grunnlag for beregning av 
økonomisk sosial hjelp. 
Det bør vurderes hvorvidt de veiledende normene for boutgiftene bør justeres i takt med den 
utviklingen som har vært. 
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Erfaringene viser også at mange utleiere kvier seg for å leie ut leilighet dersom leietaker ikke 
stiller tilstrekkelig garanti eller depositum.  Inntektsmessig svakere grupper klarer ofte ikke å 
stille med dette og har derfor ikke adgang til store deler av markedet.  Resultatet er som 
kartleggingen også viser at mange vanskeligstilte må ty til leieforhold med kort varighet, 
dårligere kvalitet og dessverre også høye priser.  Korte oppsigelsesfrister betyr for mange en 
usikker bosituasjon.  Ulike årsaker har gjort at kommunen ikke har stilt økonomisk garanti i 
form av et depositum overfor disse  boligsøkende gruppene.  Dette er et forhold som bør 
vurderes, dersom det kan legges til rette for en god organisatorisk løsning.  Planens forslag til 
tiltak innebærer i seg selv langt på vei en løsning av dette i og med at kommunen selv vil stå 
som leietaker i mange tilfeller. 

 
Når det gjelder utleiemarkedet til studenter, synes tilgangen til studenthybler å være bra.  
Studentskipnaden i Østfold har ingen egne eide studentboliger til utleie i Sarpsborg, men 
formidler private hybler.  Det er god tilgang til private hybler og situasjonen løses greit for de 
fleste.  Vanskeligst kan det være for studenter med familier som trenger større leiligheter til en 
rimelig pris.  I følge Studentskipnaden løser det seg likevel greit for de aller fleste. 
Prisnivået for studenthyblene ligger vesentlig i området kr 1.000 – 3.000, hvorav flesteparten 
rundt  kr 2.000 pr. mnd. inkl. strøm.  Også studentkontoret i Sarpsborg bekrefter denne 
situasjonen. 
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Virkemidlene 
 

Kommunale utleieboliger og omsorgsboliger 
Sarpsborg Kommune disponerer totalt 571 boliger til hovedsakelig eldre, funksjonshemmede 
og psykisk utviklingshemmede (se vedlegg 2 og 3).  Kommunen eier selv 238 av disse 
boligene og leier dem ut uten innskudd.  333 av boligene krever innskudd, men SK har 
tildelingsrett til boligene.  
Etter hvert som det er bygd nye omsorgsboliger med livsløpsstandard er en del av de eldre 
boligene som er fraflyttet blitt omdisponert til andre grupper med behov av ulik sosial 
karakter. Det ligger som forslag i denne planen om at flere av disse boligene omdisponeres til 
grupper med sosiale behov.   

 
I tillegg til disse boligene eier Sarpsborg Kommune 73 boliger som leies ut etter sosiale 
kriterier.  Dette antallet er redusert fra ca 110 i løpet av de siste 5-6 årene.   
59 av leilighetene er 2-roms, 10 av leilighetene er 3-roms og 4 av leilighetene er  
4-roms.  Det foreligger plan for avhending av ytterligere flere av disse boligene.  Boligmassen 
som har vært solgt unna har hatt lav standard og har vært vurdert som lite egnet til å beholde 
for utleie. SK har kjøpt inn 8 boliger for utleie som kunne erstatte de gamle boligene.  Dette 
gjør at sosialtjenesten i dag har færre boliger å kunne bruke til å avhjelpe vanskelige 
situasjoner enn for noen år siden.  

  
Konklusjonen er at SK i dag totalt disponerer 309 utleieboliger uten krav til innskudd, hvorav  
de fleste er forbeholdt eldre og funksjonshemmede. 
 
BYGGFORSK gav i 1997 ut en forskningsrapport som het ”Kommunale utleieboliger – 
lønner det seg?”  Rapporten viser at Sarpsborg sammenlignet med andre kommuner, 
disponerer et svært lavt antall utleieboliger.  Det er i rapporten gjort beregninger som tilsier at 
det samlede behovet for kommunale utleieboliger utgjør 3,5 – 4 % av boligmassen.  Dette 
utgjør i Sarpsborg 700 – 800 boliger.  Rapporten konkluderer for øvrig med av de kommuner 
som har tilrettelagt mange kommunale utleieboliger også ser ut til å ha hatt økonomisk gevinst 
av dette. 

 
Omsorgsboligene som krever høye innskudd er lite egnet for de fleste vanskeligstilte 
husstandene fordi de er for dyre og ofte krever at den enkelte har egenkapital.  Nasjonal 
opptrappingsplan for psykiatrien gjør at finansiering av omsorgsboliger for personer med 
psykiske lidelser løper fram til og med 2006.   Dette er den avgjort gunstigste måten å 
finansiere boliger på.  Sarpsborg Kommunes vedtatte psykiatriplan bør derfor følges opp ved 
at 30 omsorgsboliger for personer med psykiske lidelser blir  planlagt og finansiert snarest ved 
bruk av omsorgsboligtilskuddene.  For at disse boligene også skal komme de økonomisk 
vanskeligstilte gruppene til gode er det avgjørende viktig at en tilstrekkelig andel av 
tilskuddene blir brukt til finansiering av boligene for å redusere bokostnadene.  I motsatt fall 
vil  mange husstander med psykisk lidelser og svak økonomi fortsatt stå uten et 
tilfredsstillende botilbud. 
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Andre botiltak 
Sarpsborg Kommune disponerer i alt 20 boliger ved Kulåssenteret  i Sarpsborg sentrum.  
Boligene er målrettet mot personer med rusmisbruk, av og til i kombinasjon med psykisk 
lidelse.  Sarpsborg Kommune har et nært samarbeid med senteret om inntak og oppfølging. 
Budbærerne driver et omsorgstiltak i Sarpsborg som inkluderer et boligtilbud  til  
ca. 8 -12 personer.  Kommunen kjøper plasser etter avtale og yter også et årlig tilskudd til 
tiltaket. 
 
I noen tilfeller kjøper SK institusjonsplasser  utenfor  kommunen i mangel på egnet botiltak i 
Sarpsborg. For øvrig må bosituasjonen sees i sammenheng med etablerte bo- og 
behandlingstiltak i regi av fylkeskommunen. 

 

Etableringslån  
Husbanken tilbyr finansiering til husstander med svak økonomi og/eller spesielle behov for at 
disse skal få mulighet til å skaffe seg en nøktern bolig.  Dette kan gis alene som et lån eller i 
kombinasjon med boligtilskudd til etablering for spesielle grupper etter nærmere 
behovsprøving.     Kommunene søker Husbanken om å få tildelt midler for videre utlån til den 
enkelte husstand.  Kommunene er altså ikke selv låntager, men en formidler av videre utlån.  
Kommunen bærer selv risikoen ved utlån, men har mulighet til å avsette midler til et tapsfond 
med inntil 20 % av årlig tildelt boligtilskudd fra Husbanken (se pkt. 5.6). 
 
Det har vært en betydelig utlånsvekst i etableringslån de siste årene.  Fig. 10 nedenfor viser 
hvordan utvikling har vært siste 4 år. 
 

 
Forventet utlån i år 2001 er ca. 32 mill. kroner.  
 
 Samlet utlån i Sarpsborg i år 2000 utgjør  kr 440 pr. innbygger.  Utlånene varierer mye fra 
kommune til kommune.  I fig. 11 er det gjort er fremstilling av utlånene i en del 
sammenlignbare kommuner.  Eksempler på kommuner med både stort og lite utlån er tatt med. 
De kommuner i landet som har høyest utlån ligger på rundt vel kr 2.500 pr. innbygger.  
Sarpsborg Kommune ligger nær landsgjennomsnittet for utlån. 
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Selv om summen av tildelte lån er vesentlig øket, har ikke antallet lånemottakere fulgt samme utvikling. 
Fig. 12 viser hvordan antall tildelte lån har utviklet seg de 4 siste årene. 

  
Vi ser at det faktisk er tildelt færre lån i år 2000 enn i 1999. Årsaken til dette er at lånesummen 

har økt betydelig med økte boligpriser.  Den er fortsat sterkt økende. 
 

Antall avslåtte søknader er økende.  Mange velger også å ikke søke etter å ha fått veiledning 
om hvilke begrensninger som nåværende utlånsramme medfører.  Et økende antall, i dag nær 
50%  av de som er tildelt lån, bruker ikke lånet sitt fordi dette ikke er tilstrekkelig til å 
finansiere den aktuelle bolig.  Dette er en bekymringsfull utvikling.  Det er svært høy 
etterspørsel i forhold til den utlånsramme man har.   

 
Det bør være  en fortsatt målsetting at flest mulig som er i stand til det, skal kunne eie sin egen 
bolig.  En del av de gruppene som bør kunne eie sin egen bolig får i dag avslag på lånesøknad 
i vanlig bank.  Andre vil kunne eie sin egen bolig dersom de bistås med gunstig 
lånefinansiering gjennom Husbanken.  Spesielt gjelder det siste en del førstegangsetablerende 
ungdom. 

 

Boligtilskudd 
Boligtilskuddet er behovsprøvd og kan ytes til husstander med svak økonomi for at disse skal 
kunne etablere seg i en nøktern og egnet bolig.  Boligtilskuddet gjør en finansiering mulig for 
en del husstander som mangler egenkapital og det kan bidra til at kostnadene blir lave nok til 
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at husstander med svak økonomi klarer sine boutgifter selv.  Det erstatter i mange tilfeller en 
dyrere toppbelåning på 10 – 20 % av boligens verdi.  Det er derfor et svært viktig virkemiddel 
for kommune til å hjelpe svakstilte husstander med boligetablering. 

 
Sarpsborg kommune mottar i år 2001 boligtilskudd til etablering med totalt  
kr 2.240.000.  Når Husbanken beregner hvor mye den enkelte kommune skal få i 
etableringstilskudd gjør de det med utgangspunkt i to faktorer; kommunens forbruk av 
etableringslån og folketall.  Beregningen gjøres slik at forbruket av etableringslån er vektet 
med 60 % og folketallet med 40 %.  De kommuner som videreformidler mye etableringslån 
får derfor også mye boligtilskudd til fordeling. 
 
Sarpsborg Kommune er tildelt et stadig økende beløp boligtilskudd som følge av man har øket 
utlånet av etableringslån og fordi staten har øket de totale bevilgningene.  

 

Utbedringslån og boligtilskudd til tilpasning 
Både lån og tilskudd gis på sosialt grunnlag til utbedring og tilpasning av boliger.  Begge 
ordningene er viktige virkemidler for å tilpasse boliger til eldre og funksjonshemmede eller 
utbedre boliger for husstander som bl.a. av økonomiske grunner ikke er i stand til å klare dette 
selv.  Tildeling av utbedringslån tas av samme pott som etableringslånene.  Utbedringslån ble 
ytt til i alt 15 personer i år 2000.  Sarpsborg Kommune fordelte samme år kr 945.000 i 
boligtilskudd til tilpasning.  Dette  fordelte seg på 57 husstander. 

 

Avsetning til tapsfond 
Kommunen har anledning til å avsette inntil 20 % av tildelte boligtilskudd til tapsfond for å 
møte evt. tap ved utlån.  Sarpsborg har ikke hatt tap på utlån siden 1995.  Tapsfondet er 
følgelig øket år for år og utgjør pr. i dag 1,4 mill. kroner. 

  

Økonomisk sosialhjelp 
Sosialtjenesteloven pålegger den kommunale sosialtjenesten å dekke boutgifter for den som 
ikke selv kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske 
rettigheter (§5-1).  Samme lov pålegger også kommunene å finne midlertidig husvære for dem 
som ikke klarer det selv (§4-5). 
 

 

Økningen fra 1998 til 2000 utgjør henholdsvis 8.3% og 13,5% for de to årene. Av dette 
beløpet er kr 2,3  mill. kroner anvendt  til midlertidig innkvartering i år 2000.  Dette beløpet 
har økt svært mye de siste årene, hvilket fremgår av figuren under. 

Fig. 13  Økonomisk sosialhjelp 
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            *Prognose for år 2001 
 

Økningen i økonomisk sosialhjelp har ikke vært forårsaket av flere stønadsmottakere, men 
hovedsakelig av økende boutgifter.  Utviklingen på boligmarkedet har ført til at et økende 
antall husstander er uten egen bolig (bostedsløse)  og har behov for bistand til midlertidig 
innkvartering, hvilket også har vært kostnadsdrivende. 
Utbetaling til midl. innkvartering i år 2000 gjaldt 103 personer.  Midlertidig innkvartering 
representerer ofte uforholdsmessige store utgifter  for den enkelte og for kommunen.  
Kartleggingen viste 111 bostedsløse pr. desember 2000.  Ikke alle av disse representerer 
utgifter for kommunen, i det noen bl.a. er innlosjert hos private eller i behandlingsinstitusjon 
uten kommunal egenandel. 

 
På hvilken måte vil realisering av en boligsosial handlingsplan forventes å påvirke forbruket av økonomisk sosial hjelp?   
Det er vår vurdering at flere av forslagene vil kunne virke dempende i forhold til forbruk av 
økonomisk sosialhjelp.  Mange bor i dag dyrt og bor i boliger som ikke gir rett til bostøtte.  
Mange må også midlertidig innlosjeres til høye kostnader.  Når Husbanken nå kan gå inn og 
subsidiere bygging eller kjøp av boliger med fra 30 – 60 % tilskudd, samtidig som disse 
boligene vil kunne utløse bostøtte, ligger mye til rette for at man på noen områder faktisk kan 
redusere nevnte utgifter.  Den forskning som så langt har vært gjort om dette (Byggforsk), 
underbygger denne påstanden.  Det største usikkerhetsmomentet i denne vurderingen er 
hvordan prisene på boliger vil utvikle seg.  Når boligpriser og bokostnader øker, bidrar 
imidlertid dette uansette til økning av utgifter til økonomisk sosialhjelp.  Se for øvrig pkt. 2.1 
om kostnader og økonomiske betraktninger.  
 
Det er ellers viktig å minne om at etablering av boliger for utsatte grupper i nye eller 
eksisterende bomiljø krever tilstrekkelig oppfølging og bistand for at målsettingene om gode 
oppvekstmiljøer og vekst for den enkelte skal kunne realiseres.  Heri ligger det en forpliktelse 
for kommunen.  Det  krever et hjelpeapparat som er dimensjonert og kompetent til å utføre 
denne jobben.  Det krever også bemanningsmessige og økonomiske ressurser. 

 

Husbankens bostøtteordning  
I Sarpsborg kommune mottar  ca. 1790 husstander til sammen ca. 9,3  mill. kroner i bostøtte 
hvert år.  Antallet bostøtteberettigede har økt noe de siste årene.  Totalt utbetalt beløp har øket 
betydelig mer enn prisstigningen.   Sarpsborg  ligger svært godt an med hensyn til utbetaling 
av bostøtte i forhold til antall innbyggere.  Dette  kan bety at informasjonen om ordningene er 
god.  Det kan også ha sammenheng med Sarpsborgs betydelige satsing på utbygging av 
omsorgsboliger.  At en kommune har høyt nivå på bostøtteutbetalingene kan også ha 

Fig. 14  Midleritidig innkvartering (mill. kroner)
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sammenheng med inntektsnivået.  Hvilken variabel i Sarpsborg som har gjort størst utslag er 
vanskelig å si. 
 

 Fig. 15  Husbankens bostøtte – Sarpsborg kommune 
 Antall  

mottakere 
Gjennomsnittlig 
stønadsbeløp 

Samlet  
stønadsbeløp 

1997 1 726 4 175 7 205 486 
1998 1 718 4 453 7 650 488 
1999 1 749 4 767 8 338 146 
2000 1790 5170 9 254 810 

 
Det gjennomsnittlige stønadsbeløpet utgjør kr  430 pr. mnd.  For en del utgjør bostøtten mer 
enn kr 2000 pr. mnd.  For husstander med svak økonomi betyr dette et viktig tilskudd.  Mange 
av stønadsmottakerne har økonomisk sosialhjelp som viktigste inntektskilde.  Bostøtten fra 
Husbanken går til fradrag i sosialhjelpen.  Øket bostøtte for disse gruppene representerer 
derfor  reduserte kommunale utgifter til økonomisk sosial hjelp. 

 
Mange husstander går glipp av bostøtte fordi deres bolig ikke oppfyller kravene til finansiering 
av boligen.  For selveide og leide boliger gjelder normalt regelen at boligen skal være 
husbankfinansiert for å gi rett til bostøtte.  Dersom kommunen tilrettelegger 
husbankfinansierte boliger for disse gruppene vil en av effektene være at netto boutgift blir 
redusert gjennom at husstanden blir berettiget til bostøtte. 

 

 Eksempler på finansiering 
Vi vil her illustrere fire ulike eksempler med finansiering av boliger overfor målgruppene unge 
og vanskeligstilte.   Husbanken foretar en skjønnsmessig vurdering av søknadene der de blant 
annet må ta hensyn til hvor mye midler de har igjen til rådighet.  Tilskudd og lån vil derfor 
kunne variere.  Eksemplene som er trukket fram er av typen normal-eksempler.  Det er ellers 
viktig å merke seg at Husbankfinansieringen utløser rett til Husbankens bostøtte når 
husstanden ellers fyller vilkårene for rett til dette og boligen er over 40 kvm.  Bostøtte kan i 
betydelig grad redusere lavinntektsgruppers boutgifter.  For noen kan den som nevnt utgjøre 
mer enn  
kr 2000 pr. mnd. 
 
Lånekostnadene er i eksemplene basert på annuitetsberegnede lån med 20 års løpetid, 7,0 % 
nominell rente, månedlige terminer og termingebyr på kr 30. 
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Fig. 16 - Eksempel 1 
Kommunalt kjøp av borettslagsleilighet for fremleie til vanskeligstilt husstand 
 
Boligens kjøpesum:  kr 650.000 
Boligens fellesgjeld:  kr 150.000 
 
Boligtilskudd kan ytes med 30 – 50 % av summen av kjøpesum og fellesgjeld.  I dette tilfellet 
vil boligtilskuddet  kunne utgjøre kr 240.000 – 400.000.  Resterende belåning av kjøpesum vil 
da utgjøre kr 250.000 - 410.000 i form av etableringslån eller kjøpslån. 
Lånekostnad ved kjøpesum kr 250.000 utgjør kr 1.891 pr. mnd. 
Lånekostnad ved kjøpesum kr 410.000 utgjør kr 3.209 pr. mnd. 

 
 

Fig. 17 -  Eksempel 2 

Kommunalt kjøp av selveid bolig for bosetting av flyktninger 
Boligens kjøpesum:  kr 1.000.000 
 
Boligtilskudd vil normalt kunne ytes med 50 % av kjøpesummen, dvs. kr 500.000.  I dette 
tilfellet vil resterende lånebehov være kr 500.000. 
Lånekostnad utgjør kr 3.906 pr. mnd. 

 
 

Fig. 18 - Eksempel 3 

Boligbyggelag vil bygge utleieboliger til ungdom og får kommunens anbefaling av 
prosjektet 
 
Boligens totalkostnad:  kr 750.000 
 
Boligtilskudd ytes fra Husbanken med 30 % av totalkostnaden, tilsvarende   
kr 225.000.  Kostnaden på boligen reduseres tilsvarende og vil redusere boomkostningene i 
vesentlig grad. 
Beboerens husleie må dokumenteres overfor Husbanken og vil være prisregulert. 

 
 

Fig. 19 - Eksempel 4 

Kommunen  vil bygge eller kjøpe innlosjeringssenter for bostedsløse. 
 
Totalkostnad bygg eller kjøp inklusive rehabilitering: 4 mill. kroner 
 
Husbanken yter tilskudd til prosjektet med 50 % av investeringskostnader, i dette tilfellet 2 
mill. kroner. 
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Vedlegg: 
 
 

Vedlegg 1 Kommunale boliger i Sarpsborg  
Vedlegg 2 Boliger i Sarpsborg med kommunal tildelingsrett 
Vedlegg 3 Om innholdet og organiseringen av et botreningssenter 

 
 
 
 


