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1. 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, mangel på egenkapital, 
og/eller en funksjonshemming som bl. a medfører at de trenger bistand til 
anskaffelse, tilrettelegging og oppfølging  

 
Hvorfor lage en boligsosial handlingsplan? 
Fordi: 
• kommunen har et generelt boligpolitisk ansvar 
• kommunen ønsker å planlegge langsiktig 
• kommunen ønsker å bidra til å bedre bosituasjonen for utsatte grupper 
• en del grupper i befolkningen ikke klarer å skaffe seg tilfredsstillende bolig i det 

åpne markedet 
• boligprisene har steget mye og gjort etablering vanskeligere for mange grupper 
• mangel på tilfredsstillende bolig rammer hardt de det gjelder, blant annet barn 
• mangel på tilfredsstillende bolig slår bena under mange menneskers forsøk på 

rehabilitering  
• mangel på bolig medfører dyre og dårlige leieforhold og innlosjeringer 
• staten satser tungt på å bedre boligsituasjonen for unge og vanskeligstilte på 

boligmarkedet og har tilrettelagt gode finansieringsordninger gjennom Husbanken 
 
Forholdet til andre planer og ansvar for boligpolitikken  
Boligsosial handlingsplan er en delplan i forhold til kommuneplanen, og kommunenes 
boligbyggeprogram. Planen tar ikke for seg den generelle boligforsyningen i kommunen, men 
ser på tiltak for de gruppene som faller utenom det ordinære boligmarkedet. 
Planen, med bakgrunn i kartleggingen, skal gi politikerne kunnskap og muligheter til å ivareta 
sitt ansvar for boligpolitikken.  

2. LESERVEILEDNING 
 
Planen er omfattende. Ikke alle har tid til å lese alt. Leserveiledningen kan vise deg det stoffet 
du ønsker. 
Sammenfattende del 
Fremstiller hovedutfordringene og forslagene til tiltak. Den bør leses av alle. 
Om forslag til tiltak 
Gir nærmere begrunnelse for og kommentarer til de foreslåtte tiltakene. 
Oppsummering av boligsosial kartlegging 
Funnene av kartleggingen av vanskeligstilte på boligmarkedet beskrives her. Denne delen 
forteller leseren hvilke spesielle behov som finnes i Re kommune. 
Befolkning og boliger i Re kommune 
Gir leseren en del bakgrunnstoff om befolkningsdata og  boligmarkedet i Re kommune. 
Virkemidler 
Beskriver hvilke kommunale og statlige virkemidler som finnes for å løse de spesielle 
boligbehovene til utsatte grupper. 
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Henvisninger 
Oppstilling av førende statlige dokumenter og  relevante kommunale planer. 

3. SAMMENFATTENDE DEL 
 
Bakgrunn for planarbeidet 
Det er enhver innbyggers ansvar å skaffe seg sin egen bolig. Økonomiske, sosiale, psykiske 
og fysiske problemer gjør at en del mennesker likevel har problemer med å skaffe seg bolig 
eller å beholde sin bolig.  
Planen omhandler hvordan en kan dekke disse gruppenes behov. 
 
Visjoner for det sosiale boligarbeidet: 
            Boligen utgjør et fundament i mennesker livskvalitet. 
            Alle skal ha en trygg og tilstrekkelig bolig. 
 
Overordnet målsetting: 
Det skal utarbeides en samlet handlingsplan for kommunens arbeid for at  vanskeligstilte skal 
kunne etablere seg i bolig og opprettholde boforholdet. 
 
Målet med boligplanen er å gi: 
• Økt kunnskap om boligbehovet i kommunen 
• Økt kunnskap om statlige virkemidler 
• En helhetlig boligpolitikk som koordinerer alle kommunens boligrelaterte tiltak 
• Bedre utnyttelse av kommunens boligmasse 
• En mer målrettet og effektiv bruk av virkemidler 
• Større effektivitet ved å samordne ressurser 
 
Kort om boligsosiale forhold 
Kartleggingen i Re kommune viser at ca 1.4 % av befolkningen har utilfredstillende boliger. 
Det dreier seg om hjelp til å skaffe seg bolig, tilrettelegge bolig og økonomi, behov for 
praktisk hjelp, opplæring og veiledning for å bedre evnen til å bo for seg selv. Dette er 
opplegg som kommunen skal medvirke til når personene ikke selv kan ivareta sin interesse på 
boligmarkedet, pga alder, funksjonshemming mv.. 
 
Hjelp og bistand i boligen kan være avgjørende for å lykkes med tiltaket, både for den enkelte 
og for omgivelsene. For de med problem-adferd har  kommunens  hjelpetjeneste  opplevd at 
utleier og boligbyggelaget  i flere tilfeller ikke vil leie ut og  sier  opp leieforholdet pga 
oppførsel og/eller  manglende betaling. 
Det er  viktig at kommunen selv eier et tilstrekkelig antall boliger slik at en får dekket sitt 
behov. 
Forskjellige former for bistand og hjelp i boligen vil gi driftsutgifter, særlig i form av 
bemanning. 
 
Kort om kartleggingen 
Kartleggingen av vanskeligstilte på boligmarkedet i Re kommune omfatter 52 husstander. 
Registreringen er basert på at husstanden oppfyller minst ett av følgende kriterier: 
• Husstanden er uten egen eid eller leid bolig 
• Husstanden har et leieforhold som står i fare for å opphøre, f.eks kommunale boliger med 

tidsbegrenset kontrakt 
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• Husstanden har en åpenbar uegnet bolig 
• Husstanden har store bistands og oppfølgingsbehov som krever annen bolig eller særlig 

oppfølging for å beholde nåværende bolig  
 
Kartleggingen viser at Re kommune har 52 husstander som er vanskeligstilte på  
boligmarkedet. Av disse er 13 bostedsløse, og 35 er barn/ungdom under 19 år. 
Konklusjonen av kartleggingen Re kommune er at det  bør bygges flere og rimeligere 
boliger. 
 
4. HOVEDUTFORDRINGER / FORSLAG TIL TILTAK 
 
Basert på kartleggingen, innhentede data og analyse av dagens situasjon, gir dette  følgende 
hovedutfordringer: 
 
Hovedutfordring 1 
        Fremskaffe og finansiere nøkterne, rimelige boliger til vanskeligstilte grupper på   
        boligmarkedet 
 
Hovedutfordring 2 
        Gi tilstrekkelig hjelp og oppfølging til vanskeligstilte grupper for å gjøre dem i stand til   
        å bo og beholde en egnet bolig 
 
Hovedutfordring 3 
        Finne løsninger på midlertidig innkvartering 
 
Hovedutfordring 4 
        Oppfølging av planen 
        Forslag og tiltak i handlingsplanen må samordnes med økonomiplaner, kommuneplaner,      
        reguleringsplaner, arealplaner, utbyggingsplaner og fagplaner. 
 
HOVEDUTFORDRING  1: 
Fremskaffe og finansiere nøkterne og rimelige boliger til vanskeligstilte grupper. 
 
Forslag  1.1 
Bygging av 20 kommunale utleieboliger i løpet av en 5-års-perioden. 
Bygging av kommunale utleie boliger. Boligene fordeles på følgende størrelse: 
40 % 2-roms, 40 % 3-roms,  20 % 4-roms. 
Finansieres med lån og  30 % tilskudd fra Husbanken. 
Forslaget forventes ikke å gi økte driftsutgifter. Låneopptak dekkes gjennom husleie.     
 
Forslag 1.2 
Innkjøp av utleieboliger 
Innkjøp av selveide boliger til kommunal utleie, når målsettingen med utleie av boligen faller 
inn under boligsosial handlingsplan. Gjelder særlig nyinntak av flyktninger. Avhengig av 
behov. I forslaget er det satt opp en bolig i året . Foreligger vedtak om kjøp av 2 boliger i Re i 
2002. 
Finansieres av lån og tilskudd fra Husbanken. 
Forslaget forventes ikke å gi årlige driftsutgifter. 
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Forslag 1.3 
Disponering av kommunale trygdeboliger 
Åpne for andre leietakere enn trygdede. Praktiseres allerede i noen grad. 
Forslaget krever  ikke økte driftsutgifter. 
 
Forslag 1.4 
Samarbeid med boligbyggelag og private aktører om utvikling av mindre 
boliger/leiligheter. 
Det er viktig med en dialog med utbyggerne for å vurdere behov,  og evt. anbefale innvilgning 
av lån og tilskudd overfor Husbanken til egnede tiltak. Det kan også være effektivt å øke  låne 
og tilskuddsmidlene til innskuddsboliger, (dersom de er særlig vanskeligstilte). 
Forslag: Bygge 10 leiligheter i løpet av 5 år. 
Forslaget krever ikke økte drifts og investeringsutgifter. 
 
Forslag 1.5 
Økt opptak av  etableringslån. 
Foreslått låneopptak i planperioden: 
 2002 – 2 mill.kroner 
 2003 – 3 mill.kroner 
 2004 – 3 mill.kroner 
 2005 – 3 mill.kroner 
 2006 – 3 mill.kroner 
 
Økte låneopptak muliggjør større grad av finansiering til førstegangsetablering av ungdom og 
andre grupper med svak økonomi.  1 mill.  kr. i årlig utlånsramme innebærer mulighet for å 
bistå ca. 4 lånesøkere i året. 

Rammen for etableringslån bør  økes i forhold til markedspris for boliger og antall boliger 
som planlegges bygget. 

Beløpet som skal lånes inn vurderes hvert år i forbindelse med behandling av årsbudsjettet.  

Økte låneopptak innebærer tilføring av økt tilskudd fra Husbanken  og muligheter for 
avsetning på tapsfond. 
Forslaget forventes ikke å gi økte driftsutgifter. 
 
Forslag 1.6 
Økt utnyttelse av Husbankens bostøtteordning  
Økt satsing på publikumsmottak og saksbehandling av bostøttesøknader vil kunne gi flere 
husstander bostøtte, og bidra til at de kan betjene sine boutgifter uten kommunal støtte over 
sosialbudsjettet. 
Forslaget krever noe mer personressurser til bostøttearbeidet. 
 
Forslag 1.7 
Bedret informasjon til publikum og bedre intern informasjon om kommunens og 
Husbankens boligvirkemidler 
Alle aktørene i boligarbeidet må gis nødvendige kunnskaper til å informere brukere. 
Det iverksettes et avgrenset prosjekt for å sikre dette. 
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Forslag 1.8 
Kommunen bruker utbyggingsavtaler som virkemiddel 
Det må tas stilling i hvert enkelt tilfelle , og på hvilken måte, kommunen bør stille krav i en 
utbyggingsavtale for å fremme boligsosiale formål. Det utarbeides en ”standard” for 
utbyggingsavtaler der kommunen har utpekingsrett/tildelingsrett, og krav om mulighet for 
husbankfinansiering for en hvis andel av tomtene. 
Utbyggingsavtaler vil sikre kommunen mulighet for en utbygging med sosial profil, samtidig 
som utbygging kan foregå i privat regi.  
Kostnadsspørsmålet må vurderes i hver enkelt sak. 
 
Forslag 1.9 
Boligkonsulent / boligutvalg 
Re kommunes arbeidsgruppe har vurdert organisering av boligtiltak. Gruppen har reist en 
rekke problemstillinger, og drøftet forskjellige organiseringer. Gruppen har konkludert med at 
det bør nedsettes en egen prosjektgruppe. Gruppen bør gå gjennom alle sider ved kommunens 
boligforvaltning, tildeling, retningslinjer, rutiner mv., og servicen rundt Husbankens bostøtte, 
tilskudds- og låneordninger. Gruppen oppnevnes av rådmannen og avgir sitt forslag innen 
15.12.02. Prosjektgruppens arbeid sees i sammenheng med RO-gjennomgangen. 
 
HOVEDUTFORDRING  2 
Gi tilstrekkelig hjelp og oppfølging til vanskeligstilte grupper for å gjøre dem i stand til 
å bo og beholde boligen. 
 
Forslag 2.1 
Opprettelse av boenheter, med behov for miljøarbeider tjeneste (bofellesskap) 
Tiltaket er en viktig forutsetning for å hjelpe den enkelte til økt mestring og ivareta hensynet 
til bomiljøet. 
Tiltaket må utredes og innarbeides i kommunens økonomiplan og fagplaner  i den grad det 
tilføres økte personalressurser.  Innsats fra støttekontakter, boveiledere  og 
frivillighetssentralen vurderes i denne sammenheng. 
 
Forslag  2.2 
Styrke gjeldsrådgiver/rådgiver tjenesten 
Rådgivning og  refinansiering for å bistå husstander som har problemer med å betjene 
boliggjeld. 
Refinansiering gjennomføres innenfor rammen av innlånt etableringslån. Tiltaket vil kreve 
mer personalressurser, evt. omdisponering av nåværende ressurser. 
 
HOVEDUTFORDRING 3 
Kunne løse behovet for midlertidig innkvartering. 
 
Forslag 3.1 
Innlosjeringstiltak 
Vurdere interkommunale tiltak gjennom 9-Kommune samarbeidet. 
 Andre kommuner ønsker også felles rusprosjekt innenfor 9-kommunesamarbeidet 
 
HOVEDUTFORDRING  4 
Oppfølging av planen: 
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Forslag 4.1 
Oppfølging av planen 
Hovedutvalget for helse og sosial tillegges hovedansvaret for oppfølging av planen. 
Realisering av tiltak krever medvirkning fra flere styrer og fagområder.  
 
 
 
Forslag 4.2 
Rullering av planen 
Planen rulleres hvert år ved behandling av økonomiplanen /strategidokumentet, 
og samordnes med psykiatriplanen, handlingsplan for eldreomsorgen og andre fagplaner. 
Ansvaret for oppfølging av planen tillegges hovedutvalget for helse og sosial 
 
 
Oversikt -  forslag til boligbyggeprogram for perioden 2002 – 2003 
 
ÅR 2002 2003 SUM 
ANTALL 61 63 124 
 
Det ble vedtatt felles tempoplan for boligbygging 2001 – 2003 for Re kommune før 
kommunesammenslåingen. I forbindelse med utarbeiding av ny kommuneplan for Re vil det 
bli utarbeidet tempoplan for 2004 og utover. 
Det vesentligste av boligene i tempoplanen er eneboliger. 
 
 
Oversikt - estimerte behov for nye boligenheter i perioden 2003 – 2009 i forhold til 
boligsosial handlingsplan. 
 
 
 
TILTAK   2003      2004     2005  2006        2007 SUM 
Bygging av  
20 utleieboliger 
   8 to-roms 
   8 tre-roms 
   4 fire-roms 

  
 
 
 
 10 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 10 

  
 
 
 
20 

Innkjøp av  
utleieboliger 

 
 1 

 
  1 

 
  1 

 
  1 

 
  1 

 
  5 

Bygging av  
utleieboliger for 
unge mennesker 

  
 
  5 

 
 
  

  
 
  5 

 
 
10 

Bygge boenhet 
med miljøarbeider 
tjeneste 

   
 
  5 

   
 
  5 

SUM  1 16   6    11   6 40 
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5. PROSJEKTORGANISERING 
 
Prosjektmål og organisering 
Planen tar ikke for seg den generelle boligforsyningen i kommunene, men ser på tiltak for de 
gruppene som faller utenom det ordinære boligmarkedet.  
Overordnet målsetting har vært å lage en samlet plan for kommunens arbeid for at 
vanskeligstilte skal kunne etablere seg og bli boende i egen bolig. 
Prosjektperioden var 01.10.01 - 01.05.02. 
 
Organisering 
Planen er utarbeidet i et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Holmestrand, Stokke og Re. 
Prosjektet er støttet av Husbanken med til sammen kr. 240.000. 
Husbanken har utarbeidet forslag til prosjektrettleder for arbeidet og avholdt samlinger for 
prosjektledere. 
Prosjektleder har arbeidet overordnet og med fellesdelen, og prosjektansvarlige i kommunene 
har arbeidet og tilrettelagt internt i hver organisasjon. 
 
Styringsgruppen: 
  Rådmann Arne Lunde, Holmestrand (leder) 
  Kommunalsjef Vidar Andersen, Stokke 
  Kommunalsjef Jorunn Gran, Re 
 
Prosjektleder 
  Øivind Grimsæth, Re 
 
Prosjektansvarlige i kommunene 
  Prosjektleder  Joop Cuppen, Holmestrand 
  Seksjonsleder Harald Næss, Stokke 
  Leder – plan og utvikling Øivind Grimsæth, Re 
 

6. OM FORSLAG TIL TILTAK 
 
Kostnader og økonomiske betraktninger 
Alle investeringen som er foreslått i planen skal i utgangspunktet dekkes inn ved husleier. 
Husbankens virkemidler gjør at man kan redusere boomkostningene, hovedsakelig  på tre 
måter (når vilkårene er oppfylt ): 
• Ved rimelig lånefinansiering 
• Ved tilskudd til nybygging eller innkjøp 
• Ved at finansieringen utløser rett til bostøtte  
 
Bygger eller kjøper kommunen nøkterne boliger og tar i bruk disse virkemidlene bør 
beboernes utgifter til bolig ikke øke, i forhold til det de har i dag. Det som vil være av 
usikkerhetsmomenter i en slik betraktning vil være hvordan de statlige bevilgninger til 
boligformål, renter, byggekostnader og det generelle boligmarkedet blir i tiden fremover. 
 
Generelt om boligtiltakene 
Når planen skal realiseres må det legges vekt på en spredt lokalisering og et begrenset antall 
boenheter på hvert enkelt sted eller bomiljø. Kommunen må ha ressurser til oppfølging av  
beboerne, slik at man får en god opplæring av beboeren, dialog med naboer og nærmiljøet. 
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Forslaget om en miljøarbeidertjeneste, i forhold til enkelte grupper,  er derfor en forutsetning 
for å lykkes. 
Boligen må ha en nøktern, men god standard, tilpasset husstandens størrelse og behov. Det må 
legges vekt på kostnader, både av hensyn til beboeren og til kommunen som i noen tilfeller er 
den som  bærer, hele eller deler av, kostnadene. 
  
Eieformer 
Det viktigste er å gi tilbud om bolig. I utgangspunktet bør folk eie boligen sin selv. Imidlertid 
bør kommunen pga marginalgruppers problemer eie noen boliger. 
Kommune bør tilrettelegge for bygging. Eierskap bør være privatpersoner, stiftelser, 
boligsameie eller boligbyggelag. Stiftelser kan ha et boligbyggelag som forretningsfører og 
forvalter, med evt. kommunal rett til tildeling av leiligheter. 
Ved nybygg bør kommunen la andre bygge og drive boliger så langt det er tjenlig. 
Det var forskjellige eie- og driftsformer i tidligere Ramnes og Våle kommuner. Re kommune 
bør trolig, i et eget prosjekt, gå gjennom sin boligmasse og vurdere disponering, servicenivå 
til leietakere og eieform(er).   
 
Spesielt om flyktninger  
Behovet for boliger til flyktninger vil avhenge av hvor mange kommunen inngår avtale om å 
bosette. Pr. i dag dekkes behovet ved utleie av kommunens boliger, leie av private og kjøp av 
boliger med Husbankmidler. Flere bor imidlertid utilfredstillende.  
 
 
7. NÆRMERE OM FORSLAGENE   
 
Forslag  1.1 Bygging av 20  utleieboliger i løpet av 3 årsperioden. 
Det er foreslått bygging av 20 boenheter  kommende 5-årsperiode.  
Disse må passes inn i det kommende boligbyggeprogrammet, og boligene spres i den 
ordinære boligmassen. 
Det er viktig for kommunen å ha tilstrekkelig med boliger som den eier selv. Kommunen har i 
mange tilfeller behov for å ha boliger der en selv har full råderett over virkemidlene. Det er 
dessverre slik at noen beboere har brukt opp sine muligheter i borettslag og i leiemarkedet. 
Kommunen har et spesielt ansvar etter lov om sosiale tjenester for å avhjelpe situasjoner for 
disse. Da vil i en del tilfeller kommunal bolig være eneste løsning, i alle fall dersom prisen 
skal holdes på et akseptabelt nivå. 
 
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 et langt perspektiv.  
 
Ved bygging av boliger til målgrupper med psykiske lidelser og rusmisbruk vil det kunne 
utløse finansiering av disse. Dette er en meget gunstig finansiering og bør søkes utnyttet så 
langt det lar seg gjøre  
 
Forslag  1.2 Innkjøp av utleieboliger 
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. 
 
Det foreslåes kjøpt inn både selveide boliger og leiligheter i borettslag for videre fremleie.  
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Å kombinere flere løsninger gir større smidighet både med hensyn til boligens størrelse , 
beliggenhet og bruk. 
Investeringsbehovet er beregnet ut ifra følgende forutsetning: 
Gjennomsnittlig kjøpesum :      ca  kr.1.200.000 
Boligtilskudd fra Husbanken     30 % dvs: kr.360.000 
 
Forslag  1.3 Omdisponering av kommunale trygdeboliger 
Mange av de tradisjonelle trygdeboligene i kommunen er dårlig tilpasset eldre og 
funksjonshemmedes behov etter dagens standard og har ikke hva man kaller livsløpsstandard. 
Etter hvert som det er blitt bygd flere omsorgsboliger og bofellesskap de siste årene, er det 
aktuelt at flere av de eldre, kommunale trygdeboligene blir omdisponert.  
Eldre mennesker har dessuten bedre egnede egne boliger nå,  enn eldre gjennomgående hadde 
på den tiden da trygdeboligene ble bygget.  
Arbeidsgruppen mener at en del av boligene burde omdisponeres til sosialt vanskeligstilte. 
Denne planen legges frem en ambisjon om at 9 trygdeleiligheter omdisponeres til grupper 
med spesielle behov.  
Noen av leilighetene er eldre og har behov for rehabilitering. Det bør utredes og arbeides med 
om dette kan utløse tilskuddsmidler fra Husbanken. 
  
Forslag  1.4 Samarbeid med private aktører om utvikling av mindre boliger / leiligheter. 
Det vurderes å være et behov for rimelige boliger for første gangs etablering for yngre 
mennesker. Det vurderes ikke som å være noen primæroppgave for kommunen å selv bygge 
og /eller forvalte boliger for yngre mennesker. Kommunen har imidlertid andre virkemidler 
for å bedre situasjonen for disse (lån/tilskudd). 
 
Et ungdomsboligprosjekt skal ha  vedtekter og tildelingskriterier om hvem leiligheten skal 
tildeles. Det må også gå frem av prosjektet en sansynliggjøring av hvordan boligtilskuddet 
kommer ungdommen til gode i form av lave husleier. 
Eksempelvis vil Husbanken kunne gå inn med 30 % boligtilskudd ved finansiering av 
utleieboliger til ungdom. 
Boligprosjekt for ungdom / yngre vil kunne utvikles i regi av et  boligbyggelag. 
 
Kommunen registrere også et behov for boliger blant eldre som er blitt alene og ønsker 
mindre boliger. Disse etterspør omsorgsleiligheter. De har oftest et boligbehov, og ikke et 
omsorgsbehov. 
 
Forslag  1.5 Økt opptak av etableringslån 
Foreslåtte økning forventes å muliggjøre at flere husstander kan få rimelig 
finansieringsbistand. Økningen foreslåes delvis for i større grad å kunne imøtekomme unge 
husstanders behov for finansiering av førstegangs bolig. Det er i dag stor etterspørsel fra 
denne gruppen som ikke kan imøtekommes med dagens utlånsramme. En del andre i de 
kartlagte gruppene vil også via en rimeligere finansiering kunne hjelpes inn i små boliger. 
Lånet kan da gies i kombinasjon med tilskudd for å redusere boutgiftene. 
Økte utlånsrammer kan også muliggjøre  bistand til flere personer,  med utbedringslån (som 
ytes fra samme pott) og/eller med refinansiering av boliglån, der dette er  nødvendig og 
realistisk for at husstanden skal beholde boligen. Større utlånsramme forventes også i noen 
grad å kunne stimulere til økt boligbygging.  
 
 
 



BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR RE KOMMUNE 

 13

Forslag  1.6 Økt utnyttelse av Husbankens bostøtteordning 
Sammenligning  med andre relevante kommuner viser at kommunen kan formidle et større 
beløp til innbyggerne.  
 
Se ellers neste avsnitt 
 
 
 
Forslag  1.7 Bedret informasjon til publikum og bedre intern informasjon om    
                     kommunens og Husbankens boligvirkemidler 
Bruk av Husbankens ulike ordninger er varierende kommunene imellom. Det er grunn til å tro 
at det er liten eller mangelfull kunnskap i deler av befolkningen. Grunnen kan bl.a være at 
finansieringsformene er mange, til dels lite oversiktlige og at endringer av i betingelsene er 
raskt skiftende.  
Finansieringsmulighetene er sammensatte og for mange brukere vanskelig å sette seg inn i.  
 
Det må være et mål for Re kommune  at informasjon om Husbankens ordninger forbedres. 
Arbeidet med ordningene bør samles og servicetorvet/ relevante virksomheter bør kurses og 
oppdateres på Husbankens tilbud. 
 
Bedret informasjon om boligfinansiering for ungdom og andre grupper bør følges opp med 
økte utlånsrammer.  
 
Forslag  1.8  Kommunen bruker utbyggingsavtaler som virkemiddel 
Det blir stadig vanligere at kommuner inngår utbyggingsavtaler med private utbyggere, 
spesielt ved bygging av boligområder. Kommunen 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 ansees 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 hvilke måte 
slik utbyggingsavtaler kan anvendes for å sikre en boligutvikling som tar tilstrekkelig sosiale 
hensyn, bl.a for å sikre bygging av små og rimelige boliger til grupper i befolkningen som har 
mindre egenkapital eller betalingsevne. 
 
Forslag 1.9  Omgjøring/opprettelse av stilling som boligkonsulent og boligutvalg 
Husbankens ordninger er mange og ordningenes innhold endres. For å følge med, ha 
oversikten og gi en god informasjon og saksbehandling overfor publikum foreslåes en 
merking av stilling som boligkonsulent. Det bør drøftes hvilket kontor/virksomhet denne skal 
knyttes til. Av alternativene er drift og eiendomstjenesten, rådgivningskontoret og 
servicekontoret. 
Vi vil forslå servicekontoret. 
 
For å kunne foreta en helhetlig vurdering av aktuelle søkere ved tildeling av bolig og tildeling 
av lån og tilskudd bør det opprettes et boligutvalg. De foreslåtte representantene, fra 
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rådgivningstjenesten, boligbaserte tjenester og fra sevicekontoret/boligkonsulenten vil kunne 
ivareta oppgaven på en faglig god måte.    
 
Forslag  2.1 Opprettelse av boenheter, med behov for miljøarbeider tjeneste 
Miljøarbeidertjenesten er en eller flere fagpersoner som har ansvar for å følge opp den enkelte 
beboer i sin leilighet ved å gi råd og veiledning, praktisk hjelp og opplæring. I tillegg må 
miljøarbeideren rykke ut og bistå i akutte situasjoner dersom det skulle oppstå konflikter eller 
uro i forhold til omgivelsene eller internt i boligen. De skal ikke erstatte politiet, men gjennom 
dialog med den enkelte og deres bomiljø hjelpe til at den enkelte kan klare seg best mulig 
selv. 
 
Organisering av enheten er en utfordring til tverrfaglig tenkning og profesjonalisering av 
tjenesten. Dimensjonering og organisering må utredes nærmere. Beslutningen om tilførsel av 
bemanning må vedtas i samband med behandlingen av økonomiplanen. 
 
Forslag  2.2 Styrke gjeldsrådgiver/rådgiver tjenesten 
Se forslaget side 7.  Krever ikke utdypning. 
 
Forslag  3.1 Innlosjeringstiltak 
Fra tid til annen har kommunen bruk for innlosjeringstiltak. Da brukes Kirkens Bymisjon i 
Tønsberg, eller leie av campinghytter, hospits, og lignende. Det er behov for å bedre 
kapasiteten og å høyne  kvaliteten på innlosjeringstiltakene. Kommunen er for liten til å lage 
sitt eget opplegg. Det foreslås et felles opplegg. 9-kommunesamarbeidet vil være en rimelig 
størrelse for et slikt samarbeid.  
 
Forslag  4.1 Oppfølging av planen 
Hovedutvalget for helse og sosial  tillegges ansvaret for oppfølging av planen. Realisering av 
tiltakene krever bred deltakelse fra en rekke fagområder og avdelinger. Oppfølgingen berører 
spørsmålet om kapasitet i administrasjonen til å planlegge og utvikle tiltakene.  
 
Forslag 4.2  Rullering av planen 
Boligmarkedet er i hurtig utvikling. En rullering med jevne mellomrom kan høyne 
bevisstheten om hvordan det går med iverksatte tiltak, hvordan behovene har endret seg og 
hvordan virkemidlene bør justeres. Vi vil foreslå en rullering hvert annet år og en justering  av 
denne planen i forbindelse med den årlige behandlingen av handlingsprogrammet med 
økonomiplan. 
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8. OPPSUMMERING AV KARTLEGGINGEN 
 
Om kartleggingen 
Kartleggingen i Re kommune er gjennomført i ukene 1 og 2 i 2001, etter en metode og et 
opplegg som er utarbeidet av Husbanken. Nærmere 100 kommuner i Norge har søkt 
Husbanken om bistand til å gjennomføre tilsvarende kartlegging. Registreringen er 
gjennomført med tillatelse fra Datatilsynet. Alle er registrert en gang og persondata er slettet 
etter gjennomføringen. 
Kartleggingen bygger på opplysninger fra de ulike tjenestestedene i helse og sosialtjenestene. 
Opplysningen er sammenholdt for å sikre at hver husstand bare er registrert en gang. 
Opplysningene om husstanden er registrert ut ifra den informasjon som var tilgjengelig for 
tjenesteyterne på registreringstidspunktet. I de fleste tilfeller vil dette være sikre og 
dokumenterte opplysninger. I noen tilfeller har tjenesteyterne vært henvist til å gjøre egne 
anslag. Behovene er basert på tjenesteyternes egne vurderinger.   
De som inngår i kartleggingen er personer som har vært i kontakt med hjelpeapparatet i løpet 
av de seks siste mnd. Det kan derfor være personer med boligbehov som ikke er registrert. Vi 
må derfor anta at det er mørketall i forhold til det reelle behovet. 
 
Re kommune  har registrerte 52 husstandene. Det utgjør til sammen 114 personer som er ca. 
1.4 % av befolkningen. Av de registrerte personene er 35 under 19 år.  
 
Hva viser funnene – hvem er de vanskeligstilte på boligmarkedet 
Vi vil presentere en del nøkkeldata. Husstandene er registrert med et primærkjennetegn som 
beskriver det mest fremtredende med husstanden. Med det menes det kjennetegnet ved 
husstanden som er mest fremtredende. 

Primærkjennetegn 
19 av husstandene har økonomisk vanskeligstilt som primærkjennetegn 
8 har sosialt vanskeligstilt som primærkjennetegn 
8 har annen funksjonshemming som primærkjennetegn 
6 har psykisk lidelse som primærkjennetegn 
6 har rus som primærkjennetegn 
3 er flyktninger som primærkjennetegn 
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2 har psykisk utviklingshemming som primærkjennetegn 
 

Aldersfordeling 
15 av husstandene har hovedperson mellom 20 – 34 år 
17  mellom 35 – 49 år 
10  mellom 50 – 66 år 
7  mellom 67 – 79 år 
3  over 80 år 
 

 
 
Type husstand 
15 av husstandene er enslige menn 
12 er enslige med barn 
6 er enslige kvinner 
6 er par med barn 
4 er par uten barn 
9 er kategorisert i gruppen andre 
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Inntektsforhold 
35 av husstandene har en skattbar inntekt på under 130.000 pr. år 
10 har kun sosialhjelp 
4 har under kr.180.000 pr. år  
3 har over 180.000 pr. år 
 
Nåværende boligforhold 
13 av husstandene er bostedsløse (25%) 
     av disse bor 7 hos venner/private og 6 på institusjon  
10 leier privat kortsiktig (19 %) 
5 leier privat langsiktig ( 9.5 %) 
7 leier kommunalt (13.5 %) 
4 bor hos foresatte 
 
Nærmere om målgruppens situasjon  
14 kan bli boende i nåværende bolig, av disse trenger  
    12 kontraktfornying (langsiktig kontrakt) og 2 trenger fysisk   
     tilpasning av boligen 
38 trenger annen bolig,  av disse trenger 
     17  annen ordinær bolig uten oppfølging 
     10 ordinær bolig med oppfølging 
     11 samlokalisert bolig med oppfølging  
 
Bistandsbehov i boligen 
21 har behov for bistand av varierende grad i boligen 
 
Oppsummering  -  hvem er de vanskeligstilte på boligmarkedet  
Kartleggingen  viser at 25 % av alle registrerte husstandene er bostedsløse. Dataene våre viser 
at de grupper som har åpenbart utilfredstillende bosituasjon er grupper med lav eller ingen 
inntekt. Mange av dem er unge. Mange av dem er enslige. 40 % av dem trenger oppfølging i 
boligen av varierende grad. 
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Nærmere om målgruppens  behov  
Manglende bolig eller dårlige boforhold fører til en rekke konsekvenser for livet til den 
enkelte. Det rammer forhold til familien, oppveksten for barn, arbeid, utdanning, helse, 
utfoldelsesmuligheter og livskvalitet.  
 
Fra kommunene synsvinkel er det grunn til å se innsatsen ovenfor rusmisbrukere, familier og 
barn i barnevernet, psykiatrien, helsetjenesten og sosialtjenesten i sammenheng med 
tilrettelegging av boliger. Det er en grunnleggende forutsetningene for å lykkes at en har 
tilfredsstillende bolig. 
I tillegg til at behovene varierer med antall i husstanden i de enkelte målgruppene, varierer 
også behovet for oppfølging og bistand. Størst behov har gruppen med psykiske lidelse, 
psykisk utviklingshemming og mennesker med rusmisbruk. 
 
Ungdom 
Kartleggingen har tatt for seg det som er benevnt som vanskeligstilte husstander. Vi har ikke 
aktivt undersøkt noe spesifikt om ungdommens boligbehov. Vi vet imidlertid at også 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 moderate 
inntekter og ofte liten eller ingen egenkapital. Disse forholdene er inngående behandlet i 
stortingsmeldingene om Boligetablering for unge og vanskeligstilte (nr.49, 1997-98) og 
Utjamningsmeldinga (nr.50, 1998-99). Det har på bakgrunn av disse meldingene 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 ungdommens muligheter for 
finansiering av egen bolig.   
 
Kommunene har en viktig rolle som bidragsyter for at disse virkemidlene blir tatt i bruk, både 
gjennom økt bruk av Husbankens låne og tilskuddsordning og gjennom samarbeid med lokale 
utbyggere. En ser det lite aktuelt at kommunen selv skal stå som utbygger eller utleier av 
ungdomsboliger.  
Vi viser ellers til avsnittene om Husbankens låne og tilskuddsordninger. Dersom ungdommen 
skal få del i disse ordningene må kommunen øke sin låne og tilskuddsrammer av 
Husbankmidler. 

9. BEFOLKNING OG BOLIG I RE  KOMMUNE 
 
Stortingsmelding 49 (1997-1998) om boligetablering for unge og vanskeligstilte konkluderer 
med at de fleste husholdninger med stabile vanlige inntekter 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. Vestfold, derunder Re kommune har også en prisutvikling på 
boliger/press på boligmarkedet som gjør forholdene vanskelig. For noen er situasjonen slik at 
det fører til bostedsløshet over tid. 
 
Befolkningsutvikling i Re kommune 2000 – 2010 
Demografiske data er viktig for å forutse og tilpasse utviklingen i boligmarkedet 
Befolkningens sammensetning, alder, økonomi, helse, arbeidsmarkedet, utdanning,  
husholdningens størrelse og innflyttingsmønster,  er sentrale faktorer med stor betydning for 
planleggingen av boligproduksjonen og andre tiltak i den boligsosiale tiltakskjeden. 
 
I gjeldende kommuneplaner har Våle lagt til grunn en befolkningsvekst på 1.5 %.  
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Ramnes har lagt inn en vekst på ca. 1 % til ca. 2.5 % som årlig gjennomsnitt fram mot år 
2002.  
Ved utarbeiding av ny plan for Re kommune drøftes nå en vekst på mellom 1.5 – 2.0 % årlig 
vekst.  
 
Felles planarbeid i 9-kommunesamarbeidet og fylkesplanen for Vestfold peker på at det bør 
skje en forskyvning av befolkningsveksten fra kystsonene til indre strøk av Vestfold. Det vil i 
så fall få  betydning for Re kommune. 
 
Befolkningsveksten i Vestfold er rundt 1 % pr.år og blant de største i landet. Tilflytting utgjør 
en stor del av befolkningsveksten. 
 
Boligstruktur og boligbygging 
 
Boliger i Re kommune 1991 - 2000 
 1991 2000 Antall bygde 

boliger 
 +  i % 

Enebolig 
Rekkehus 
Andre 
Alle 

 2347 
   254 

 2621 
  366 

  274 
  112 

  11.6 
  44.1 

 
 
Boligmarkedet og prisutvikling 
Vestfold er blitt et attraktivt boalternativ for stadig flere grupper av boligsøkende, med sin 
sentrale beliggenhet i forhold til Oslo. 
 
Mye tyder på at presset vil forsterke seg. En sterkere konkurranse om ledige arealer og 
ytterligere prispress på boliger. 
Prisutviklingen i markedet akselererer stadig med stor etterspørsel og stadig høyere krav til 
betalingsevne. For mange har boligprisene steget raskere enn inntektsutviklingen. 
 
Utviklingen vil trolig medføre at ennå flere vil få problemer med å skaffe seg innpass i 
boligmarkedet på egen hånd. 
Utviklingen av prisene i boligmarkedet i Vestfold er, etter storbyene og Oslo/Akershus, blant 
de raskest voksende i landet i perioden 1995 – 2000. (Kilde SSB) 
 
 
Prisutvikling ved kjøp av bolig (enebolig eller blokkleilighet) i Vestfold. 
 
Gjennomsnittlig  
pris pr. m2 
 

1995 2000 

Enebolig 
 

  4.815   8.073 

Blokkleilighet 
 

  6.840 12.022 
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Prisutvikling – alle typer bolig 
 
Gj.sn. pris 
pr. m2 

Landet Vestfold Holmestrand Stokke Ramnes Våle Re 

Brukt 
1996 
2000 

 
  6680 
10063 

 
 5508 
 8663 

 
 4870 
 7923 

 
 5269 
 8707 

 
 4677 
 7513 

 
 4146 
 7845 

 
 4488 
 7675 

Ny enebo 
1996 
2000 

   
 5139 
 7438 

 
 4902 
 7887 

 
 5018 
 8638 

 
 5472 
 8472 

 
  

 
 4356 
 7242 

 

 
 
De viktigste faktorene til at prisene har steget på boligmarkedet:  
- Det bygges for få boliger i forhold til behov 
- Det bygges for få boliger til moderate priser / enkel standard 
- Økende betalingsevne  
- Økte tomtekostnader 
- Økte kostnader til planlegging, prosjektering og bygging 
- Økte finanskostnader/høyere rentenivå 
 

10. VIRKEMIDLER 
Kapitlet beskriver tiltak som kan medvirke til trygge og tilstrekkelige boforhold. 
 
Kommunale utleieboliger og omsorgsboliger 
Re kommune har til sammen 165 boliger.  Disse fordeler seg på 29 ordinære  boliger, 52 
trygdeboliger, 55 omsorgsboliger og 29 bistandsboliger (vesentlig til psykisk 
utviklingshemmede). 
 
De ordinære boligene leies ut til husstander/personer med boligproblemer, flyktninger, 
funksjonshemmede eller til ansatte i kortere perioder. 
Kommunen har ingen oversikt over hvem som ”boligsosialt” har behov for å leie kommunal 
bolig eller  hvem som burde skaffe seg annen ordinær bolig.  
Trygdeboliger har vesentlig eldre beboere. 
Det planlegges å bygge flere omsorgsboliger til mennesker med psykiske problem. 
(Se vedlegg). 
 
Organisering og forvaltning av boligtildeling i Re kommune 
I Re kommune er ansvaret for forvaltning av boliger delt mellom flere aktører. 
Bygg og eiendomsvirksomheten vedlikeholder leilighetene og gir klarsignal om når 
leiligheten/boligen er klar til innflytting.  
Tildelingsretten er delt mellom rådgivningstjenesten og hjemmebaserte tjenester, alt ettersom 
hvilke boliger det gjelder. Bygg og eiendomstjenesten undertegner kontraktene på vegne av 
kommunen.  
Økonomiavdelingen ordener med utsending av  betalingsvarsel for husleie, og foretar 
utkastelse ved evt. manglende innbetaling av husleie. 
Utskriving av kontrakter, innlevering / utlevering av nøkler foregår på servicekontoret. 
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Husbankens finansieringsordninger: 
Husbanken har en rekke forskjellige låne og  tilskuddsordninger for anskaffelse og 
rehabilitering, og bostøtte/tilskudd til subsidiering av boutgifter. 
 
Ordningene er:  
 Kjøpslån (til kjøp av brukte boliger) 
A. Lån til oppføring av bolig (ny bolig) 
B. Etableringslån 
C. Boligtilskudd til etablering 
D. Boligtilskudd for tilpasning av bolig 
E. Lån til utbedring (gamle boliger) 
F. Bostøtte   
G. Prosjekteringstilskudd 
H. Avsetning til tapsfond (en del av noe annet) 
 
Noen av ordningene administrerer Husbanken  selv og noen administrerer kommunen. Det 
kommunen administrerer blir omtalt i senere avsnitt.  
Både enkelthusstander og kommuner kan benytte Husbankens låneordninger. De kan utgjøre 
grunnfinansieringen i nøkterne boliger, både selveier og utleieboliger. Boligene kan kjøpes, 
bygges eller utbedres. Flere av ordningene kan kombineres.  
Ordningene  kan kort oppsummeres slik: 
 
Kjøpslån 
Kan gis til kommuner, enkeltpersoner, selskaper, stiftelser og liknende for å kjøpe en nøktern 
boliger til helårsbolig. Normalt gis 80 % av lånegrunnlaget og innenfor 85 % av antatt 
omsetningsverdi. Kan gies i kombinasjon med etableringslån. 
 
Oppføringslån 
Kan gis til kommuner, enkeltpersoner, selskaper, stiftelser og liknende for å bygge boliger, 
lokaler og anlegg tilhørende et bomiljø, garasjer for funksjonshemmede, barnehager og 
omsorgsboliger. Normalt skal ikke lånet overstige 80 % av godkjent anleggskostnader. 
 
Etableringslån 
Kommunen foretar låneopptak i Husbanken til videre utlån. 
Lånene benyttes i hovedsak til å finansiere boliger til husstander som er i behov av en nøktern 
bolig, og som har problemer med å få og/eller betjene ordinære banklån. Midlene brukes også 
i noen grad til utbedringslån. I tillegg kan etableringslån gis som toppfinansiering der for 
eksempel Husbanken har gitt grunnfinansieringen eller  til refinansiering. 
 
Utbedringslån 
Kan gis til byfornyelse, utbedring av boliger for prioriterte grupper, utbedring for ENØK-
formål og utbedring av boliger med kulturhistorisk og antikvarisk verdi. Som regel gis maks 
95 % av utbedringskostnadene. 
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Boligtilskudd til etablering - utleieboliger 
Dersom kommunene bygger eller bidrar til bygging av utleieboliger, vil det være mulig å få 
tilskudd av Husbanken til toppfinansiering. Med tilstrekkelig kommunalt engasjement vil 
tilskuddene kunne bli så store at behovet for  låneopptak reduseres i forhold til det som er 
nevnt ovenfor. Dette vil være viktig for å få husleien så lav som mulig.  
 
Boligtilskudd til etablering 
Kommuner som administrerer låneordningene på vegne av Husbanken, får også midler til 
boligtilskudd til etablering og tilpasning. Disse fordeler kommune vider til enkeltpersoner 
ihht Husbankens retningslinjer. Dvs at ordningen er behovsprøvet og kan gis til husstander 
med svak betalingsevne. Boligtilskuddet kan utgjøre den toppfinansieringen som gjør at 
husstanden får lave nok boutgifter til at de kan betjene dem i en nøktern bolig. Dette er et 
særlig viktig virkemiddel som gjør at flere husstander blir i stand til å skaffe seg sin egen 
bolig. Grunnfinansieringen kan være både husbanklån (oppførings/kjøps-lån) og 
etableringslån. 
Boligtilskudd til etablering gis med pant i boligen, og avskrives med 10 % pr.år. Dersom de 
som er innvilget boligtilskudd selger før 10 år er gått, innfris det beløpet som ikke er 
avskrevet. Disse beløpene går tilbake til kommunen og kan deles ut på nytt. Dette gjør at 
kommunen har flere midler enn det som hvert år bevilges av Husbanken. 
 
Størrelsen på tilskuddene kommunene får tildelt, blir fra og med inneværende år fordelt med 
40 % vekt på befolkningsstørrelsen og 60 % på forbruk av etablerings- og utbedringslån året 
før.  
Bruk av boligtilskudd til etablering gir i tillegg kommunen mindre risiko for tap på 
etableringslån fordi tilskuddet gis som toppfinansiering. 
 
Prosjekteringstilskudd 
Husbanken kan gi tilskudd til eldre og funksjonshemmede for å få til en god planlegging ut 
fra hver enkelts særlige behov. Dette er et bidrag til å dekke utgiftene til arkitekt for å få best 
mulig tilpasning av boligen. Tilskuddet kan gis i  forbindelse med utbedring, kjøp eller 
bygging av ny bolig. 
 
Boligtilskudd til tilpasning 
En del husstander kan ved hjelp av utbedringslån og/eller boligtilskudd til tilpasning fortsette 
og bo i den boligen de har. Ordningene er behovsprøvd og kan nyttes til tilrettelegging av 
boligen for funksjonshemmede, men også til større vedlikeholdsoppgaver for sosialt 
vanskeligstilte. 
 
Avsetning på tapsfond 
Kommuner som opptar lån i Husbanken til videre utlån kan avsette inntil 20 % av tildelte 
tilskuddsmidler til tapsfond. Tidligere var øvre grense 10 %. Tapsfondet kan nyttes til å dekke 
tap på lån gitt etter 1995.    
 
Startlån – bedre og enklere offentlig låneordninger til unge og vanskeligstilte? 
Det arbeides med en ny  låneordning. Ordningen skal i første omgang utprøves i Oslo, 
Stavanger og Trondheim.  
Ordningen  kalles startlån og planlegges tilbudt til boligkjøpere fra annet halvår 2002. 
Forslaget innebærer at det blir enklere å være lånesøker  fordi antall offentlige låneinstanser 
reduseres fra to til en og det samme med antall søknadsskjemaer. Ordningen skal erstatte 
kjøpslån og etableringslån ved kjøp av bolig, og boligkjøpet skal kunne fullfinansieres med ett 
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lån. Målgruppen er den samme som for etableringslån. Tildelingen skal skje i kommunene 
mens Husbanken skal gi kommunene assistanse når det gjelder forvaltning av utlånsmidlene 
og administrasjon av lånene. Husbanken vil ta brorparten av risikoen, kommunenes andel 
begrenser seg til 25%. Når lånet nedbetales, dekkes først den delen av lånet som kommunen 
bærer risikoen for. 
Dersom dette blir en realitet, vil kommunes risiko minske. Med dagens ordning vil de 
etableringslån som innvilges som oftest medføre en høyere risiko enn dette som nå foreslås. 
Kommunene vil være tjent med å ta i bruk en slik ordning dersom tilbudet kommer, og det vil 
kunne være et viktig virkemiddel til å nå målene i planene. 
Kommunen vurderer om den skal benytte ordningen med startlån når den er ferdig utarbeidet. 
 
Husbankens bostøtteordning 
Husbankens bostøtteordning setter mange husstander som ellers ville hatt problemer, i stand 
til å klare sine boutgifter. Tabellen nedenfor viser at mange husstander mottar beløp som gir 
en god subsidiering av utgiftene. 
Beløpene som formidles viser store variasjoner kommunene imellom. 
 
Bruk av utbyggingsavtaler 
Bruk av utbyggingsavtaler vil kunne gi mer variasjon i boligtypene og størrelsene som 
bygges. 
 
Økonomisk sosialhjelp 
Deler av utbetalt økonomisk sosialhjelp går til dekning av folks boutgifter. Enten pga av lav 
inntekt eller  pga av høye boutgifter ,  eller som en kombinasjon av begge faktorer. 
Bedre benyttelse av Husbankens ordninger vil kunne dempe utbetalingen av økonomisk 
sosialhjelp 
 
11. KOMMUNENS BRUK AV HUSBANKS ORDNINGER 
Etterfølgende  tabeller viser kommunens bruk av Husbankens forskjellige midler. 
 
BOSTØTTE   – utbetalt bostøtte i  2000 
Kommune Sum 

bostøtte 
Antall 
saker 

Antall 
innvilget 

Gj.snitt 
pr.innv 

Innbygg
ere 

% saker 
ift innb. 

Bostøtte 
pr.innb. 

Holmestrand     6187252   467     372    16632     9379     5,0     660 
Stokke     3873353   297     233    16624     9556     3,1     405 
Våle     1667986    129     110    15164     4217     3,1     396 
Ramnes     1325521    105       88    15063     3730     2,8     355 
Vestfold 922616894 7624   5945    15519 212735     3,6     434 
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LÅN TIL ETABLERING 
Forbruk av etableringslån (1000-kroner) 
Kommune Lån                     

 
      1997       1998      1999      2000 

Holmestrand sum 
antall 
gj.snittlig  

      1665 
          18 
          93 

      2980 
          23 
        129 

     1597 
         12 
       133  

       880 
           6 
       146 

Stokke*) sum 
antall 
gj.snittlig 

    

Ramnes sum 
antall 
gj.snittlig 

      1100 
          10 
        110  

      1503 
          14 
        107 

     1200 
           9 
       133 

       402 
           3 
       134 

Våle sum 
antall 
gj.snittlig 

        825 
            5 
        165 

      1204 
          10 
        120 

       863 
           7 
       123 

       835 
           5 
       167 

Re sum 
antall 
gj.snittlig 

      1952 
          15 
        130 

      2707 
          24 
        113 

     2063 
         16 
       129 

     1237 
           8 
       155 

Larvik sum 
antall 
gj.snittlig 

    14494 
          83 
        176 

    20460 
        115 
        177 

   18505 
       116 
       159 

   18499 
         81 
       228 

 
*)Tall fra Stokke foreligger ikke, fordi kommunen ikke benyttet låneordningen. Stokke    
   vurderte tilbudet fra Husbanken til å være dårligere enn vanlige bankvilkår.  
 
 
OPPFØRINGSLÅN 
 1997 1998 1999 2000 
sum 
antall 
gjennomsnitt 

15960 
28 
570 

8460 
14 
604 

8200 
12 
683 

34610 
47 
736 

 
 
 
KJØPSLÅN 
 1997 1998 1999 2000 
sum 
antall 
gjennomsnitt 

1078 
2 
539 

4638 
8 
580 

3188 
6 
531 

5057 
8 
632 

 
 
ETABLERINGSLÅN 
 1997 1998 1999 2000 
sum 
antall 
gjennomsnitt 

1952 
15 
130 

2707 
24 
113 

2063 
15 
129 

1237 
8 
154 

 
 



BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR RE KOMMUNE 

 25

BOTILSKUDD TIL ETABLERING 
 1997 1998 1999 2000 
sum 
antall 
gjennomsnitt 

156 
1 
156 

218 
5 
43 

100 
2 
50 

90 
1 
90 

 
 
BOTILSKUDD TIL TILPASNING 
 1997 1998 1999 2000 
sum 
antall 
gjennomsnitt 

120 
8 
15 

391 
6 
65 

254 
16 
15 

103 
6 
17 

 
 
PROSJEKTERINGSTILSKUDD 
 1997 1998 1999 2000 
sum 
antall 
gjennomsnitt 

- 
- 
- 

15 
2 
7,5 

32 
4 
8 

- 
- 
- 

 
 
Generell kommentar til tabellene: 
 
Holmestrand er den kommunen i landet som utbetaler nest mest bostøtte i gjennomsnitt pr. 
innbygger. Det utbetales også prosentvis til flere innbyggere i Holmestrand som har 5%, mot 
Stokke 3.1 %.  I Re er tallen, Våle 3.1 % og Ramnes  2.8 %. 
Utbetalingene pr. innvilget søknad er ganske like i Holmestrand og Stokke med hhv kr. 
16.632 og kr. 16.624. Tilsvarende likhet i Våle og Ramnes med hhv kr. 15.164 og kr. 15.033 
pr. innvilget søknad. 
Vi vil tro dette har med ulikheter i befolkningen og boligmarkedet å gjøre. Trolig har alle våre 
tre samarbeidende kommuner arbeidet godt med  formidling av bostøtte. 
 
Etableringslån. I alle kommune har sum pr. innvilget lån økt gjennom årene. Antall 
innvilgede lån pr.år har variert.  
Det er ingen sammenheng mellom antall etableringslån og oppføringslån, mellom 
etableringslån og kjøpslån. 
De senere årene har Re kommune (Våle og Ramnes) imidlertid praktisert en strengere 
kredittvurdering  av søkerne enn tidligere, pga erfaring for tap midt på  1990-tallet. 
 Stokke opptok ikke etableringslån i oversiktens periode fordi betingelsene ble vurdert til å 
være dårligere enn på ordinære banklån. 
 
Oppføringslån viser ordinær stigning pr. innvilget lån. Antallet følger konjekturen i 
boligmarkedet og tilgangen på tomter. 
 
Kjøpslån viser stigning pr.lån og at flere trolig har fått kjennskap til ordningen. 
 
Boligtilskuddene: til etablering, til tilpasning og til prosjektering, har alle en variasjon 
opp og ned, i antall, fra år til år. Vi heller til at forklaringen på variasjonene har sammenheng 
med kunnskaper hos ansatte i administrasjonen og de råd og anbefalinger som gis der.  
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12. SAMMENLIGNING MELLOM HOLMESTRAND, STOKKE OG RE. 
 
Vi viser til kartleggingen og vedlegget  (Sammenlignende data for kommunene). 
 
Noen nøkkeltall til sammenligning 
EMNE ÅR HOLME- 

STRAND. 
STOKKE RE 

Uførepensjoner 
- 16 – 49 
- 50 – 66 

 
 2000 
 2000 

 
         161 
         339 

 
         143 
         267 

 
          110 
          225 

Kvinner 20 – 39 
Enslige forsørg.. 

 2000 
 2000 

      1.192 
         118     

      1.332 
           89  

       1.129 
            77 

Sos.hj.tilfeller  2000          334          305           290 
Arbeidsledige 
-    16 – 24  
-    25 – 66 

 
 2000 
 2000 

 
          39 
        138 

 
          39 
        153 

  
           18 
           99 

Gjennomsnittlig 
bruttoinntekt 

 2000 
 2000 

   
   209.600 

 
    205.900 

      213.300   V 
      203.800   R 

     
 
 
Det tre kommunene har folketall på hhv 9384, 9613 og 8038 innbyggere (01.01.01). 
Holmestrand er bykommune og Re landkommune, og Stokke noe midt imellom. 
 
Hvordan folk bor vil være avhengig av en rekke faktorer. De viktigste er tilbud på boliger, 
pris, standard, størrelse, og folks mulighet til å betale, samt egen evne til struktur på økonomi 
og livsførsel.  
 
Kartleggingen er i seg selv enkel og gir ikke tilstrekkelige data for å foreta en fullstendig og 
holdbar sammenligning. Enkelte av registreringene kan  tyde på at de som har utført 
registreringen ikke har lik oppfatning av hva som skal rubriseres under hvilke kategorier. 
I tillegg har vi sett på data fra kommunene som trygdemottakere, arbeidsledige, 
sosialhjelpsmottakere, mv.  
Sammenligningen er gjort ut ifra disse forutsetningene. 
 
Det vises til kartleggingen og tallmaterialet i vedlegget. 
 
I kartleggingen av vanskeligstilte på boligmarkedet er 3.7% av Holmestrands innbyggere 
registrerte. I Stokke og i Re er tilsvarende tall hhv 2.7 % og 1.4 %. 
 
Den største aldersgruppen med boligproblemer finner vi i aldersgruppen mellom 20 – 34 år, i 
Holmestrand og Stokke, og nest flest i aldersgruppen mellom 35 – 49. I Re er det et motsatt, 
men tallene er ubetydelig forskjellige. 
I aldersgruppen over 80 år har Holmestrand klart flest med boligproblemer. 
I aldersgruppen mellom 67 – 79 har Re kommune prosentvis det største problemet. 
Holmestrand og Stokke har registrert husstander med hovedperson er under 19 år, ingen i Re. 
 
Registrering av primærkjennetegn viser om lag like, samlete  forekomster på kjennetegnene 
økonomi og sosialt vanskeligstilte i Holmestrand og Stokke, i underkant av 40 %. I Re er tallet 
48 %. 
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Fysisk funksjonshemmede er registret med  16.7 og 13.5 % i hhv Holmestrand og Stokke, 
mens Re ikke har noen. Imidlertid har Re større prosent registrering på gruppen: andre 
funksjonshemmede. Forekomsten av husstander med psykisk utviklingshemmede, psykiske 
lidelser og rus har omlag samme forekomster i de tre kommunene. 
 
Husstander der inntekten  kun er sosialhjelp varierer mellom 19 og 24 %, annen inntekt under 
kr.130.000 varierer mellom 50 og 67 %, under kr. 180.000 varierer mellom 7.7 og 11 %, over 
180.000 varierer mellom 5.8 og 13.5 %.  
Alle har altså lav inntekt, og følgelig liten betalingsevne i boligmarkedet. 
 
Av husstander uten bolig har Holmestrand registrert 43, Stokke 16 og Re 13. 
I Holmestrand bor 60 % av husstandene uten bolig tilfeldig rundt hos slekt og venner, i 
Stokke 43 % og i Re 53 %.  
I Holmestrand bor for tiden 21 % på institusjon, i Stokke 50 % og i Re 46 %. 
Øvrige er innkvartert  midlertidig av kommunen. 
 
Av alle med uegnete boliger  eier i Holmestrand 24 % egen bolig. Tallene for Stokke og Re er 
hhv 19.2 og 13.5 %. 
I Holmestrand leier 24.5 % av private, i Stokke 49.3 % og i Re 18.5 %. 
I Re leier 25 % av de registrerte av kommunen, i Holmestrand 14.2 % og i Stokke 3.8 %. 
De som bor hos foresatte fordeler seg med 16 % i Holmestrand, 17.3 i Stokke og 11.5 % i Re.    
  
Vår kartlegging viser at av de registrerte med utilfredstillende boforhold har ca. 76 % både i  
Holmestrand og Stokke en botid på mer enn 5 år. Tilsvarende tall for Re er 56 %. 
 
Holmestrand har større andel i marginalgruppene. Større prosentandel uførepensjonister, 
enslige forsørgere og trolig også den av de tre kommunene som har den største gruppen med 
rusproblemer. 
 
I forhold til folketallet har Holmestrand flest uten bolig, og Stokke og Re om lag like 
problemer. 
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13. HENVISNINGER 
 
• Stortingsmelding nr. 49 (1997- 98)  Kommunal og regionaldepartementet 
      Om boligetablering for unge og vanskeligstilte 
 
• Stortingsmelding nr. 50 (1998-99 Sosial og helsedepartementet 
      Utjamningsmeldinga – Om fordeling av inntekt og levevilkår i Norge 
 
• En solidarisk boligpolitikk: 
      Rundskriv H-20/01 Kommunal og regionaldepartementet 
      Veier mot målet – utfordringer og muligheter i kommunal boligpolitikk 
 
• Kommuneplan for Ramnes kommune 1999 - 2010 
 
• Kommuneplan for Våle kommune 2000 - 2011 
 
• Boligbyggeprogram for Våle og Ramnes kommuner 
 
• Plan for psykisk helsevern 1999 – 2002 - Ramnes kommune 
 
• Psykiatriplan for Våle 2001 - 2002 
 
• Handlingsplan for eldre – Ramnes kommune 
 
• Handlingsplan for eldre – Våle kommune 
 
• Lov om sosiale tjenester, 13.1291, nr. 81 
 
• Økonomireglementet for Re kommune 
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14. VEDLEGG 

SAMMENLIGNENDE DATA FOR KOMMUNENE 
 
 HOLMESTRAND 

ANTALL          % 
STOKKE 
ANTALL          % 

RE 
ANTALL          % 

 
Folketall 01.01.01 
Antall registrerte 
husstander 
Personer i 
husstanden 
Under 19 år 

 
9384 
 
  204 
 
  347                   3.7 
    94 

 
9613 
 
  156 
 
  261                   2.7 
    80 

 
8038 
 
   52 
 
 114                     1.4 
   35 
 

 
Aldersgrupper 
- under 16 år 
- 16 – 19 
- 20 – 34 
- 35 – 49 
- 50 – 66 
- 67 – 79 
- 80+ 

 
  
      1                    0.5 
      3                    1.5  
    69                  33.8  
    60                  29.4 
    30                  14.7 
    12                    5.9 
    29                  14.2  
               

 
   
      4                   2.6 
    10                   6.4 
    55                 35.2 
    53                 34 
    17                 11 
      8                   5.1 
      9                   5.8 

 
     
 
  
   15                  28.9 
   17                  32.7 
   10                  19.2 
     7                  13.5 
    3                    5.8      

 
Målgruppe/ 
primærkjennetegn 
- økonomi 
- flyktninger 
- fysisk. f. h 
- ps. utvl. h 
- ps. lidelse 
- rus 
- sos. vanskeligst. 
- andre f. h 
- ikke oppgitt 

 
 
   
    33                  16.1 
      7                    3.5 
    34                  16.7 
    11                    5.4 
    28                  13.7 
    25                  12.2 
    46                  22.6 
    12                    5.9 
      8                    4  

   
 
     
    55                  35.2   
    14                    9 
    21                  13.5 
    10                    6.4 
    22                  14.1 
    15                    9.6 
      5                    3.2 
    14                    9 
      -                     - 
   

 
 
   
    19                  36.5   
      3                    5.8 
      -                     - 
      2                    3.8 
      6                  11.5 
      6                  11.5 
      8                  15.4 
      8                  15.4 
      -                     - 

 
Inntekt 
- kun sosialhjelp 
- under kr. 130000
- under kr. 180000
- over   kr.  180000
- ikke oppgitt 

 
   
    50                   24 
  117                   57 
    22                   11 
    12                     6 
      3                     1.5 
  

 
    
    36                   23 
    78                   50 
    15                     9.6 
    21                   13.5 
      6                     3.9 

 
    
    10                  19.2  
    35                  67.4 
      4                    7.7 
      3                    5.8 
      -                      - 
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Uegnet bolig 
Har bolig 
- leier privat kort 
- leier privat lang 
- leier kommunalt 
- eier egen 
- bor hos foresatte 
Uten bolig 
- innkvartert 

privat 
- innkv. komm. 
- pt. på institusjon 
Ikke oppgitt 
 
Totalt uten egen 
bolig 

 
 
   
   31                  15.2 
   19                    9.3 
   29                  14.2 
   49                  24 
   33                  16 
 
    
   26                  12.7  
     6                    3 
     9                   4.5 
     2                   1 
 
 
   43  

 
 
    
    33                  21.1 
    44                  28.2 
      6                    3.8 
    30                  19.2 
    27                  17.3 
 
    
      7                    4.5 
      1                    0.6 
      8                    5.1 
      - 
 
 
    16 

 
 
   
     10                 19 
       5                   9.5 
     13                 25 
       7                 13.5 
       4                   7.7 
 
      
       7                 13.5 
       - 
       6                 11.5 
       -                    - 
 
 
      13 
 

 
Botid i kommunen 
- inntil 1 år 
- inntil 2 år 
- inntil 3 år 
- inntil 5 år 
- over 5 år 
- ikke oppgitt 

 
   
   15                   7.4 
     6                   2.9 
   13                   6.3 
     8                   3.9 
 156                 76.5 
     6                   2.9 

 
    
    16                  10.2   
      4                    2.5 
      3                    2 
    13                    8.3 
  120                  76.9 
      -                     - 

 
     
       1                  1.9 
        5                 9.6 
      11               21.6 
        4                 7.7 
      29               55.8 
        2                 3.9 
 

 
Mulige tiltak 
Nåværende bolig 
- oppfølg. av 

hj.app. 
- fysisk tilpasning 
- kontraktfornying
Annen bolig 
- ordinær u/oppf. 
- ordinær m/oppf. 
- samlok u/ fast 

bemanning 
- samlok m/ kveld/ 

nattbemanning 
- samlok m/døgnb.
- ikke oppgitt 
Totalt annen bolig 
 
Totalt samlokalisert 

 
 
  
     
     2                   1 
     1                   0.5 
     -                    - 
 
   91                 44.6 
   34                 16.7 
 
   11                  5.4 
 
   29                14  
   34                16.7 
     2 
 199                97.6        
 
   74                36.3 

 
 
 
    
    15                    9.6 
    11                    7 
    38                   24 
 
    31                   20 
    18                   11.5 
 
    15                     9.6 
  
    16                   10.2 
    11                    7 
      1                 
    91                   58.3 
 
    42                   26.9 

 
 
 
   
      -                    - 
      2                   3.8 
    12                 23.1 
 
    17                 32.7 
    10                 19.2 
 
      5                   9.6 
 
      4                   7.7  
      2                   3.8 
                           

38 73 
 
    11                 21.2 
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