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Forord 

Denne rapporten tar for seg det boligsosiale arbeidet i kommunene i Finnmark og Nord-Troms og 

inngår i kommunenes og Husbankens strategier for å styrke kunnskapsgrunnlaget om 

boligpolitikkens muligheter og effekter. Dette arbeidet finansieres av Husbanken region 

Hammerfest. De neste rapportene vil handle om brukernes erfaring og syn på kommunenes 

boligsosiale arbeid og en analyse av stedsutviklingens betingelser og muligheter i nord.. 

 

Arbeidets primære mål er å bygge kunnskap og kapasitet om disse forholdene i nord. Det er 

viktig at kunnskap om forhold i nord bygges opp ved en forskningsinstitusjon som er plassert i 

regionen. Videre vil denne kunnskapen gjøres tilgjengelig for kommuner i nord, og danne 

grunnlag for å utvikle både ny politikk og nye analyser på feltet ut i fra de behovene som er i 

regionen.  

 

Arbeidet er utført av forsker Vigdis Nygaard og forsker Christen Ness. Direktør Sveinung 

Eikeland har vært prosjektleder. En referansegruppe har bidratt med innspill i oppstartfasen og 

har kommentert utkast underveis. Referansegruppen har bestått av Husbanken region 

Hammerfest, Norut Alta og representanter fra 5 kommuner; Nordreisa, Alta, Berlevåg, Tana, og 

Sør-Varanger. Forskerne vi takke referansegruppen og alle informantene i kommunene for 

verdifulle innspill til arbeidet, og håper at rapporten kan være til nytte for de som arbeider på det 

boligsosiale området i kommunene. 

 

 Alta 1. November 2007 

 

Sveinung Eikeland 

Adm. direktør og prosjektleder 
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 1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Regjeringen har gjennom flere Stortingsmeldinger oppfordret kommunene til å satse på 

vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette er personer og familier som har problemer med å skaffe 

seg husvære, beholde sin nåværende bolig, eller trenger hjelp til å skaffe seg en bedre egnet bolig. 

Kommunene har gjennom loven om sosiale tjenester en plikt til å bistå personer som ikke kan 

skaffe seg et egnet husvære på egen hånd.  

 

Det er ingen standardløsning for hvordan kommunene skal jobbe mot vanskeligstilte på 

boligmarkedet og problemene er svært forskjellige i den enkelte kommune. Tiltak og tilbud må 

derfor ses i sammenheng med behovet og etterspørselen i kommunen. 

For å få en bedre oversikt over målgruppen, hvilke behov disse har, og hva kommunene kan tilby 

av husvære og oppfølging, er kommunene gjennom Stortingsmelding 49 (1997-98) Om 

boligetablering for unge og vanskeligstilte, oppfordret til å utarbeide boligsosiale 

handlingsplaner. Det overordnede boligpolitiske målet er at alle skal bo godt og trygt, 

Stortingsmelding 23, (2003-04), Om boligpolitikken.  

 

Det boligsosiale området har tradisjonelt vært fragmentert med ulike kommunale etater engasjert 

i arbeidet i forhold til ”sine” brukere. Det boligsosiale arbeidet spenner vidt fra tildelig av boliger, 

forvaltning av ulike økonomiske støtteordninger, fysisk bygging og vedlikehold av kommunale 

boliger, samt oppfølging i boliger. De boligsosiale handlingsplanene er derfor ment å skulle gi 

kommunene et godt styringsredskap i boligpolitikken og få arbeidet forankret i en felles plattform 

de ulike aktørene kan samles om. 

 

Husbanken har en sentral rolle i å bistå kommunene med veiledning i utarbeidelse av 
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handlingsplanene. Det er arrangert møter og kurs, og kommunene følges opp individuelt. 

Husbanken yter også økonomisk støtte til kommuner som utarbeider boligsosiale handlingsplaner 

(heretter benevnt som BSH) ved å dekke utgifter i forbindelse med møter/kurs og frikjøp av 

ansatte til skrivearbeid. Husbanken region Hammerfest har hatt ansvaret med å bistå kommunene 

i Nord-Troms og Finnmark. 

 

En nasjonal strategi mot bostedsløshet ble lagt fram med Stortingsmelding 23 (2003-2004) Om 

boligpolitikken. Fra denne stortingsmeldingen ble det i 2005 utledet en strategi 

På vei til egen bolig. Strategiperioden skal vare ut 2007, og det er utarbeidet indikatorer for 

måloppnåelse der antallet begjæringer om utkastelser og faktiske utkastelser er de viktigst. 

 

1.2 Begreper og definisjoner 

To begreper og forholdet mellom dem, er viktige å få avklart; bostedløse og vanskeligstilte på 

boligmarkedet. Blant gruppen bostedløse regnes personer som ikke disponerer egen eller leid 

bolig, men er henvist til tilfeldig eller midlertidige boalternativ, samt personer som ikke har noe 

ordnet oppholdssted for kommende natt. Til de bostedløse regnes således personer som bor på 

hospits e.l. døgnovernattingssteder og på institusjon og; 

• Ikke har noe bosted ved utskrivelse, og 

• Utskrivelsen sannsynligvis vil finne sted om to måneder eller mindre 

 

Som bostedløse regnes også de personer som bor midlertidige hos slektninger, venner eller 

bekjente. Som bostedløse regnes ikke de som bor i framleid bolig eller bor privat hos pårørende 

eller nær slektning (Hansen, Holm og Østby, 2004;14). 

 

Vanskeligstilte på boligmarkedet er et begrep som brukes om målgruppen for de boligsosiale 

handlingsplanene, og blir gjerne definert videre/bredere enn de som er reelt bostedløse. 

Vanskeligstilte kan være: 

• De som står uten egen eid eller leid bolig (bostedløs) 

• Leieforholdet kan opphøre (kortvarig leiekontrakt eller leiekontrakt som en ikke vet 

om kan fornyes) 
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• Nåværende bolig er uegnet (pga, standard, mangler, størrelse, miljøbelastning, 

tilgjengelighet, manglende tilpasning, høye boutgifter) 

• Har store bistands- og oppfølgingsbehov (trenger oppfølging i og/eller utenfor bolig, 

og trenger hjelp til å skaffe seg/beholde bolig) 

 

Under kartleggingen av vanskeligstilte på boligmarkedet i nord, ble antallet vanskeligstilte 

registrert. Bare noen av kommunene angir hvor mange av disse som er reelt bostedløse. De 

nasjonale kartleggingene tar derimot bare for seg en registrering av bostedløse. Vi har derfor 

begrenset mulighet til å vurdere om tallene over vanskeligstilte fra de boligsosiale 

handlingsplanene i nord er i samsvar med landsgjennomsnittet.  

 

1.3 Datamaterialet 

Denne kartleggingen baserer seg på ulike kilder. Primærkilden er de boligsosiale 

handlingsplanene som de fleste kommunene har utarbeidet. Videre bruker vi tallmateriale fra 

ulike kilder; SSB, tall fra KOSTRA, og Husbankens eget datamateriale. Vi henter også tall fra 

ulike nasjonale kartlegginger for å belyse hvordan situasjonen på det boligsosiale området i nord 

er i forhold til landsgjennomsnittet.  

Vi har valgt å foreta personlige intervju med ansatte i kommuneadministrasjonen som jobber med 

boligsosialt arbeid. Hensikten med disse intervjuene er å kunne gå i dybden på aktuelle 

problemstillinger og få belyst hvordan kommunene har gått fra plan til handling, med andre ord, 

hvordan ble planen iverksatt, og ble tiltakene realisert slik det var tenkt? For de kommunene som 

ikke har utarbeidet BSH, er det interessant å se om deres arbeid skiller seg vesentlig fra de 

kommuner som arbeider etter en plan. 

 

1.4 Valg av kommuner for dybdeundersøkelse 

Vi har valgt 6 kommuner som vi gjennom intervju ønsker å få bedre innsikt i hvordan de jobber 

på det boligsosiale området. I valget av kommuner har vi tilstrebet å få et utvalg med ulik 

kommunestørrelse og som er i ulike faser i det boligsosiale arbeidet. Vi har valgt to ”store” (i 

nordlig målestokk) kommuner (Alta og Sør-Varanger), to mellomstore (Lyngen og Tana) og to 
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små (Berlevåg og Lebesby). 

 

Alta har 17889 innbyggere ved inngangen til 2006, som er en økning på 261 personer fra året før. 
Nettoinnflyttingen i 2006 til kommunen var på 35 personer og fødselsoverskuddet på 170. Andelen eldre enn 66 år 
utgjør 8 % av befolkningen. Alta er således den kommunen i utvalget som har den mest positive 
befolkningsutvikling og den høyeste andelen med ung befolkning. Sysselsettingstallene viser at over 42 % jobber i 
offentlig sektor, 35 % i tjenesteytende næringer og 23 % i primær og sekundærnæringene. Kommunen har utarbeidet 
boligsosial handlingsplan, som ble politisk behandlet i 2003. Planen skal rulleres høsten 2007.  
 
Lyngen kommune har 3176 innbyggere ved inngangen til 2006, som er en økning på 3 personer i forhold til fjoråret. 
Nettoinnflyttingen i 2006 til kommunen var på 36 personer og fødselsoverskuddet på 2. Andelen eldre enn 66 år 
utgjør 17 % av befolkningen. Kommunen har altså en stabil befolkningsutvikling, men har en høy andel eldre. 
Sysselsettingstallene viser at over 42 % jobber i offentlig sektor, 25 % i tjenesteytende næringer og 33 % i primær og 
sekundærnæringene. Kommunen har utarbeidet boligsosial handlingsplan, som ble politisk behandlet i 2004. Planen 
skal rulleres i 2007.  
 
Lebesby kommune har 1391 innbyggere ved inngangen til 2006, som er en nedgang på 39 personer. 
Nettoinnflyttingen i 2006 til kommunen var på -33 personer og fødselsoverskuddet på -1. Andelen eldre enn 66 år 
utgjør 15 % av befolkningen. Den negative befolkningsutviklingen har Lebesby til felles med mange andre små 
kystkommuner. Sysselsettingstallene viser at over 41 % jobber i offentlig sektor, 24 % i tjenesteytende næringer og 
35 % i primær og sekundærnæringene. Kommunen har ikke utarbeidet boligsosial handlingsplan, men har startet et 
arbeid våren 2007 for å få planen realisert.  
 
Sør – Varanger kommune har 9464 innbyggere ved inngangen til 2006, som er stabilt i forhold til fjoråret. 
Nettoinnflyttingen i 2006 til kommunen var på 20 personer og fødselsoverskuddet på 7. Andelen eldre enn 66 år 
utgjør 13 % av befolkningen. Kommunene har en stabil, positiv befolkningsutvikling. Sysselsettingstallene viser at 
over 53 % jobber i offentlig sektor, 30 % i tjenesteytende næringer og 16 % i primær og sekundærnæringene. 
Kommunen har utarbeidet boligsosial handlingsplan, som ble politisk behandlet i 2005. Planen skal rulleres i 2009.  
 
Tana kommune har 3006 innbyggere ved inngangen til 2006, som er en nedgang fra fjoråret på 31 personer. 
Nettoinnflyttingen i 2006 til kommunen er – 25 og fødselsoverskuddet er på -2. Andelen eldre enn 66 år utgjør 14 % 
av befolkningen. Den negative befolkningsutviklingen er en utfordring. Sysselsettingstallene viser at over 49 % 
jobber i offentlig sektor, 23 % i tjenesteytende næringer og 28 % i primær og sekundærnæringene. Kommunen har 
utarbeidet boligsosial handlingsplan i 2002, og den skal rulleres hvert 4. år.  
 
Berlevåg kommune er den minste kommunen i vårt utvalg, og har 1104 innbyggere ved inngangen til 2006, som er 
en nedgang fra fjoråret på 29 personer. Nettoinnflyttingen i 2006 til kommunen er – 17 og fødselsoverskuddet er 0. 
Andelen eldre enn 66 år utgjør 17 % av befolkningen. En negativ befolkningsutvikling og høy andel eldre preger 
kommunen. Sysselsettingstallene viser at over 40 % jobber i offentlig sektor, 24 % i tjenesteytende næringer og 36 % 
i primær og sekundærnæringene. Kommunen har ikke utarbeidet boligsosial handlingsplan. 

 

1.5 Mål med arbeidet 

Dette kartleggingsarbeidet har flere formål. Først og fremst skal det gi en beskrivelse av hvordan 

kommunene i nord arbeider på det boligsosiale området. Dette blir operasjonalisert ved å se på de 

boligsosiale handlingsplanene som i denne sammenhengen blir sett på som et redskap til å nå 

målene innen kommunenes boligpolitikk. De boligsosiale handlingsplanene blir en innfallsport til 
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å beskrive og analysere situasjonen for de vanskeligstilte, og hvordan kommunene har organisert 

sitt arbeidet for målgruppen. 

 

Vi ønsker så å se på hva som kan forklare variasjon mellom kommunene når det gjelder antallet 

vanskeligstilte, og prøver å se om det er noen sammenheng mellom sosioøkonomiske variabler, 

kommunens størrelse og andelen vanskeligstilte i kommunen. Et viktig spørsmål blir om vi har 

noen forhold her i nord som det må tas hensyn til når en planlegger for denne målgruppen. 

 

De boligsosiale handlingsplanene gir en statisk beskrivelse av situasjonen i kommunene på et 

visst tidspunkt, og de fleste kommunene lanserer tiltak for hvordan vanskeligstilte skal få dekket 

sitt boligbehov i framtida. Per august 2007 er det ingen av kommunene som har ferdig rullert sine 

BSH, og det finnes derfor ikke skriftlig dokumentasjon på hvordan de første planene ble satt ut i 

livet. Gjennom intervju med noen utvalgte kommuner ønsker vi å få dokumentert hvordan 

planarbeidet ble realisert gjennom handling. Satt på spissen kan vi si at vi ønsker å se på om 

planen ble et politisk og administrativt redskap for å nå målene, eller lagt i en skuff? Videre vil 

slike dybdeintervju kunne avdekke ulike strategier i kommunenes arbeid og si noe om hvor viktig 

eller mindre viktig en plan er for å få realisert målene om bolig for alle. 

 

1.6 Annen forskning på området 

Nasjonal forskning har hatt fokus på bostedsløse og i mindre grad på generelt vanskeligstilte på 

boligmarkedet. Kartlegging av bostedsløse er gjennomført i 1997, 1999, 2003 og 2006 av 

Byggforsk/NIBR, og har fokus på endringer (særlig i antallet bostedsløse) over tid.  

Tjenestene til tidligere bostedsløse er dokumentert gjennom; Ytrehus, Siri, Jon Anders Drøpping; 

Den vanskelige fortsettelsen. En kartlegging av tjenester til tidligere bostedløse, FAFO-rapport, 

2004. Det meste av forskningen har hatt nasjonalt fokus eller fokus på de store byene og typiske 

storbyproblemer. 

 

Et unntak er NIBRs rapport fra 2007 som ser på bostedløse i små og mellomstore kommuner. 

Holm, Arne, Siri Nørve; Bostedsløse i små og mellomstore kommuner. Strategier i arbeidet med 

å forebygge og bekjempe bostedsløshet, NIBR-rapport 2007:8. Et annet eksempel er; 
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Liv Johanne Solheim: Vår tids legdefolk? Bustadløyse i mindre kommunar. ØF-rapport nr. 

14/2000. 

Videre har noen prosjekter tatt for seg spesielle grupper som for eksempel løslatte fra fengsel; 

Dyb, Everlyn, Ingar Brattbakk, Klaus Bergander, Janne Helgesen (2006); Løslatt og hjemløs, 

NIBR, KRUS/Byggforsk, 2006, innvandrere; Søholt, Susanne; Gjennom nåløyet, NIBR, 2007, 

personer med psykiske lidelser; Brodtkorb, Elisabeth: Bostedsløs i grenseland. Bostedsløshet 

blant mennesker med psykiske lidelser i storby. Oslo, DHS, 2001. 

 

Boligutleie evalueres i Langsether, Åsmund, Anna Skårberg; Kommunene som boligeier – 

praksis og rutiner ved utleie av boliger kommunene disponerer. NOVA Rapport 5/2007. 

Denne tar for seg kommunenes utleie generelt, og ikke spesielt i forhold til vanskeligstilte. 

 

Videre er en rekke av tilskuddsordningene som forvaltes i det boligsosiale arbeidet evaluert. 

Dette gjelder bostøtten; Østby, Steinar; Husbankens bostøtte og kommunenes saksbehandling, 

NIBR-rapport 2007:4. Nordlandsforskning har evaluert ordningen med boligtilskudd til familier 

med funksjonshemmede barn. Bliksvær Trond, Elvehøi Ole-Martin, Magnussen Tone, og Sollund 

Merethe (2007): Hus for alle? – evaluering av boligtilskudd til tilpasning for familier med 

funksjonshemmede barn. NF-rapport nr 1/2007. Nordlandsforskning. Startlånet er også evaluert 

av ECON. ECON (2005): Kommunens arbeid med startlånet. Forslag til forbedringer. ECON-

rapport 2005-096 og ECON (2006): Startlånet – Samfinansiering, forvaltning og oppfølging. 

ECON-rapport 2006-094 

 

Forskning om og realisering av de boligsosiale handlingsplanene er begrenset. Vi kjenner bare til 

en forholdsvis fersk studie gjort av Nordlandsforskning; Magnussen, Tone; Frå plan til handling 

– Ein studie i prosessar i kommunalt bustadsarbeid, NF-rapport nr.1/2006 

 

Vi kjenner ikke til at det er gjort forskning på et geografisk konsentrert område utover enkeltbyer, 

og således representerer dette prosjektet en ny vinkling på temaet boligsosialt arbeid. 
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2 Sosioøkonomiske og eksterne faktorer 

I dette kapittelet ønsker vi å gå gjennom noen sosioøkonomiske og eksterne faktorer som vi tror 

kan være med på å forklare graden av vanskeligstilte på boligmarkedet i den enkelte kommune og 

årsakene til at personene har blitt kategorisert som vaskeligstilt. 

 

2.1 Befolkningsutvikling i de enkelte kommunene 

Under er befolkningsutviklingen fra det året handlingsplanene til de enkelte kommunene ble 

utarbeidet sammenlignet med folketallet i 2006. Det er 6 kommuner som har en vekst i 

befolkningen, de øvrige opplever en nøytral utvikling, eller til dels stor befolkningsreduksjon. 

Loppa har den største reduksjonen på 15 prosent. Befolkningen som blir igjen i kommuner som 

opplever stor fraflytting, vil ofte være den som er minst mobil, det vil si eldre og uføre. 

Etterspørselen etter kommunale hjelpetiltak som boliger vil da kunne øke. Tabellen under viser at 

de 4 største kommunene har enten positiv vekst, det vil si økning i befolkningen, eller en nøytral 

utvikling. Det er kun Storfjord, Karasjok og Nordreisa som i tillegg til de største kommunene kan 

vise til vekst i befolkningen.  De øvrige opplever enten stagnasjon eller tilbakegang i 

befolkningen. Det er 6 kommuner i Finnmark som ikke har utarbeidet handlingsplaner for 

vanskeligstilte. For disse er det ikke angitt noen utvikling i befolkningsendringene. Den siste 

befolkningsstatistikken fra SSB fra 1. kvartal 2007 viser en nedgang for samtlige.  
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Tabell 1  Befolkningsutvikling fra planår til 2006 
 
Kommune Planår 2006 Endring Prosentvis utvikling 
Troms         
Karlsøy 2 502 2 369 -133 -5,3 %
Kvænangen 1 427 1 387 -40 -2,8 %
Nordreisa 4 731 4 772 41 0,9 %
Lyngen 3 176 3 161 -15 -0,5 %
Storfjord 1 856 1 932 76 4,1 %
Kåfjord 2 278 2 261 -17 -0,7 %
Skjervøy 3 003 2 971 -32 -1,1 %
Balsfjord  5 569 
Tromsø 61 182 63 596 2 414 3,9 %
   
Finnmark       
Alta 17 066 17 889 823 4,8 %
Hammerfest 9 020 9 361 341 3,8 %
Karasjok 2 852 2 889 37 1,3 %
Loppa 1 421 1 213 -208 -14,6 %
Måsøy 1 433 1 376 -57 -4,0 %
Tana 3 044 3 006 -38 -1,2 %
Vardø 2 495 2 338 -157 -6,3 %
Nordkapp 3 513 3 330 -183 -5,2 %
Porsanger 4 358 4 222 -136 -3,1 %
Kautokeino 2 998 2 998 0 0,0 %
Sør – Varanger 9 463 9 464 1 0,0 %
Vadsø  6 186 6 114  -74 -1,2 % 
Gamvik   1 076   
Lebesby   1 391   
Kvalsund   1 070   
Nesseby   892   
Hasvik   1 033   
Berlevåg    1 104   
Båtsfjord   2 171   
 

 

2.2 Særtrekk ved små, mellomstore og store kommuner i utvalget 

Innledningsvis vil det bli gitt en generell presentasjon av enkelte trekk ved kommunene vi har 

med i denne analysen. For enkelhets skyld er det foretatt en aggregering av kommunene inn i 3 

grupper basert på antall innbyggere. Denne grupperingen er ulik den som ofte brukes ved 

nasjonale kartlegginger, men vi har valgt å gjøre en gruppering som er hensiktsmessig i forhold 
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til størrelsen på kommunene i nord1. Gruppe 1 (små kommuner) består av kommuner med færre 

enn 3000 innbyggere, gruppe 2 (mellomstore kommuner) består av kommuner med mellom 3000 

og 8999 innbyggere og gruppe 3 (store kommuner) består av 9000 eller flere innbyggere. Antall 

kommuner i gruppe 1 er 16, i gruppe 2 er det 8 og i gruppe 3 er det 4, totalt omfatter 

undersøkelsen 28 kommuner. Inndelingen er basert på innbyggertall for 2005.  År 2005 er 

benyttet da det er det året som har den best tilgjengelige og pålitelige statistikken innen andre 

sosioøkonomiske variable som benyttes i analysen.  

 
Tabell 2  Gruppering basert på innbyggertall i 2005 
 
Gruppe 1-små Gruppe 2 -mellomstore Gruppe 3 - store 
Loppa 
Karlsøy 
Kåfjord 
Storfjord 
Vardø 
Kvænangen 
Skjervøy 
Karasjok 
Måsøy 
Gamvik 
Lebesby 
Kvalsund 
Nesseby 
Hasvik 
Berlevåg 
Båtsfjord 

Kautokeino  
Lyngen  
Nordkapp  
Tana  
Porsanger  
Nordreisa  
Vadsø 
Balsfjord 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tromsø 
Alta 
Hammerfest 
Sør-Varanger 

 

2.2.1 Næringsliv 
 
Næringslivet i de enkelte kommune kan si noe om sårbarhet i forhold til sysselsetting og 

konjunktursvingninger. Ved å benytte gruppeinndelingen for å se på likheter og ulikheter mellom 

små, mellomstore og store kommuner kan vi si noe generelt om disse før vi går inn på en 

nærmere studie av et utvalg kommuner.  

 

 

 

                                                 
1 Den grupperingen som brukes i de nasjonale kartleggingsundersøkelsene deler kommunene i 5 grupper; under 5000 
innbyggere, 5-10.000, 10-25.000, 25-40.000, og over 40.000 innbyggere.  
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Figur 1  Prosentvis andel sysselsatte fordelt på næringer etter kommunestørrelse, 2005 
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1 = små, 2 = mellomstore og 3 = store kommuner 

 

Det er spesielt tre næringer som skiller seg ut i forhold de tre kommunegruppene, 

primærnæringene jordbruk, skogbruk og fiske og sekundærnæringer sysselsetter prosentvis flest i 

de små kommunene, andelen synker jo større kommunene blir. Det motsatte er tilfelle innen de 

tjenesteytende næringer der sysselsettingen stiger med kommunestørrelse. 

De store kommunene har prosentvis flere sysselsatt i tjenesteytende næringer, og er ofte et 

resultat av at de er et handelssentrum også for mindre nabokommuner. Innen offentlig 

administrasjon og forsvar, sosialforsikring2 er de mellomstore kommunene som er dominerende, 

mens de største har prosentvis færrest sysselsatt innen denne næringen. Totalt er 31 prosent av de 

sysselsatte i småkommunene engasjert i primær eller sekundærnæringene mot henholdsvis 22 og 

17 prosent i kommunegruppene 2 og 3. Disse to næringsgruppene er spesielt utsatt for 

konjunktursvingninger da de for en stor del er råvarebasert og til dels avhengig av et 

internasjonalt prisnivå. Produsentene kan i liten grad påvirke prisnivået og etterspørselen blir 

dermed bestemt utenfra.  I lavkonjunkturperioder vil etterspørselen kunne reduseres og dermed 

                                                 
2 NAV bruker begrepet sosialforsikring om Folketrygden og omtaler den som det norske sosialforsikringssystemet. 
Alle som arbeider og betaler skatt i Norge er automatisk forsikret. 
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medføre arbeidsledighet og/eller fraflytting. En konsekvens kan være at bosettingsmønsteret 

endres, der de eldre og vanskeligstilte blir igjen, mens de arbeidsføre flytter. 

Befolkningsutviklingen vist i tabell 1 sammen med flyttemønsteret for de 6 utvalgte kommune 

viser nettopp dette, de eldre utgjør en relativt større andel i kommuner som har netto utflytting og 

en mer ensidig næringsstruktur enn de andre. Data for 2003 viser at Norge ligger svært lavt blant 

OECD land vedrørende regionale forskjeller i arbeidsledighet. Dette forklares delvis ved høy 

arbeidskraftmobilitet som utjevner de regionale forskjellene (Carlsen et al. 2007). 

 

2.2.2 Utdanning og sosioøkonomiske variabler 
 
Utdanningsnivået pr 1.10.2005 i aldersgruppen 16 år og eldre fordelt på kommunegruppe er 

angitt i tabellen under.  De minste kommunene har i gjennomsnitt den største andelen med 

grunnskolenivå som høyeste fullførte utdanning, og kun en liten andel med 

universitets/høyskoleutdanning. Bildet endrer seg med størrelse på kommunene, jo større de er 

desto større andel av befolkningen har høyere utdanning enn grunnskolenivå. De største 

kommunene har nesten dobbelt så stor andel med universitets/høyskole utdanning som de minste.  

 
Figur 2  Utdanningsnivå små, mellomstore og store kommuner, 2005 
 

 
 

Det er store forskjeller mellom kommunene innen de enkelte gruppene, spesielt blant de minste. 

Innen utdanning har Karlsøy den laveste andelen, 9 %, med universitets/høgskoleutdanning mens 

Karasjok, som er i samme gruppe, har like stor prosentvis andel som Alta, på 24 %. Tromsø 
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ligger på topp med 31 prosent. 

 

En sammenligning mellom de tre kommunegruppene med enkelte sosioøkonomiske variabler og 

alder, viser at de minste kommunene gjennomgående har de største utfordringene. Små 

kommuner har en høyere andel eldre, uførepensjonister, sosialhjelpsmottakerer og arbeidsledige. 

Lavere mobilitet blant befolkningen, eller en ensidig næringsvirksomhet kan være årsaker til 

disse forskjellene. En utstøtning fra arbeidslivet i en kortere eller lengre periode kan medføre 

vedvarende utstøtning dersom ikke andre yrkesalternativer er mulig eller ønskelig fra 

vedkommendes side.  

 
Figur 3  Sosioøkonomiske variabler fordelt på kommunegruppe, 2005 
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I tillegg til de sosioøkonomiske variablene over vil vi ta med et forhold som kan være viktig for 

boligtilbudet for vanskeligstilte; boligpriser i kommunen. 

 

2.3 Boligpriser – utvikling for de enkelte kommunene 

Boligprisutviklingen i Norge beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). SSB deler boligmassen inn 

i 3 boligtyper, enebolig, småhus og blokkleiligheter, og beregner prisutviklingen for hver av 

disse. Småhus omfatter tomannsboliger, rekkehus og andre boenheter med mindre enn 5 boliger. 
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Boligarealet for småhus er mellom 40 og 350 kvm. De små og mellomstore kommunene i vår 

analyse har en relativt lik fordeling av boligtyper, med stor overvekt av eneboliger3. Noen unntak 

er det, spesielt kommunene Vardø og Nordkapp skiller seg ut med relativt høyere andel 

tomannsboliger enn de øvrige kommunene i gruppen. Andelen eneboliger utgjør mellom 53,7 % 

(Vardø) og 92,3 % (Kåfjord) av den totale boligmassen, i snitt utgjør eneboliger ca 78 % av 

boligmassen for de små og mellomstore kommunene. Enkelte av disse kommunene har heller 

ikke boligblokker. For de store kommunene fordeler de enkelte boligtypene seg annerledes, her 

utgjør eneboligene i snitt 53 % av boligmassen, der Hammerfest og Tromsø har lavest andel 

eneboliger med 46,1 % og Alta den høyeste på 65,3 %. Småhus utgjør den nest største andelen 

mens boligblokker utgjør mellom 3 % (Alta) og 20,9 % (Tromsø) av boligmassen.  

 

Boligprisutviklingen i Norge de siste årene har vist en kraftig vekst. Fra 1. kvartal 2006 til 1. 

kvartal 2007 har prisveksten i gjennomsnitt vært på 16,7 %4, uavhengig av boligtype. 

Beregningen av prisveksten gjøres av SSB på bakgrunn av tall fra FINN.no, NOTAR og andre 

kilder. Ut fra disse tallene beregnes så den gjennomsnittlige boligprisen pr kvadratmeter 

(boligareal) for de enkelte boligtypene. Beregningen av gjennomsnittsprisen for de enkelte 

boligtypene i hver enkelt kommune krever at det er omsatt mer enn 10 boenheter av de enkelte 

boligtypene. Omsetningen av boliger i de kommunene som omfattes av vår analyse, har for de 

fleste vært svært lav. Kun de færreste kommunene har en omsetning på 10 eller flere boliger i 

løpet av et år.. I kommunene Kåfjord, Vardø, Berlevåg, Nesseby og Båtsfjord har det i perioden 

2002 til 2006 enten ikke blitt omsatt boliger eller det mangler oppgaver over de som er omsatt. 5 

Det er kun Karlsøy og Karasjok som har en omsetning på 10 eller flere eneboliger og er dermed 

de eneste kommunene som har fått beregnet en gjennomsnittspris for disse. I Karlsøy ble det 

omsatt 11 og 12 eneboliger i hhv 2005 og 2006, mens det i Karasjok ble omsatt 11 eneboliger i 

2004. Det er dermed kun for Karlsøy det er mulig å se en prisutvikling, og denne var negativ. 

Gjennomsnittsprisen var lavere i 2006 enn i 2005.  Blant de mellomstore kommunene er det kun 

Porsanger som har en omsetning på 10 eneboliger eller mer i perioden 2004 – 2006. Her er 

imidlertid prisutviklingen i perioden positiv med en økning på 10,5 %, og viser dermed en helt 

annen tendens enn på Karlsøy. De store kommunene i undersøkelsen har omsetning av alle 

                                                 
3Referanse: http://www.ssb.no/emner/10/09/boligstat/tab-2007-09-04-02.html 
4 Referanse: http://www.ssb.no/emner/08/02/30/bpi/arkiv/ 
5 Referanse: SSB tabell 06035 
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boligtypene, men også her er det omsetningen av eneboliger som dominerer. Kun Tromsø har 

flere omsatte blokkleiligheter enn eneboliger de siste årene. I Alta og Sør – Varanger omsettes 

det i liten grad småhus, mens blokkleiligheter omsettes i større og større grad. Spesielt i Alta er 

det en økning fra 3 stk. i 2002 til 29 i 2006. I Hammerfest omsettes det flere småhus enn i de to 

nevnte kommunene, og blokkleiligheter utgjør en stadig økende andel. I alle de store kommunene 

er det en økning i antall omsatte eneboliger. Prisutviklingen viser at for eneboliger har Alta den 

største med en økning på 48 % fra 2002 til 2006, deretter kommer Sør – Varanger, Tromsø og 

Hammerfest, med henholdsvis en prisøkning på 44, 40 og 37 %. Tromsø har de høyeste 

boligprisene i hele perioden, mens Sør – Varanger har de laveste av kommunene i denne gruppen.   

 

Boligprisene vil også være et resultat at hvordan tomtesituasjonen med mulighet til nybygging er 

i den enkelte kommune. Manglende tilgang på kommunale tomter i Alta og Hammerfest har 

trolig bidratt til å presse prisene ytterligere opp på brukte boliger. 
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3 Plan eller ikke plan 

3.1 Planstatus i analyseområdet 

Foruten Tromsø kommune som vedtok en boligsosial melding allerede i 1997, har har 

kommunene i Nord-Troms og Finnmark fra 2001 utarbeidet boligsosiale handlingsplaner. Noen 

kom raskt i gang med arbeidet, mens andre nettopp har startet opp. Per i dag (august 2007) har 8 

av de 9 kommunene i Nord-Troms utarbeidet planer. Av de 19 kommunene i Finnmark har 12 

planer, 3 kommuner er i ferd med å sluttføre sin, og 4 kommuner har ikke planer. Sammenlignet 

med landsgjennomsnittet har kommunene i Nord-Troms og Finnmark større tilbøyelighet til å 

utarbeide planer. Mens en nasjonal undersøkelse viste at 53 % av de små og mellomstore 

kommunene har utarbeidet boligsosiale handlingsplaner - BSH, (Holm, Arne, Siri Nørve (2007) 

Bostedsløse i små og mellomstore kommuner, NIBR-rapport 2007:8), er tallet 74 % i nord, og 

dette vil øke til 85 % når de siste fire kommunene har fullført sitt arbeid.   

 

De fleste kommunene angir planperioden, og denne er som regel 4 år og følger ordinær 

kommuneplanrullering.   
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Tabell 3  Utarbeidelse av boligsosial handlingsplan i Nord-Troms og Finnmark 
 
Kommune Utarbeidet plan/ 

planperiode 
Alta 2001 
Hammerfest 2002-2005 
Tana 2002 
Måsøy 2003-2006 
Vardø 2004-2007 
Loppa 2002 
Karasjok 2002-2005 
Vadsø 2005 
Båtsfjord - 
Berlevåg - 
Sør-Varanger 2005-9 
Nesseby Under utarbeidelse 
Lebesby Under utarbeidelse 
Nordkapp 2003-5 
Porsanger 2004 
Kautokeino 2006  
Gamvik - 
Kvalsund - 
Hasvik Under utarbeidelse 
Skjervøy 2005 
Karlsøy 2002-2004 
Kåfjord 2006 
Nordreisa 2002 
Lyngen 2005-2008 
Storfjord 2003-2006 
Kvænangen 2002 
Balsfjord Under utarbeidelse 
Tromsø 2003-2010 
 

Oversikten viser at de kommunene som ikke har prioritert å utarbeide plan, eller de som er i ferd 

med å utarbeide planer, er de med lavt innbyggertall. Balsfjord, en mellomstor kommune, er 

unntaket fra tendensen. Dette er i samsvar med nasjonale undersøkelser som viser at jo større en 

kommune er, jo større er sannsynligheten for at de har utarbeidet en plan. Problemstillinger rundt 

kommunenes størrelse og nytten av å utarbeide en boligsosial handlingsplan, vil vi komme 

tilbake til senere.  

3.2 Prosessen med å utarbeide planene 

Kommunene beskriver i innledningen til sine handlingsplaner hvordan planprosessen startet opp. 

Noen refererer til skriv fra departementet hvor oppfordringen om å utarbeide BSH forligger, og 

Husbankens pådriverrolle og økonomiske støtte trekkes også fram som viktig for at prosessen ble 
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satt i gang. Det foreligger som regel et politisk vedtak for at arbeidet skal starte opp, de 

nødvendige styrings- og arbeidsgrupper blir nedsatt, og enkelte angir også når planen skal være 

fullført. 

 

Både gjennom å lese planene og å snakke med kommunene, ser vi at mange kommuner har hatt 

gode intensjoner om involvering av brede grupper i planarbeidet og få til en bedre samordning 

mellom etater en det som var tilfellet før planarbeidet startet. Dette lyktes ikke alltid. Mange 

kommuner har opplevd at planprosessen trakk ut i tid da ansvarlige personer sluttet og det var 

vanskelig å komme i land. Noen kommuner kjører arbeidet som en ren administrativ prosess, 

mens andre har politikere med (som regel i styringsgruppe). Et mindretall av kommunene har 

også brukergrupper representert. 

 

Det ble iverksatt en planleggingsprosess der det var mulig å se boligproblemet i et større perspektiv, ikke kun fra en 
etat sitt ståsted. Vi ønsket å få Boligsosial handlingsplan (BSH) inn som en delplan i kommuneplanen for å sikre 
forankringen politisk. Prosjektansvaret skulle da legges på Plan og utviklingsavdelingen for å ivareta alle involverte 
etater i planprosessen. Involvering av flere etater ble ansett som viktig for å gi planen bredest mulig perspektiv. 
Gjennom dette arbeidet skulle de involverte etatene i kommunen jobbe mer systematisk for å nå frem til de 
vanskeligstilte med den hjelp de har krav på.  
……. Kommunen startet med kartlegging i 2003. Prosessen rundt dette var god og kartleggingen ble foretatt uten 
problemer ved hjelp av bistand fra Husbanken. Utarbeidelsen av BSH startet bredt ut og skulle involvere alle etater 
som jobber med bostedsløse problematikken, for å få alle til å føle et eierskap til planen. Under denne delen var det 
flere personer som sluttet i kommunen, noe som medførte at arbeidet stoppet opp. I 2004 ble prosjektet startet igjen, 
men da med ekstern konsulentbistand. BSH ble i mars/april 2005 vedtatt i kommunestyret. Prosessen i den siste 
fasen av prosjektet ble betegnet som skippertakaktig og bar preg av å være et hastverksarbeid. Faglige 
synspunkter/vurderinger ble ikke tatt hensyn til i tilstrekkelig grad. 
……I ettertid ser vi at planarbeidet ikke har bidratt til noen mer helhetlig behandling av vanskeligstilte. (Sør-
Varanger) 
 
Vi hadde kontakt med Husbanken, de informerte oss og vi deltok også på kurs. Rådmannen oppnevnte en tverretatlig 
arbeidsgruppe, og det var også politisk vedtak om at planer for en prosess skulle utarbeides. Dette ble vedtatt i 2001, 
og planen skulle være ferdig ved utgangen av 2002, men først i 2004 var den ferdig. Det ble opprettet en tverretatlig 
plangruppe og en administrativ ledergruppe som styringsgruppe. Det var ingen politikere, bare administrativt 
personale. Planarbeidet kom seint i gang pga opphold i organisasjonen, endring av ansatte, ansvarsområder, stor 
omorganisering i kommunen. Det ble ikke tid til å involvere de ulike etatene slik vi hadde planlagt, og i juni 02 
foretok vi en kartlegging av alle brukere. (Lyngen) 
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4 Analyse av planenes form og innhold 

 

4.1 Registrering av vanskeligstilte 

Kartleggingsarbeidet i kommunene er gjort etter en mal som er utarbeidet av Husbanken. Mange 

av de som har jobbet med registreringsarbeidet har deltatt på kurs og fått veiledning av 

Husbanken. Kommunene har startet arbeidet med å registrere antallet som har vært i kontakt med 

kommunens hjelpeapparat for å få bistand i forbindelse med bolig. Ulike etater har meldt inn 

antall henvendelser/søknader, og disser er sammenholdt så ikke flere personer/husstander 

registreres flere ganger. 

 

Registreringen har foregått innenfor en begrenset tidsperiode som varierer fra kommune til 

kommune (noen bruker 6 måneder, mens andre gjør arbeidet i løpet av et par uker). Her har 

sikkert kommunens størrelse betydning for hvor lang tid som trengs for å gjøre kartleggingen, 

men en vil i utgangspunktet tro at jo lenger tidsperiode som brukes, jo flere får en fanget opp. 

Hos noen kommuner ligger registreringen et stykke tilbake i tid i forhold til planperiodens 

begynnelse (opptil 2 år). Dette har ofte sammenheng med at planprosessen har trukket ut i tid, og 

kan være uhelding i og med at situasjonen endrer seg for målgruppen. Planen kan i slike tilfeller 

utformes ut i fra en realitet som ikke lenger nødvendigvis er til stede. Eksempel på dette er 

kommuner som har hatt mange eldre registrert som venter på omsorgsbolig. Som et ledd i et 

nasjonalt løft i eldresektoren har flere kommuner i løpet av planprosessen realisert planlagte 

omsorgsboliger, og boligproblemet for denne gruppen kan være løst. Egne boliger til psykiatriske 

vanskeligstilte er også ferdigstilt eller i ferd med å realiseres i flere kommuner, noe som alt har 

bedret eller snart vil bedre situasjonen for denne gruppen.  

 

Det finnes andre former for løpende registrerting gjennom kartleggingsprogrammet Bo-kart, men 
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kun to av kommunene (Kautokeino og Skjervøy) bruker dette som et verktøy for registrering. 

Bokart er ment som et redskap for en kontinuerlig registrering slik at kommunen til enhver tid har 

oversikten over antallet og behovene hos de vanskeligstilte. Vi har ingen sikre svar på hvorfor så 

få kommuner i nord har funnet Bo-kart anvendelig, men vil anta at kartleggingsprogrammet vil 

være mer nyttig i store kommuner hvor det er vanskelig å holde oversikten enn i de små 

kommunene.   

 

Tilbudet om Bokart kom like etter at vi var ferdige med planen, og da så vi at det ville skape en del merarbeid å drive 
og oppdatere hele tida. Vi vegra oss litt. Vi diskuterte faktisk det fram og tilbake, og jeg kom med forespørsler, men 
det var ikke støtte for det. Arbeidsbelastningen var allerede stor. Man var egentlig fornøyd med å få et bilde av 
situasjonen. (Lyngen) 
 

Ett annet utfordring ved å sammenligne tallene for registrert vanskeligstilte er at kommunene 

ikke registrerer de på samme måte. De fleste har kartlagt antall husstander mens andre oppgir 

personer eller søkere. Det er bare to kommuner (Karasjok og Tromsø) som angir både antall 

registrerte husstander og hvor mange personer disse husstandene faktisk omfatter. Selv om 

kommuner oppgir personer, er vi usikre på om de faktisk mener antallet personer (alle personer i 

en husstand), eller mer sannsynlig at det er snakk om antallet enkeltpersoner som har vært i 

kontakt med hjelpeapparatet og at denne personen blir en representant for hele husstanden (en sak 

registreres som en person). For kommunene som har registrert antall søkere vil det trolig også 

være snakk om husstander. I så tilfelle vil det kanskje ikke være den helt store forskjellen på hva 

kommunene har brukt av benevnelse. I tabellen nedenfor er de forskjellige benevnelsene 

kommunene bruker, angitt: husstand (h), personer (p), søker (s). 

 

For å gi et bilde av hvor stor andel av befolkningen i kommunen som registreres som 

vanskeligstilte har mange kommuner oppgitt prosentandelen de utgjør av totalbefolkningen i 

registreringsåret. I de planene hvor dette ikke er gjort, har forskerne beregnet dette på bakgrunn 

av innbyggertall i registreringsåret. 
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Tabell 4  Registrering av vanskeligstilte, kommunevis, antall, prosentvis andel 
 

Gruppe Kommune 
 
Registrering Antall 

Befolkning i 
registreringsår

Prosentvis 
andel 

1 Loppa H 17 1 421 1,2 %
1 Karlsøy H 9 2 502 0,4 %
1 Kåfjord H 34 2 278 1,5 %
1 Storfjord H 45 1 856 2,4 %
1 Vardø P 36 2 495 1,4 %
1 Kvænangen H 26 1 427 1,8 %
1 Skjervøy H 50 3 003 1,7 %
1 Karasjok H (98p) 45 2 852 1,6 %
1 Måsøy P 27 1 433 1,9 %
1 Gamvik -  0  
1 Lebesby -  0  
1 Kvalsund -  0  
1 Nesseby -  0  
1 Hasvik -  0  
1 Berlevåg  -  0  
1 Båtsfjord -  0  
Små Gjennomsnitt    1,5 %
2 Kautokeino P 44 2 998 1,5 %
2 Lyngen H 101 3 176 3,2 %
2 Nordkapp H 99 3 513 2,8 %
2 Tana H 41 3 044 1,3 %
2 Porsanger H 54 4 358 1,2 %
2 Nordreisa P 118 4 731 2,5 %
2 Vadsø H  36 6 186 0,6 %
2 Balsfjord  0
Mellom-
store Gjennomsnitt 

 
  1,9 %

3 Alta S 173 17 066 1,0 %
3 Hammerfest P 109 9 020 1,2 %
3 Tromsø H (1187p) 761 61 182 1,2 %
3 Sør – Varanger S 69 9 463 0,7 %
Store Gjennomsnitt    1,0 %

 

Den laveste gjennomsnittlige andelen vanskeligstilte finner vi i de store kommunene mens de 

mellomstore i gjennomsnitt har størst andel. Lyngen har registrert den høyeste andelen 

vanskeligstilte med 3,2 %, mens den laveste andelen har Karlsøy med 0,4 % 

 

Lyngen er den kommunen i vårt datamateriale som er registrert med flest vanskeligstilte i sin 

plan, men vi har vanskelig for å se at denne kommunen har noe større problem en andre. Årsaken 

til at Lyngen kommer ut med høye tall, var at da registreringen fant sted, var det mange som 

ventet på plass i det nye omsorgssenteret under utbygging. I løpet av tiden med planens 
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ferdigstillelse, hadde alle disse fått dekket sitt behov, og antallet vanskeligstilte med behov for ny 

bolig ble redusert. 

 

Nasjonale kartlegginger viser at i forhold til innbyggertallet er det de store byene og kommunene 

som ofte har flest vanskeligstilte på boligmarkedet, men i løpet av de siste årene er det særlig i de 

mellomstore kommunene at problemet har økt mest. På denne bakgrunn kunne vi vente et 

liknende mønster i Nord. 

 

Når vi ser på prosenttallene fra Nord-Troms og Finnmark er det, kanskje litt uventet, ikke de 

største kommunene som har de høyeste tallene. En liten (Storfjord) og noen mellomstore 

(Nordreisa, Lyngen, Nordkapp) ligger over 2 %. Bykommunene Tromsø, Alta og Hammerfest 

har forholdsvis lave tall. 

 

Vi skal være forsiktige med å hevde at kommuner med høye tall har et større problem, det kan 

kanskje like godt være at små kommuner har større oversikt over befolkningen og har fått med 

flere faktisk vanskeligstilte enn de større kommunene med dårligere oversikt. 

 

Noen kommuner presiserer at kartleggingen har svakheter og ikke fanger opp alle. I noen 

kommuner er det bare de som selv har vært i kontakt med kommunens hjelpeapparat innenfor en 

begrenset tidsperiode som blir registrert. I andre kommuner kan de i tillegg ta med andre 

vanskeligstilte som kommunen vet om (men som ikke har vært i kontakt i løpet av perioden). 

Noen tallfester hvor mange det kan være snakk om. For eksempel har Kautokeino kommune 

angitt at de i tillegg til de registrerte har ca. 20 ”usynlige bostedløse” som ikke har vært eller 

ønsker å komme i kontakt med kommunen. Andre angir at det er enkelte grupper som ikke fanges 

opp av kartleggingen som for eksempel ungdom i Porsanger kommune, men som de likevel vet 

har et boligproblem. 

 

Hvis vi prøver å sette de sosioøkonomiske variablene som ble gjennomgått over i sammenheng 

med de tre kommunegrupperingene, ser vi at tendensene ikke er entydige.  

Det er vanskelig å peke på noen enkelt faktorer som forklaringsvariabel i forhold til antall 

registrert vanskeligstilte. En enkel korrelasjon mellom de sosioøkonomiske variablene over og 
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vanskeligstilte varierer fra en nærmest lineær positiv sammenheng til en negativ uavhengig av 

kommunestørrelse. For en kommune er det en sterk sammenheng mellom en variabel og andelen 

vanskeligstilte, mens for den neste er det ingen. Korrelasjonsresultatene er uavhengig av om 

kommunene er store eller små.  

 

På denne bakgrunn finner vi det vanskelig å skulle legge mye vekt på størrelsen på problemet 

vanskeligstilte (antall registrerte vanskeligstilte i forhold til innbyggertall) i kommunene, og 

hevde at størrelsen på kommunen er avgjørende for problemets omfang. Etter vårt syn er det mer 

hensiktsmessig å se på grupper av vanskeligstilte etter type problem som dominerer i de 

forskjellige kommunene.  

 

4.2 Vanskeligstilte i forhold til årsaksgruppering  

Ved bruk av Husbankens kantleggingsverktøy grupperer kommunene de vanskeligstilte etter 

hovedårsak til boligbehov. Mange av de kartlagte har et sammensatt problem og kan 

kategoriseres flere steder, men i slike tilfeller er det den viktigste årsak som blir registrert.  

De ulike kategoriene er: 

• Økonomiske vanskeligstilte 

• Flyktninger 

• Fysisk funksjonshemmede 

• Psykisk funksjonshemmede 

• Psykiatriske langtidspasienter 

• Rusmisbrukere 

• Sosialt vanskeligstilte 

• Andre funksjonshemminger 

• Andre 

 

I tabell 5 er de enkelte kommunenes handlingsplaner benyttet for å kartlegge årsakene til at 

personer er registrert som vanskeligstilte. Kommunene er fordelt etter størrelse som tidligere. 

Tallene med rød markering viser den hyppigste årsaken til at personer er registrerte som 

vanskeligstilte i den enkelte kommune, gul markering er den nest hyppigst, og grønn som 
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nummer tre. Noen kommuner har ikke foretatt en gruppering, og disse vil i tabellen vær oppført 

med 100 % under ”andre”. Tendensen er at de store kommunene (Alta, Hammerfest, Tromsø, 

Sør-Varanger) har relativt store grupper økonomisk vanskeligstilte, i tillegg er personer med rus 

et stort problem. Vi ser at disse fire kommunene har problemer som likner store byer i en 

nasjonal målestokk, og det kan være flere årsaker til det. Byene er pressområder med stor 

innflytting, hvor mange bor uten nær familie og nettverk. Befolkningen her er i høyere grad ung 

og mobil, mange har ikke etablert seg i egen eid bolig, og må finne bolig på leiemarkedet. En 

svært viktig årsak til at mange blir økonomisk vanskeligstilte i byene, er at prisnivået på boliger 

ligger høyere enn i mindre kommuner. Den enorme prisveksten som særlig Alta, Hammerfest og 

Tromsø har opplevd de siste år, har nok ført til at bokostnadene for de som i utgangspunktet har 

et dårlig inntektsgrunnlag, har blitt vanskelig å håndtere. Samtidig fører presset på boligmarkedet 

til at det finnes få, og sjelden rimelig, boligtomter for nybygging.  

 

Blant småkommunene er det vanskeligere å finne en generell trend. Enkelte oppgir økonomisk 

vanskeligstilte som den største gruppen, mens andre igjen ikke har noen i denne gruppen. Fysisk 

funksjonshemmede rangerer også høyt hos flere av kommunene, og dette har nok sammenheng 

med arbeidskraftmobiliteten. Den yrkesaktive delen av befolkningen er den mest mobile, mens de 

eldre og svakere stilte grupper tenderer til å bli værende. Små kommuner vil også ha et bedre 

tilbud av omsorgsboliger enn befolkningsgrunnlaget skulle tilsi, på grunn av de lovpålagte krav 

som gjelder i helse og omsorgssektoren. Et godt helse- og omsorgstilbud sammen med en stor 

andel eldre og svakere stilte grupper i befolkningen med behov for tilrettelagt (omsorgs)bolig 

og/eller oppfølging, kan gi økt etterspørsel og dermed bidra til at en relativt stor andel blir 

registrert som vanskeligstilte. Her ser vi at den sosioøkonomiske variabelen alderssammensetning 

slår inn sammen med arbeidskraftmobilitet.  

 

I de mellomstore kommunene derimot, peker gruppene fysisk funksjonshemmede og de med 

rusproblemer seg ut som de to største gruppene vanskeligstilte på boligmarkedet. Slik sett ser det 

ut til at kommunene i mellomsjiktet har problemer som likner både de store og de små. 

Befolkningsutviklingen i de mellomstore kommunene er stort sett stabil eller med en forholdsvis 

moderat nedgang (med unntak av Nordkapp). En stor andel eldre ser likevel ut til å gi det største 

utslaget. 
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Oppsummert viser tabellen at viktigste årsaken til at enkelte personer kommer i en situasjon der 

de får problemer enten med å beholde egen eller risikerer å bli kastet ut ved leieforhold, skyldes i 

all hovedsak økonomiske problemer. De største og minste kommunene oppgir dette å være den 

viktigste årsaken til at de har et boligproblem med henholdsvis 31 % og 22 % av 

årsaksforklaringene. Hvorfor personene er økonomisk vanskeligstilt skyldes i flere tilfeller 

avhengighet av rusmidler eller psykiske problemer, og disse må således ses på som den 

bakenforliggende årsaken til det økonomiske uføret. Analysen viser at det er en sammenheng 

mellom sosioøkonomiske kjennetegn ved store kommuner som pressområde (høyt prisnivå på 

bolig, positiv befolkningsutvikling med høy innflytting, ung befolkning) og graden av økonomisk 

vanskeligstilte på boligmarkedet. En slik sammenheng er ikke like tydelig for de mellomstore og 

små kommunene. Derimot synes det å være en sterk sammenheng mellom alderssammensetning 

(graden av eldre i befolkningen) og andelen av fysisk funksjonshemmede i de små og 

mellomstore kommunene. 

 

I en slik registrering og analyse av tall fra boligsosial handlingsplan har vi ikke kunnet si så mye 

om det er en sammenheng mellom det å være vanskeligstilt på boligmarkedet og utdanning, 

mottak av sosialhjelp, være uførepensjonister og arbeidsledig. Da må vi ned på individnivå, og 

det har vi i denne analysen ikke hatt mulighet til. Dette håper vi å kunne jobbe videre med i neste 

fase av prosjektet da brukere av boligsosiale tjenester vil bli intervjuet. 

 

Flyktninger er en gruppe vanskeligstilte vi vil nevne spesielt da de ofte er avhengig av 

kommunene for å skaffe seg bolig. Nå er det mange av våre kommuner som ikke har flyktninger 

overhodet, mens andre har tatt imot grupper for bosetning i flere omganger. Dette skaper 

spesielle utfordringer der kommunen må ha tilgjengelige boliger. Vi ser av tabellen at det er de 

største kommunene som har den største utfordringen i forhold til denne gruppen, men også noen 

enkeltkommuner av mindre størrelse. 

 

Gjennom å lese planene og intervjue kommunene er det visse fellesstrekk som går igjen i forhold 

til flyktninger og deres boligbehov. De første flyktningene er som regel enslige menn som trenger 

små leiligheter. Etter en stund får de i stand familiegjenforening som medfører behov for større 
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leiligheter eller hus. Neste fase blir ofte at familien forlater kommunen i nord til fordel for 

hovedstadsregionen. Da sitter kommunen plutselig med store ledige boenheter. 

 

Det at så mange flyktninger flytter etter noen år ser ikke ut til å være en konsekvens av et dårlig 

botilbud. Kommuneadministrasjonen mener det er det vanskelige arbeidsmarkedet for flyktninger 

som er den viktigste årsaken til at mange drar mot sentrale Østlandet, og dernest muligheten til å 

være i et miljø sammen med flere med samme landbakgrunn. 

 

Den gruppen vi så var vanskeligstilte var også flyktninger. De som kom i starten hadde behov for små boliger. Det 
var før de fikk familiene sine hit. Etter hvert kom familiene, og vi hadde press på boligmarkedet, men nå begynner de 
å flytte så nå har trykket avtatt. Vi har bare hatt to runder med bosetninger for vi ville ikke ta flere enn vi kan gi 
arbeid……… Flyktninger flytter, og vi får ledig kapasitet. Det har skjedd andre steder og det er en interessant ting. 
Når de fem årene har gått så flytter de til Østlandet. Usikkerhet i forhold til arbeidsmarkedet er årsaken. 
Rekefabrikken i Leangen har permitteringer og de går ledige. En annen faktor er at vi ikke har videregående skole, 
og det er en hemsko. De lar ikke døtre bo alene utenom huset. (Lyngen) 
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Tabell 5  Kommunevis fordelig av årsak til vanskeligstilt på boligmarkedet 
 

Gruppe Kommune 

Økonomisk 

vanskeligstilte Flyktninger 

Fysisk funk.  

hemmede 

Psykisk 

utviklingsh Psykiatri Rus 

Sosialt 

vanskeligstilte Annen funksjonsh Andre Totalt 

1 Loppa 0 % 0 % 18 % 0 % 12 % 12 % 29 % 29 % 0 % 100 % 

1 Karlsøy 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 % 

1 Kåfjord 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 % 

1 Storfjord 9 % 0 % 29 % 0 % 22 % 24 % 11 % 0 % 4 % 100 % 

1 Vardø 14 % 8 % 44 % 0 % 3 % 17 % 6 % 8 % 0 % 100 % 

1 Kvænangen 31 % 0 % 12 % 0 % 0 % 4 % 19 % 35 % 0 % 100 % 

1 Skjervøy 34 % 0 % 20 % 0 % 0 % 12 % 6 % 28 % 0 % 100 % 

1 Karasjok 42 % 0 % 11 % 0 % 11 % 18 % 18 % 0 % 0 % 100 % 

1 Måsøy 67 % 0 % 11 % 4 % 7 % 7 % 4 % 0 % 0 % 100 % 

1 Sum 22 % 1 % 16 % 0 % 6 % 10 % 10 % 11 % 23 % 100 % 

2 Kautokeino 0 % 0 % 8 % 0 % 13 % 17 % 4 % 0 % 58 % 100 % 

2 Lyngen 4 % 1 % 34 % 14 % 14 % 14 % 8 % 12 % 0 % 100 % 

2 Nordkapp 6 % 0 % 39 % 3 % 7 % 28 % 8 % 8 % 0 % 100 % 

2 Tana 12 % 0 % 15 % 15 % 24 % 20 % 10 % 5 % 0 % 100 % 

2 Porsanger 17 % 2 % 31 % 13 % 2 % 0 % 11 % 24 % 0 % 100 % 

2 Nordreisa 38 % 23 % 8 % 6 % 0 % 6 % 10 % 9 % 0 % 100 % 

2 Vadsø          100 % 100 % 

2 Sum 11 % 4 % 19 % 7 % 9 % 12 % 7 % 8 % 23 % 100 % 

3 Alta 27 % 24 % 14 % 13 % 0 % 11 % 0 % 0 % 11 % 100 % 

3 Hammerfest 31 % 6 % 19 % 0 % 4 % 24 % 15 % 1 % 0 % 100 % 

3 Tromsø 32 % 3 % 15 % 1 % 7 % 20 % 14 % 8 % 0 % 100 % 

3 Sør – Varanger 32 % 26 % 9 % 10 % 0 % 23 % 0 % 0 % 0 % 100 % 

3 Sum 31 % 14 % 14 % 6 % 3 % 20 % 7 % 2 % 3 % 100 % 
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4.3 Kjønn, alder, sivilstand 

Hvem de vanskeligstilte er basert på kriteriene alder, kjønn og sivilstand, viser at de fleste er 

unge, det vil si i alderen 18-49 år, de er menn og gjerne enslige. Ikke alle kommunene har foretatt 

denne fordelingen av de vanskeligstilte. Tallene er derfor ikke et entydig svar på spørsmålet, men 

gir en indikasjon på hvem de er. 

 

De fleste kommune har foretatt en inndeling av de registrert vanskeligstilte i 3 aldersgrupper; opp 

til 50 år, fra 50-66 år og over 67 år. Ser vi på gjennomsnittstallene innen hver aldersgruppe, ser vi 

at godt over halvparten av de vanskeligstilte er under 50 år og slik sett i arbeidsfør alder. I 

tabellen nedenfor er den dominerende aldersgruppen i hver kommune markert med fet skrift. 

Manglende tall betyr at planen ikke foretar en fordeling etter alder. 
 
Tabell 6  Andelen vanskeligstilte i ulike aldersgrupper 
 
Gruppe Kommune 18-49 50-66 >67 Totalt
1 Karasjok 57,8 % 24,4 % 17,8 % 100 %

1 Karlsøy  100 %

1 Kvænangen 42,3 % 15,4 % 42,3 % 100 %

1 Loppa  100 %

1 Måsøy 59,3 % 25,9 % 14,8 % 100 %

1 Skjervøy 62,0 % 14,0 % 24,0 % 100 %

1 Vardø 27,8 % 5,6 % 66,7 % 100 %

1 Storfjord 60,0 % 24,4 % 15,6 % 100 %

1 Kåfjord 67,6 % 26,5 % 5,9 % 100 %

2 Lyngen 38,6 % 15,8 % 45,5 % 100 %

2 Nordreisa 48,5 % 9,1 % 42,4 % 100 %

2 Porsanger 29,6 % 20,4 % 50,0 % 100 %

2 Tana  100 %

2 Vadsø  100 %

2 Kautokeino 41,7 % 0,0 % 58,3 % 100 %

3 Hammerfest 53,2 % 25,7 % 21,1 % 100 %

3 Alta  100 %

3 Sør - Varanger  100 %

3 Tromsø 73,9 % 6,2 % 20,0 % 100 %

 Gjennomsnitt 50,9 % 16,4 % 32,6 % 100,0 %
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Hvilken aldersgruppe som dominerer som vanskeligstilt på boligmarkedet i hver kommune, 

mener vi i stor grad henger sammen med aldersstrukturen i kommunen. Den høyeste andelen 

”unge” vanskeligstilte finner vi i Tromsø som har en ung befolkning, og den høyeste andelen 

eldre over 67 år finner vi i Vardø med en stor andel eldre i befolkningen. 

 

Menn dominerer gruppen vanskeligstilte. Dette gjelder jevnt over i alle kommuner og er også en 

nasjonal trend. Særlig i aldersgruppen opp til 50 år er menn rådende, mens kvinnene 

(minstepensjonister) dominerer i den eldste gruppen.  

 
Tabell 7  Andelen vanskeligstilte etter sivilstand 
 
 Enslig Enslig 

m/barn 
Par u/barn Par m/barn Annet 

Karasjok 60,0 % 22,2 % 6,7 % 11,1 %

Kvænangen 69,2 % 11,5 % 11,5 % 3,8 % 3,8 %

Måsøy 66,7 % 14,8 % 11,1 % 3,7 % 3,7 %

Skjervøy 66,0 % 16,0 % 8,0 % 10,0 %

Storfjord 57,8 %  15,6 % 13,3 % 13,3 %

Kåfjord 61,8 % 2,9 % 11,8 % 5,9 % 17,6 %

Nordreisa 47,5 % 11,0 % 9,3 % 10,2 % 22,0 %

Kautokeino 66,7 % 4,2 % 8,3 % 20,8 %

Hammerfest 78,9 % 6,4 % 11,0 % 3,7 %  

Sør-Varanger 44,9 % 4,3 % 7,2 % 14,5 % 29,0 %

Tromsø 64,3 % 14,2 % 7,9 % 7,2 % 6,4 %

Gjennomsnitt 62,2 % 10,8 % 10,4 % 7,7 % 13,8 %

 

Det store flertall vanskeligstilte er enslige personer (62 % i snitt) og det er små forskjeller mellom 

kommunene. Aleneforeldre og par uten barn utgjør rundt 10 % hver. 
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4.4 Sammenheng mellom kartlegging og tiltak 

Selv om kommunene stort sett følger en mal for BSH utarbeidet av Husbanken, ser vi at planene 

er ganske ulike i forhold til omfang, detaljeringsnivå i kartleggingen, og ikke minst tiltaksdelen. 

Som tidligere nevnt har ikke alle kommunene fordelt de vanskeligstilte i forhold til de ulike 

kategoriene over, og det kan være ulike årsaker til det. Det har kanskje ikke vært relevant i 

forhold til deres planarbeid, eller i små kommuner kan det være så få tilfeller at det ikke vil være 

hensiktsmessig å dele de i grupper. Slik sett vil nok de store kommunene ha mer nytte av et mer 

detaljert kartleggingsnivå. Selv om de fleste kommunene både har talt behovet og redegjort for 

hvilke boliger kommunene disponerer, er det forholdsvis få kommuner som går så langt at de ser 

tilbud og etterspørsel i sammenheng. Dette er et tidkrevende arbeid, og i og med at situasjonen 

endrer seg fort, har nok enkelte kommuner sett det som lite hensiktsmessig å gå så detaljert til 

verks.  

 

Et par kommuner mangler tiltaksdel. For de som har tiltaksdel er mange veldig konkrete på 

fysiske utbygginger (nybygg og rehabilitering), mens andre legger mer vekt på samordning, 

samarbeid og informasjon. En kombinasjon av fysiske og organisatoriske tiltak er mest vanlig. 

Enkelte kommuner har knyttet tiltaksdelen opp mot noen konkrete mål som de ulike 

enkelttiltakene skal løse. 

 

Noen kommuner skisserer også hvem som er ansvarlig for å følge opp de ulike tiltakene, og 

prøver å sette de inn i et tidsperspektiv for realisering og i forhold til kommunens økonomiplan. 

 

Fordi planene har et så ulikt detaljerings- og konkretiseringsnivå er det naturlig at de vil bli brukt 

på litt forskjellig måte i den enkelte kommune. Det er også naturlig å anta at dette kan være en 

faktor som kan påvirke en plans ”suksess” i forhold til realisering av tiltak. Her kan det være på 

sin plass å bringe inn at tiden det tar fra et behov er registrert, til det er politisk besluttet å for 

eksempel bygge boliger, og videre til disse er ferdig innflyttet, kan ta flere år. Ting tar som regel 

mye lenger tid enn det en gjerne hadde håpet da planene ble skrevet. Selv om ikke tiltakene er 

blitt realiser innenfor planperioden, betyr det ikke nødvendigvis at planen har vært mislykket. Det 

kan være at prosessen er godt i gang, men har dratt ut. For de små kommunene er det også 



 

 31   

begrenset hvor mange store prosjekter som kan realiseres samtidig, og en må ta en stor 

utbyggingssak om gangen. 

 

Lyngen kommune har gjennomført det største byggeprosjekt i kommunens historie med nytt omsorgssenter på 
Lyngseide med 30 sykehjemsplasser og 24 omsorgsboliger. Dette stod klart i 2005, og ble ikke tatt med i planen 
fordi det var så godt som ferdig. En liten kommune kan bare ta et løft om gangen. Nå er turen kommet til nye boliger 
til funksjonshemmede, så planen begynner nå først å bli realisert. (Lyngen kommune) 

 

4.5 Kommunenes organisering av det boligsosiale arbeidet 

I dette kapittelet vil vi gi en oversikt over hvordan kommunene har organisert sitt boligsosiale 

arbeid. Informasjonen som denne oversikten er bygget på, kommer hovedsakelig fra de 

boligsosiale handlingsplanene. Vi må derfor ta det forbehold at en del av disse planene er noen år 

gamle, og kommunene derfor kan ha endret organiseringen etter den tid. Siden noen av tiltakene i 

enkelte planer går på nettopp å endre organiseringen, kan det godt hende at dette i ettertid er blitt 

gjennomført. For de 6 casekommunene er vi rimelig sikre på at informasjonen er oppdatert, men 

for en del av disse og andre som holder på med rullering av planen, vet vi at det vil komme 

organisatoriske endringer i den nærmeste framtida. Vi vet også at innføring av NAV-reformen vil 

påvirke organiseringen, og siden kommunene vil innføre reformen på noe forskjellige tidspunkt, 

har de kommet ulikt i sin plan for implementering av reformen. Igjen har vi problemer med å 

finne gode opplysninger fra de kommunene som ikke har utarbeidet boligsosiale handlingsplaner. 

Her har vi tydd til kommunenes hjemmesider, og har funnet noen opplysninger om 

organiseringen. Vi har av ressursmessige hensyn ikke hatt mulighet til å kontakte alle kommuner 

hvor vi mangler opplysninger. Hos de aller fleste av disse kommunene mangler vi helt eller 

delvis opplysninger. Det kan jo være et tankekors at så lenge forskerne ikke greier å finne de 

nødvendige opplysningene, vil nok også potensielle brukere av tjenestene ha problemer med å 

orientere seg i det kommunale systemet. Vi kan bare konstatere at informasjon om tildeling av 

kommunale boliger og økonomiske virkemidler på kommunenes hjemmeside ikke har vært høyt 

prioritert. 
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Tabell 8  Boligsosial organisering 
 
Kommune Eier av boliger Tildelingsansvar Økonomiske virkemidler 

Alta Boligstiftelsen 
Utleieboliger A/S 

Omsorgs- og 
bistandsavdelingen(øremerkede 
boliger), sosialavdelingen, 
flyktningkontoret 

Lån/tilskudd-Boligkontor i 
Rådmannens stab 
Lånesøknader vedtas politisk i 
låneutvalget 
Bostøtten-servicesenteret 

Hammerfest Hammerfest eiendom 
AS -heleid kommunalt 
aksjeselskap 
Kommunen 

Boligtildelingsutvalg 
 

Lån/tilskudd-Boligkontoret (under 
teknisk drift) 
Bostøtte-servicekontoret 

Tana Kommunen 
Boliglag (kommunalt 
foretak) 

Bygningsavdelingen (egne boliger for 
vanskeligstilte) 

Bygningsavdelingen  

Måsøy Kommunen (har også 
egne ungdomsboliger) 

Formannskapskontoret 
 

Bostøtte og tilskudd- Sosialkontoret 
Låneordningene-
Formannskapskontoret 

Vardø Vardø kommunale 
bolig- og 
eiendomsselskap AS 

Ulike avdelingene (sosial, 
innvandrerkontor, inntaksteam) 

Startlån, bostøtte – sosialkontoret 

Loppa Kommunen 
Loppa boligstiftelse 
(konkurs?) 

Rådmann, teknisk etat, 
sosialtjenesten, hjemmetjenesten 

Bostøtte-sosialkontoret 
(Har ikke startlån, boligtilskudd til 
etablering) 
Loppa kommunale boligfond-
rådmann 

Karasjok Kommunen Inntaksrådet, teknisk etat Lån, tilskudd, bostøtte-sosialkontoret 
Vadsø Kommunen, Stiftelsen 

Vadsø Utleieboliger 
(heleid kommunal 
stiftelse) 

Sosialtjenesten, flyktningkontoret, 
omsorgsavdelingen 

Lån, tilskudd- Service- og 
informasjonsavdelingen 

Båtsfjord ? ? ? 
Berlevåg Kommunen Teknisk etat 

En bolig-sosialkontoret 
Bostøtte- sosialkontoret 
Lånesøknader-teknisk etat (har ikke 
Startlån, boligtilskudd til etablering) 

Sør-Varanger Stiftelse – rammeavtale 
med kommunen 
 

Tildelingsansvar: sosialkontoret, 
helse- og sosialtjenesten, 
flyktningkontoret 

Bostøtte- sosialtjenesten 
Startlån, boligtilskudd- servicsenteret 

Nesseby ? ? Startlån/boligtilskudd-
Stab/servicekontoret 
Bostøtte-hjelpetjenesten 

Lebesby Kommunen Sentraladministrasjonen 
(saksbehandler formannskap) 

Bostøtten, utbedringstilskudd-
sosialkontoret 
Startlån-saksbehandler sentraladm 

Nordkapp Kommunen 
Nordkapp byggservice 
AS (omsorgsboliger) 

Omsorgsnemnda for omsorgsboliger, 
teknisk sektor for resten 

Lån/tilskudd-Helse-og sosialsektoren 

Porsanger Kommunen 
Porsanger boligstiftelse  

Sosialkontoret Lån, tilskudd- Rådmann, stab 
Bostøtte, boligveiledning-
Boligkontor under 
Forvaltningsavdelingen 

Kautokeino Kautokeino 
boligselskap A/S 
(heleid kommunalt 

Sosialkontoret, psykiatrisk tjeneste, 
hjemmetjenesten 

Bostøtte-sosialkontoret 
Lån, tilskudd – utvalg, sosialkontoret 
saksbehandler 
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aksjeselskap) 
Gamvik Gamvik Eiendom A/S 

(heleid kommunalt 
boligselskap) 

Sosialtjenesten? ? 
Har ikke boligtilskudd til etablering 

Kvalsund ? ? ? 
Hasvik Kommunen 

 
Inntaksrådet helsesenteret-
omsorgsboliger 
? 

Startlån-økonomiavdelingen 
Boligtilskudd-servicekontoret 
Bostøtte-sosiale tjenester 

Skjervøy Kommunen 
Skjervøy boligsselskap 
Arnøy boligselskap 

Helse- og sosialetaten 
(omsorgsboliger) 
Husleienemnda (øvrige boliger) 

Startlån –låneutvalg 
Boligtilskudd- sosialavdelingen 
Bostøtte, utbedringstilskudd-
sosialkontoret 

Karlsøy Kommunen Inntaksteam-helse og sosialboliger 
Bolignemda-resten 

Boligsekretær? 

Kåfjord Kommunen 
+kommunen leier av 
Ungbo 

Drift- og utvikling i samarbeid med 
andre etater 
Hjemmebasert omsorg- for 
omsorgsboliger 

Bostøtte, startlån, tilskudd-
sosialkontoret 

Nordreisa Stiftelsen Nybo Boligkontoret i samarbeid med 
sosialkontoret 
Helse- og sosialavdelingen 
(omsorgsboliger) 

Bostøtte, Boligtilskudd, Startlån-
boligkontoret 

Lyngen Kommunen Tiltaksteam behandler søknader, 
tildeling de ulike etatene 

Lån, tilskudd, bostøtte- Boligsekretær 
under sosialetaten 

Storfjord Kommunen Saksbehandler rådmann Lån og tilskudd- saksbehandler 
driftsetaten 
Bostøtte-saksbehandler 
økonomiavdelingen 

Kvænangen Kommunen Boligutvalg – trygde- og eldreboliger 
Rådmannen- øvrige boliger 

Bostøtte, boligtilskudd utbedring-
sosialkontoret 
Andre lån, tilskudd-lånekonsulent 
(vedtaksmyndighet Formannskapet) 

Tromsø Kommunen 
Boligstiftelsen 

Omsorgsboliger-omsorgstjenesten 
Flyktningboliger- 
flyktningtjenesten/boligkontoret 
Hybelhus-rustjenesten 
Øvrige boliger-boligkontoret 

Lån, tilsudd, bostøtte-Boligkontoret 

Balsfjord Kommunen ? Lån,tilskudd, bostøtte-sosialtjenesten 
 

Oversikten over viser at det boligsosiale arbeidet i mange kommuner er fragmentert. 

Forvaltningen av de kommunale boligene kan ligge hos kommunene selv, men mange har i løpet 

av de siste årene opprettet stiftelser eller selskap hvor hele eller deler av den kommunale 

boligmassen er flyttet vekk fra kommuneadministrasjonen. Selv om boliger eies av en stiftelse/et 

selskap, har som regel de ulike etater tildelingsrett til ”sine” brukere; omsorgssektoren til eldre, 

sosialetaten til brukere som tildeles bolig på sosialt grunnlag. Men enkelte kommuner har bare en 

”etat” som tildeler. De kommuner som har flyktninger har ofte et eget flyktningkontor som 

tildeler boliger. Foruten eldre/omsorgsboliger er det sjelden at de ulike etatene har ”øremerkede” 

boliger til sine brukere, så ofte må vanskeligstilte konkurrere med ansatte om de kommunale 
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boligene.  

 

Vi ser en tendens til at de litt større kommunene har eget boligkontor hvor flere av oppgavene i 

forhold til det boligsosiale arbeidet er lagt inn (Alta, Hammerfest, Porsanger, Nordreisa, Tromsø). 

I små kommuner finner vi ikke eget boligkontor.   

 

Organisering av tildeling av virkemidlene er mer ulik i kommunene. Hos noen kommuner ligger 

dette samlet under boligkontoret (eks. Tromsø, Nordreisa), mens andre ser på det som en 

stabsfunksjon som ligger direkte under rådmann eller i en serviceavdeling.  

I noen små og mellomstore kommuner har sosialkontoret hånd om alle økonomiske virkemidler 

(Vardø, Balsfjord, Kåfjord, Karasjok). Bostøtten er dessuten det virkemidlet som oftest ligger 

under sosialkontoret, og boligtilskudd til utbedring ligger også ofte under sosial. Lånesøknadene 

blir oftest behandlet nær rådmann, i økonomiavdeling, hos lånekonsulent eller boligkonsulent 

eller der hvor det finnes, ved boligkontoret. Det må presiseres at den oversikten som er gitt her 

primært dreier seg om hvor saksbehandlingen av søknader ligger. Når det gjelder lånesøknader 

(og delvis tilskudd) så fattes den endelige beslutningen oftest av et utvalg; det kan være 

administrativt bestående av representanter fra ulike etater eller politisk. Det har ikke vært mulig å 

få noen god oversikt over hvilke søknader som blir tildelt på hvilket nivå (politisk, administrativt 

på høyere nivå eller av saksbehandler) og hva som eventuelt er beløpsgrensen for administrativ 

tildeling. 

 

Totalt sett viser handlingsplanene at det boligsosiale arbeidet i kommunen har vært fragmentert, 

og mange sier i sine BSH at de ønsker en annen organisering som sikrer en mer helhetlig 

planlegging på området. Vi ser at organisering av det boligsosiale arbeidet i noen grad er 

avhengig av kommunenes størrelse. Små kommuner kan ha ansvaret spredt i flere etater men 

likevel synes å ha en bedre samlet oversikt over målgruppen, og kommunikasjonen mellom 

etatene er lettere. Problemer i forhold til vanskeligstilte bli ofte løst i hvert enkelt tilfelle.  I større 

kommuner kan det virke som organiseringen av det boligsosiale arbeidet blir viktigere for å få 

oversikt over behovene. Selv om hver etat har god oversikt over sine brukere, er det ikke sikkert 

at noen sitter med en god samlet oversikt og at behovene ses i sammenheng.  
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4.6 Tilbudssiden 

Da vanskeligstilte på boligmarkedet kan ha problemer med å skaffe seg husvær på det åpne 

markedet, blir tilbudet av kommunalt eide boliger et viktig virkemiddel for å sikre målgruppen en 

tilfredsstillende bolig. 

 

Det er tre forhold ved kommunens tilbudsside vi vil drøfte her;  

• omfanget av egne boenheter/enheter i stiftelse 

• standarden på egne boenheter 

• avtaler om benyttelse av boenheter på det private markedet 

 

Det ser ut til å være en ”trend” at stadig flere kommuner velger å skille ut sin boligmasse i egne 

selskaper. Det kan være stiftelser, as, heleide kommunale selskap. Dette kan ha mange fordeler 

ved at økonomien rundt boligutleie og nybygging skilles fra kommunebudsjettet, 

boligforvaltningen profesjonaliseres og drift og vedlikehold gjøres mer kostnadseffektivt. 

Vi ser likevel eksempler på at slike selskaper i små kommuner med fraflytting ikke får leid ut 

boligene og får det ikke til å gå rundt. Noen har også blitt slått konkurs. Vi har også eksempler på 

at kommuner selger ut store deler av boligmassen til private, ofte som et resultat av dårlig 

standard og store oppussingsbehov som ikke kommunen selv vil ta tak i. En overlater dermed 

boligforvaltningen til private aktører og kan ikke forvente at disse vil leie ut på de samme vilkår 

som kommunen. I 2006 solgte Hasvik kommunen 45 leiligheter. Flere av boligene trengte 

oppussing, det var dårlige tider i fiskeindustrien, og mange boliger stod tomme. I dag kritiseres 

kommunen for salget da bedre tider har gjort det vanskelig å rekruttere arbeidskraft og det er 

mangel på boliger. Ungdom som ønsker å etablere seg finner ikke husvær. Her er det igjen et 

spørsmål om kommunen har et ansvar for å skaffe bolig til de som ikke kan karakteriseres som 

vanskeligstilte eller er kommunalt ansatt. Her henger det nok en del holdninger igjen at 

administrasjonen i småkommuner med et begrenset privat boligmarked skal være behjelpelig og 

ha boliger tilgjengelig for rekrutteringsbehov. Dette kan fort komme i konflikt med krav om å 

drive kommunen kostnadseffektivt og ikke sitte på en boligmasse de ikke får leid ut. 

I de større kommunene med stor boligetterspørsel gjør selskapene/stiftelsene oftest god butikk og 

har en aktiv rolle i utviklingen av nye boliger. Med god planlegging kan kapasiteten utnyttes 
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maksimalt. Ved Stiftelsen utleieboliger i Alta er det i gjennomsnitt 96 % belegg, 4 % er under 

oppussing, noe som er nødvendig for å holde standarden oppe. 

 

Vi ser altså at det å skille den kommunale boligmassen ut i egne selskaper kan være både 

risikabelt og vellykket avhengig av om kommunen er i vekst og har en stor boligetterspørsel eller 

om det er en kommune med lav etterspørsel. Det viktigste i forhold til å skaffe de vanskeligstilte 

et godt tilbud, er at kommunen har god kontroll over eller gode avtaler med selskapet/stiftelsen 

mht. tildeling. 

 

Høsten 2003 ble alle kommunens boliger solgt til en stiftelse. Kommunen har en rammeavtale som skal sikre at 
stiftelsen dekker kommunens behov for boliger. Det er ingen øremerkede boliger til vanskeligstilte. 
Tildelingsansvaret er lagt til omsorgstjenesten for omsorgsboliger, for øvrig står stiftelsen fritt til å tildele de 
resterende boligene. ….. Kommunen føler at den ikke i tilstrekkelig grad når frem med sine behov overfor stiftelsen. 
Rammeavtalen mellom kommunen og stiftelsen skulle ivareta dette, men de bostedsløse kan falle utenfor denne 
avtalen. I tillegg har boligtilbudet for rusmisbrukere brent ned, hvilket har medført et ytterligere redusert kommunalt 
tilbud. Boligeiere har gode tider med formuesøkning i form av økt verdi på bolig, lav arbeidsledighet gir høy 
etterspørsel etter bolig, både for å eie og leie, og gir dermed utleiere mulighet til å sette opp prisene. (Sør-Varanger) 
 
I perioden før de kommunale boenhetene ble overført til en stiftelse, solgte kommunen unna flere boliger. Dette førte 
til et veldig press hvor vi har måttet ty til kriseløsninger som campingplasser. Det er særlig rusmisbrukere som blir 
plassert på campingplass, og det er ikke et verdig tilbud…Vi har også nå leid private bygg med leiligheter som leies 
til kommunalt ansatte, og har fått frigitt boliger disse tidligere benyttet til vanskeligstilte. (Alta) 
 
Kommunen skiller mellom boliger til ansatte og vanskeligstilte, det er ingen konkurranse mellom disse to gruppene. 
Hjelpetjenesten fatter vedtak om tildeling av bolig, men det er også et samarbeid mellom flere etater. Det er ingen 
boligkø, bortsett fra eldre\trygdeboliger. Det er bygningsavdelingen som står for den endelige tildelingen av boliger. 
Kvaliteten på de kommunale boligene er variabel, fra god standard til dårlig. I 2007 ble det etablert et eget boliglag 
som nå eier de kommunale boligene. Forventningene er at vedlikeholdsbehovet nå skal bli dekket i større grad enn 
tidligere. (Tana) 
 

 

Det har ikke på bakgrunn av de boligsosiale handlingsplanene vært mulig å få en fullstendig 

oversikt om antallet kommunale boliger står i forhold til behovet fra vanskeligstilte i hver enkelt 

kommune. Noen tendenser tyder likevel på at spriket mellom tilbud og etterspørsel er størst i de 

største kommunene. Det er flere som etterspør kommunale boliger, og etterspørselen øker med 

prisveksten på boligmarkedet. I små og mellomstore kommuner kan tilgangen på boliger være 

lettere, og i enkelte små kommuner med stor utflytting finnes også ledige boenheter. Her er ofte 

ikke spørsmålet hvorvidt det er ledige leiligheter/hus, men hvorvidt disse er egnet for de 

vanskeligstilte. Mange kommuner sliter med et etterslep på vedlikeholdssiden, og dette i tillegg 

til dårlig tilgjengelighet kan gjøre ledige boenheter ubrukbare. Vi har også eksempler på at små 
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kommuner kan ha stort press på sine boliger da de må bruke sine boliger i rekrutteringsøyemed. 

 

Vi har en del leiligheter som brukes av sosialklienter og kommunalt ansatte. De som brukes av sosialklienter er av 
dårlig standard og det er planer om å ruste de opp. Det er ikke øremerkede boliger for de to gruppene, men det er få 
kommunalt ansatte som vil ha ett-roms leiligheter. ….. Alle kortidsvikariatene i helsesektoren gjør at vi må tilby 
kommunale boliger for å få rekruttere folk. (Lebesby kommune) 
 

 

For mange av de vanskeligstilte er det ikke bare snakk om å få et tak over hodet, mange trenger 

også i ulik grad oppfølging, noe som ofte krever stor bemanning og er kostbart.  Med store 

nasjonale satsinger har mange av kommunene realisert konsentrerte utbygginger av 

omsorgsboliger, flyktningboliger, psykiatriboliger. Gode statlige støtteordninger har bidratt til 

dette. Slike nasjonale satsinger kan føre til at kommunene prioriterer grupper hvor det følger 

penger med, mens realisering av boliger til andre vanskeligstilte vil nedprioriteres. Det vil 

selvfølgelig være uklokt og ikke benytte seg av gunstige finansieringsordninger, men det er ikke 

sikkert at den gruppen det fulgte penger med var den som kommunene hadde størst behov for å 

prioritere. På den andre siden kan dette komme i konflikt med det politiske målet om å integrere 

de vanskeligstilte på boligmarkedet i ordinær bebyggelse.  

 

Nå har vi etablert et nytt regime med utbyggingsavtaler der private boligutviklere gir kommunen forkjøpsrett til 
boliger. Slik håper vi at vanskeligstilte skal få tilgang på boliger i ordinære miljø og at det skal bli mindre 
konsentrerte utbygginger for spesielle vanskeligstilte grupper. Kvileskogen er et slikt eksempel hvor et antall 
leiligheter er øremerket ungdom. (Alta) 
 

En annen faktor som kan påvirke hvilke grupper som skal prioriteres er opinionens motvilje mot 

hardt belastede miljø i sitt nærområde.  Kommunen står ofte i et dilemma hvor gruppen 

rusmisbrukere samles konsentrert for å skjerme omgivelsene, men gjør brukernes mulighet for å 

komme bort fra rusen vanskeligere. Idealet om at vanskeligstilte på boligmarkedet skal 

assimileres inn i ordinær bebyggelse, er ikke så lett å følge opp i praksis. 
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5 De økonomiske støtteordningene 

Husbanken er underlagt Kommunal – og regionaldepartementet, og får hvert år tildeling over 

statsbudsjettet. Husbanken tildeles en overslagsbevilgning, som i statsbudsjettet for 2007 utgjorde 

11 294 mill kr.  Husbanken har endret sin rolle fra å være en finansieringsinstitusjon til å bli en 

kompetansebank. Husbanken skal være en aktiv pådriver i gjennomføring av regjeringens 

boligpolitikk, og være et kompetansesenter for boligrelatert kunnskap i stadig utvikling. Åpenhet, 

mangfold og samspill er kjerneverdier for virksomheten. For å oppnå gode resultater samarbeider 

Husbanken med ulike aktører, der kommuner og byggebransjen er de viktigste 

samarbeidspartene. Gjennom samhandling og samarbeid jobber Husbanken i forkant for å skape 

gode løsninger6.  

 

5.1 Husbankens støtteordninger gjennom kommunene 

Husbanken yter lån, tilskudd og bostøtte til privatpersoner, offentlige etater og andre utbyggere 

som skal benytte lånet i boligsammenheng. Finansieringsordningene gjelder for oppføring av 

nybygg, tilrettelegging eller tilpasning av eksisterende bolig og lignende. Gjennom de forskjellige 

finansieringsordningene kan Husbanken bidra til, over tid, rimeligere lån enn private banker. 

Husbanken er også villig til å ta en større risiko i forhold til sine kunder enn de private bankene 

er. Ved en slik politikk bidrar HB til boligbygging på steder det ellers ikke ville blitt bygget noe. 

Den flytende renta i Husbanken fastsettes som et gjennomsnitt av renten på statssertifikater med 

0-3 måneders løpetid to kvartal forut for virkningsperioden. Fastrenten fastsettes ut fra renten på 

Statsobligasjoner med fem års gjenstående løpetid 2 måneder forut for starten på 

bindingsperioden. I begge rentesatsene legges en margin på 0,5 prosentpoeng til (Nordvik, 2004).  

I perioder med rentenedgang kan det derfor være mer gunstig å ta opp lån i private banker da 

disse reagerer raskere på rentenedsettelser enn Husbanken. Imidlertid kan det være problematisk 

                                                 
6 Deler av teksten er hentet fra Husbankens hjemmeside 
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for enkelte å få lån i private banker, på grunn av strengere krav til betalingsevne, høy risiko i 

forhold til etablering i utkantstrøk osv.  

 

5.1.1 Låneordninger 
 
Husbankens låneordninger har endret seg over tid, og pr 2006 gjelder følgende; Startlån, 

Grunnlån, Barnehagelån og Lån til omsorgsbolig og sykehjem.  

 

Startlån er en sammenslåing av kjøpslån og etableringslån fra 2003.  Startlån skal bidra til 

etablering i boligmarkedet for husholdninger med svak økonomi, og som ellers ikke ville vært i 

stand til å ta steget over i en eid bolig. ”Personer som ikke får lån fra private banker eller som 

mangler egenkapital, som for eksempel unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, 

funksjonshemmede, flyktninger, personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag, kan da 

søke om Startlån” (Husbanken). De som får Startlån er ofte i liten grad i stand til å håndtere risiko 

som ekstraordinære utgifter, inntektsbortfall osv. Den gruppen som er mest sårbar i forhold til 

risiko utsettes dermed for en ikke ubetydelig risiko ved å investere i egen bolig. Det er opp til de 

enkelte kommunene å innvilge Startlån og størrelsen av dette. Vurderingen kommunene foretar 

må baseres blant annet på kundenes betalingsevne og eksisterende gjeldsforhold de har. Vi har 

også eksempler på at kommuner kan bruke Startlånet som en aktiv gulrot for å få folk, og da 

særlig unge, til å bygge og/eller bosette seg i kommunen. Startlånet brukes da for å finansiere 

egenandelen i ordinær bank, og det er ikke bare vanskeligstilte som har mulighet til å oppnå 

finansiering.  

 

Startlån gis til  

• Topp- eller fullfinansiering ved kjøp av bolig.  

• Refinansiering slik at husstanden kan bli boende i nåværende bolig.  

• Toppfinansiering ved bygging av ny bolig.  

• Utbedring av bolig.  

 

Vi har noe statistikk fra Husbanken på hvilke brukergrupper som fikk innvilget Startlån i 2003 og 

2004. 
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Tabell 9  Innvilget Startlån etter brukergrupper 
 
 Antall 

saker 
Flyktninger Funksjons-

hemmet 
Bosteds
løse 

Førstegangs
-etablering 

Øk. 
vanskelig-
stilte 

Re-
etablering 

Troms 2003 279 3 17 2 147 59 51 
Troms 2004 333 2 24 - 209 73 58 
Finnmark 2003 155 3 12 1 61 50 28 
Finnmark 2004 145 5 22 1 56 46 29 
 

Tabellen viser at de fleste som mottar Startlån er førstegangsetablerer eller økonomisk 

vanskeligstilte. 

 

Hvilken effekt muligheten til å motta Startlån har for vanskeligstilte er svært avhengig av 

prisnivået i kommunen og i hvor stor grad kommunen er villig til å ta risiko med å fullfinansiere 

boligkjøp. Vi ser at i kommuner med lavt prisnivå kan Startlån fullfinansiere boligkjøp, mens det 

ofte vil utgjøre en mindre andel i kommuner hvor en boenhet koster flere millioner. Her er det 

også avgjørende hvor stor økonomisk risiko kommunen vil ta. Det finnes også kommuner som 

(da BSH ble skrevet) ikke tilbød Startlån. Loppa og Berlevåg er eksempler på kommuner som 

ikke videreførte ordningen etter at de var påført store økonomiske tap. 

 

De som får lån 80 % i privat bank kan søke oss om Startlån til toppfinansiering, men vi kan også fullfinansiere om 
kunden ikke får lån i annen bank. Vi kan ta større risiko ved å gi lån selv om kunden har betalingsanmerkninger. Når 
det gjelder søknader om bolig til multifunksjonshemmede kan det være snakk om en pakke bestående av Grunnlån, 
Startlån og boligtilskudd. Da ses søknadene under ett. (Alta kommune) 
Vi har over 100 ledige hus og leiligheter. ….Med det boligmarkedet vi har i Vardø kommune er det realistisk at flere 
vanskeligstilte har mulighet til å skaffe seg egen bolig ved hjelp av Startlån. For ca 140.000 i Startlån hver har fire 
søkere i 2003 fullfinansiert boligkjøp. (Vardø kommune) 
 

Siden det er opp til kommunene å søke Husbanken om midler som viderelånes til innbyggere i 

kommunen er det viktig at låneordningen er godt kjent og rettes mot søkere som kan være 

kvalifisert for lån. De fleste kommunene har flere søknader enn de kan finansiere, mens andre 

innrømmer at mer kunne tildeles om ordningen hadde vært markedsført bedre. Her er det ofte 

spørsmål om å bygge opp gode rutiner for informasjon og at den/de som er ansvarlig for 

tildelingen av de økonomiske virkemidlene har god kontakt med etater som har kontakt med 

vanskeligstilte. Hvordan kommunen organiserer arbeidet blir derfor viktig. 
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Vi hadde en boligsekretær som jobbet tett opp mot Husbanken. Han var organisert under sosialkontoret, men så ble 
han flytta opp til teknisk avdeling. Sekretæren var ikke i nærområdet til sosialkontoret – det var litt uheldig da en er 
avhengig av dialog, og slik som det var nådde en ikke fram… Alt som har med søknader og lån til boliger ligger nå 
under sosialkontoret. Før har det vært en person som hadde dette, og det har ikke vært oppfølging av det internt. Jeg 
mener bestemt at det har vært et underforbruk av tjenester og hvordan ting har blitt jobbet med. Mye kan gjøres 
bedre, nå vil det være to personer som deler dette ansvaret og flere vil involveres. Vi må informere bedre. Det har 
ikke vært gjort godt nok tidligere. (Lyngen) 
 

 

Grunnlån er fra 1. juli 2005 en sammenslåing av oppføringslån og utbedringslån, og består nå av: 

• Grunnlån til oppføring 

• Grunnlån til utbedring  

• Grunnlån til kjøp av utleieboliger  

 

Grunnlån ytes til privatpersoner, utbyggere, boligbyggelag, borettslag, kommuner, 

fylkeskommuner, selskap og stiftelser.  ”Grunnlånet kan nyttast til nye bustader, utbetring av 

bustader, ombygging av bygningar til bustader og kjøp av nye og brukte utleigebustader. Ein kan 

også søkje om grunnlån til barnehagar, studentbustader og andre lokale, som grendehus og 

felleslokale som er ein naturlig del av bumiljøet” (Husbanken).  Grunnlånet kan utgjøre 80 % av 

prosjektkostnaden eller salgsprisen, ved utbedring kan det ytes inntil 100 % finansiering. 

 

Lån til omsorgsbolig og sykehjem er viktige virkemidler i satsingen på spesielt de eldres 

situasjon, men også yngre brukere av omsorgs og pleietjenestene skal tas hensyn til. Et av 

kravene for å gi denne type lån er at kommunen er representert under hele prosessen uavhengig 

av om den eller andre er ansvarlig for utbyggingen. Det er viktig at kommunen ser låneordningen 

i sammenheng med andre tilskuddsordninger og inntekter som kan bidra til at prosjektets 

totalkostnader blir akseptable.  

 

Nå er de i gang med forprosjektet for prosjekterting av boliger for psykisk utviklingshemmede, så jeg håper de 
kommer i gang med bygging neste år. Jeg ser at de boligene blir veldig selvfinansierende med statlige tilskudd og 
husleie fra beboere. Det som blir utgifter er fellesrom til personale, og det behøver jo ikke å være all verden. Derfor 
mener jeg det er dumt å ikke benytte de gode ordningene som er i dag og få skikkelige boliger til gruppen. (Lyngen) 
 

Barnehagelån gis til privatpersoner, kommuner og selskaper/stiftelser og lignende, forutsetningen 

er at den er godkjent etter barnehagelovens bestemmelser. 
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5.1.2 Tilskuddsordninger 
 
 
Følgende tilskuddsordninger er tilgjengelige: 

• Tilskudd til enkeltpersoner 

• Utleieboliger 

• Tilstandsvurdering 

• Kompetansetilskudd 

• Tilskudd til studentboliger 

• Rentekompensasjon for skoleanlegg og kirkebygg 

 

Boligtilskudd til egen bolig skal bidra til å skaffe og sikre boliger til vanskeligstilte på 

boligmarkedet, og omfatter anskaffelse av egen bolig, utbedring/tilpasning og faglig hjelp til 

planlegging av egen bolig. Rammene for disse ordningene er mye lavere enn behovet, og 

kommunene uttrykker misnøye med at summene er for små og ikke har fulgt prisveksten på 

boliger i markedet.  

 

Boligtilskuddet er så lite at en har lyst å returnere det. Vi prøver å gi mest mulig til to søkere årlig, men det er synd 
med alle de som bruker mye krefter på en søknad og som vi ikke kan hjelpe. Vi sjekker at det ikke er de samme som 
har fått før, så ser vi på formue. Vi får inn masse søknader. Det blir litt fortvilt når vi reklamerer for ordningen og det 
ikke blir mer ut av det. Burde vært gitt mye mer. (Berlevåg) 
 

 

Tilskudd til utleieboliger kan gis til kommuner og andre juridiske personer som søker om 

tilskudd til utbygging eller oppføring av utleieenheter til husstander med svak økonomi. 

Tilskuddet gjelder spesielt for tiltak som bidrar til å redusere antall bostedsløse. I tillegg skal 

ungboprosjekter, flyktninger og vanskeligstilte med behov for sosialfaglige tjenester tilgodesees 

av ordningen.  

 

Tilskudd til tilstandsvurdering gis til borettslag, sameier osv, som ønsker en tilstandsvurdering og 

helhetlig planlegging ved bolig – og miljøfornyelse. 
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Kompetansetilskuddet skal bidra til god planlegging og gjennomføring av boligpolitikk i 

kommunene og det skal bidra til kunnskapsutvikling innenfor boligsosialt arbeid og 

boligkvaliteter. Det skal bidra til kunnskapsutvikling om boligmarkedet og offentlig 

boligpolitikk, samt bidra til formidling av kunnskap, gode eksempler og planleggingsverktøy til 

aktørene på boligmarkedet." 

 

Tilskudd til studentboliger gis til bygging av nye studentboliger, og tildeles Husbanken av 

Kunnskapsdepartementet.  

 

Rentekompensasjon er gitt til kommuner og fylkeskommuner over en 8 års periode der de kan ta 

opp rentefrie lån for å opprustning og istandsetting av skoleanlegg og kirker. 

 

 

Bostøtte kan gis fra både kommunene og Husbanken. Husstander med lav inntekt og høye 

boutgifter er målgrupper for støtteordningen. Rammene for bostøtten fra Husbanken har økt for 

hvert år, og dette er således et effektivt virkemiddel for å nå de som har dårlig inntektsgrunnlag i 

forhold til boutgifter.  

Vi ser av tabellen under at kommunene i nord har litt ulik utnyttelsesgrad. Porsanger og Kåfjord 

kommuner ligger på topp der 5,1 og 5,2 % av innbyggerne mottar bostøtte. Vi ser at de 

kommunene som ligger lavest både er små (Gamvik, Berlevåg, Storfjord) men og store (Tromsø, 

Hammerfest, Alta og Sør-Varanger). 

 

Hvis vi skal prøve å gi en fortolkning av hvorfor noen kommuner er flinkere til å utnytte 

ordningen enn andre, er det flere faktorer som kan spille inn; det er viktig å markedsføre og 

informere om ordningen både generelt (i media, hjemmeside) og spesielt mot de som kan være 

støtteberettigede. Mange kommuner har rutiner på å fange opp spesielle grupper, for eksempel 

minstepensjonister og de som bor i kommunal bolig, men det vil som regel være andre på det 

private leiemarkedet som en ikke har de samme muligheter til å fange opp. Det er derfor viktig at 

alle kommunale etater som er i kontakt med vanskeligstilte på boligmarkedet kan opplyse om 

støtteordningen og at det er god samordning slik at bostøtten kan ses i sammenheng med andre 

hjelpetiltak. På den annen side er det ikke sikkert at behovet for bostøtte er like stort i alle 
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kommuner. Dette kan både ha med alderssammensetning (andelen eldre), og boligpriser/priser på 

leiemarkedet. I bykommunene er leieprisene høye og boligmarkedet stramt, og det er rimelig å 

anta at det er flere her som får problemer med bokostnadene enn i mindre kommuner der prisene 

er lavere. I tabellen nedenfor ser vi at den gjennomsnittlige summen for bostøtte den enkelte 

kommune gir er høyest pr innvilget i presskommunene Tromsø og Hammerfest (22 797 og 19 

656) mens de er lavest i Gamvik og Berlevåg på 8-9 000. Slik sett gir bykommunene høyere 

summer til færre, mens de små kommunene gir mindre summer, og kan i noen tilfeller nå flere. 

Noen unntak finnes med for eksempel Porsanger som både gir mye og til mange. 
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Tabell 10 Tildelt statlig bostøtte 1. 2. og 3 termin 2006 og 2005 
Tildelt bostøtte 1.,2. og 3. termin 2006 2005 

Kommune 
  

Gj.snitt 
pr 
innvilget 

Mottakere ifht 
Innbyggere i 
% Sum bostøtte 

Bostøtte pr 
innbyggere 

Sum  
Bostøtte  

Bostøtte pr 
innbygger 

Vardø 12 468 3,3 872 870 373 656 428 279
Vadsø 18 489 3,8 3 660 888 599 3 390 418 548
Hammerfest 19 656 2,0 3 322 300 355 3 006 719 324
Kautokeino 15 423 3,5 1 524 821 509 1 441 354 481
Alta 16 404 2,5 6 731 119 376 6 041 317 343
Loppa 14 892 4,0 671 726 554 638 542 514
Hasvik 9 258 3,5 273 712 265 181 167 171
Kvalsund 16 002 2,8 421 456 394 342 685 318
Måsøy 13 215 3,1 489 958 356 413 824 295
Nordkapp 16 122 3,8 1 762 340 529 1 841 389 541
Porsanger 18 684 5,1 3 425 720 811 2 885 718 672
Karasjok 15 750 3,1 1 217 676 421 1 157 462 403
Lebesby 16 770 3,7 728 986 524 720 561 504
Gamvik 8 958 2,0 198 028 184 199 600 176
Berlevåg 8 793 2,4 227 945 206 204 132 181
Tana 15 261 3,4 1 501 023 499 1 264 004 416
Nesseby 13 776 4,3 471 504 529 417 785 464
Båtsfjord 13 230 4,1 1 065 669 491 992 961 456
Sør-Varanger 15 894 1,7 2 224 815 235 2 321 460 246
Finnmark 14 687  30 792 556 422 28 117 526 385
Tromsø 22 797 2,2 27 052 167 425 22 828 769 365
Karlsøy 13 173 3,8 1 130 044 477 1 054 378 444
Lyngen 15 582 4,0 1 729 724 547 1 675 792 532
Storfjord 14 826 1,9 490 040 254 479 104 247
Kåfjord 13 458 5,2 1 409 444 623 1 265 550 552
Skjervøy 16 773 3,8 1 696 244 571 1 823 628 608
Nordreisa 15 024 3,9 2 545 059 533 2 425 626 511
Kvænangen 12 876 4,0 680 038 490 530 248 379
Nord-Troms 15 564  36 732 760 490 32 083 095 455

 

 

Noen kommuner benytter seg av muligheten til å ta transport i bostøtten. Kommunen har da gitt 

tilskudd eller lån til dekning av boutgifter for den vanskeligstilte og får den tilbakebetalt av 

Husbanken. Transporten har til hensikt å hindre at stat og kommune uavhengig av hverandre 

dekker de samme boutgiftene. Fra september 2007 innførte Husbanken månedlige vedtak og 

utbetaling av bostøtten. Omlegging fra etterskuddsvis utbetaling til månedlige utbetalinger vil 

være en fordel for kommunene i og med at søkerne kommer raskere inn i ordningen. Man regner 

derfor med at behovet for å inngå nye transportavtaler blir antatt mindre. 
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Vi har mange minstepensjonister. Vi har brukt i omsorgssektoren å opplyse alle som er berettiget til bostøtte om det 
og vi hjelper dem så de kommer inn i et kommunalt leieforhold. Vi sikrer at de får støtten. Vi har system på det. 
(Lyngen) 
 
Tana lå lavt på uttellingen av bostøtte, og for noen år siden tok vi tak i dette og reiste rundt og informerte alle vi 
mente kunne være støtteberettiget. I dag har vi god utnyttelse av ordningen. Vi har brukt transport av bostøtten i 
omsorgsboligene hvor husleien ellers ville blitt opp mot 6.000. Med en slik pris hadde vi problemer med å få eldre til 
å bo der, men når bostøtten ble regnet inn ble det akseptabelt. (Tana) 
 
Berlevåg har ikke så stor etterspørsel etter bostøtte. Mange eldre har enorme formuer i banken og vil derfor ikke 
være støtteberettigede. Bolig er forholdsvis rimelig her, både å leie og å kjøpe. Du kan få et hus for et par hundre 
tusen. Vi fanger opp eldre i kommunale omsorgsboliger for de har forholdsvis høye husleier. Det kan nok være andre 
støtteberettigede som ikke blir fanget opp, og vi har ikke foretatt oss noe aktivt.(Berlevåg) 
 

 

Blant våre kommuner er det ikke mange som yter egen kommunal bostøtte i tillegg til den  

som forvaltes på vegne av Husbanken. I følge tall fra Kostra er det bare Lebesby som har 

kommunal bostøtte i dag, mens Måsøy og Porsanger hadde dette noen år tilbake. Det virker som 

denne registreringen ikke er helt oppdatert, for vi har også registrert kommunal bostøtte i andre 

kommuner. Det kan imidlertid være midler som går under litt andre betegnelser. Blant annet har 

Alta kommune et tilskudd til minstepensjonister til dekning av kommunale avgifter. 

 

De enkelte finansieringsordningene utgjør store beløp hvert år, hvorav grunnlån utgjør den største 

andelen. Boligpolitiske virkemidler kan være tiltak som har effekt på likevekten i markedet ved at 

boligmassens størrelse og sammensetning påvirkes. Tiltak kan også påvirke de enkelte 

husholdningenes tilpasning i boligmarkedet, og virker direkte inn på risikoeksponeringen til 

hushold. En måte kommunene kan redusere risikoen for låntagere er ved å utarbeide en strategi 

for hvordan en risikodeling mellom de utsatte gruppene og kommunen kan deles.  

 

Flere kommuner nevner i sine BSH at de ikke er flinke nok til å markedsføre de økonomiske 

støtteordningene. Det er altså et forbedringspotensial både i forhold til å få opp antallet 

søknader/tildelinger og å se disse i sammenheng med annen bistand som kommunene yter. På 

bakgrunn av vårt datamateriale er det vanskelig å anslå om kommunene gjør en god nok jobb på 

dette området. Kunnskapen om de økonomiske ordningen kan være bra innad i 

kommuneadministrasjonen, men problemet er oftest å nå ut med informasjonen til befolkningen. 
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Vi på boligkontoret får henvendelser fra flyktningkontoret, sosialkontoret og bistandsavdelingen. Alle kjenner 
ordningene. Men jeg tror det kan være lite informasjon ute blant folk. Ordningene kunne nok vært markedsført 
bedre. (Alta)  
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6 Utkastelser og begjæring om utkastelser 

Som en del av den nasjonale strategi mot bostedsløshet er det i strategien ”På vei til egen bolig” 

satt noen operative mål for perioden 2005-6. Med tettere oppfølging av vanskeligstilte og ved å få 

til en bedre varslingsordning mellom kommune og namsmann skulle en hindre og forebygge 

utkastelse. Antallet begjæringer om utkastelse skulle reduseres med 50 % og antallet effektuerte 

utkastelser med 30 %. Dette målet ble nesten nådd i 2006. (På vei til egen bolig. Statusrapport 

1/2007). 

 

Ved å se på tall for hele landet ser vi at det har vært en betydelig nedgang i perioden. Nedgangen 

er også betydelig i Finnmark som bare hadde 11 utkastelser i 2006, mens tallet på utkastelser i 

Troms fylke har vært stabilt. 

 
Tabell 11 Begjæringer og gjennomførte utkastelser, hele landet, Troms og Finnmark 2004-2006 
 
Sted Type 2004 2005 2006
Hele Landet Begjæringer 14 809 11 773 10 763
Hele landet  Utkastelser 3 326 2 703 2 346
Troms Begjæringer 344 310 227
Troms Utkastelser 70 71 72
Finnmark Begjæringer 159 134 116
Finnmark Utkastelser 31 31 11
 

 

En undersøkelse foretatt av Husbanken i 3 store byer i Norge viser at de fleste, 96 %, blir kastet 

ut av sin bolig på grunn av manglende betaling. Grunnen til manglende betaling skyldes ikke 

nødvendigvis dårlig økonomi, men problemer med å styre denne. Samtidig viste gruppen en 

uvilje og holdning til betaling av husleie som best kan karakteriseres ved lav betalingsmoral. 

Majoriteten var unge, i 30 åra. Svært få av de som ble kastet ut, kun 36 %, søkte om å få bostøtte 

fra kommunen. Dette kan skyldes to forhold, det ene er at de ikke er klar over ordningen eller at 

de har for god økonomi til å komme inn under ordningen.  
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Tabellen under med tall fra 2006 viser at utkastelser er et byproblem som bare sporadisk opptrer i 

de små og mellomstore kommunene i Nord-Norge.  

 
Tabell 12 Begjæring og gjennomførte utkastelser i 2006, tall fra namsmannen 
 
Kommune Begjærte utkastelser Gjennomførte utkastelser 
Tromsø 97 40
Balsfjord 1 0
Karlsøy 2 0
Nordreisa 2 2
Kvænangen 0 0
Skjervøy 4 1
Lyngen 1 0
Storfjord 0 0
Kåfjord 2 0
Alta 46 4
Loppa 1 0
Berlevåg 0 0
Gamvik 3 1
Hasvik 0 0
Karasjok 3 1
Kautokeino 1 0
Lebesby 1 0
Måsøy 0 0
Nesseby 0 0
Nordkapp 2 0
Porsanger 7 0
Sør-Varanger 14 2
Tana 2 1
Vadsø 12 0
Vardø 0 0
Båtsfjord 1 0
Hammerfest 13 2
Kvalsund 0 0
 
 
Intervjuene med case-kommunene viser at kommunene har satt inn en intensiv for å begrense 
antallet begjæringer og utkastelser. Det er viktig å komme inn i en tidlig fase med økonomisk 
rådgivning. Bedre samordning og rutiner for varsling ser ut til å ha virket inn.  
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De som ikke betaler i tide følges opp hver måned, og gjengangere får ikke mer enn én varsel. Vi har gode rutiner og 
nesten ikke utkastelser lenger. Før kunne vi ha 10-15 utkastelser i året. Vi har flere begjæringer, stiller med 
namsmann på døra, men det løser seg som regel når vi får en økonomisk garanti. Denne kommer som regel fra 
sosialkontoret. (Stiftelsen utleieboliger, Alta) 
 
Utkastelser er et lite problem i kommunen i dag. Det er god kommunikasjon mellom namsmann og sosialtjenesten. 
Det er fattet vedtak om å betale restanser, eventuelt få til en gjeldsordning. Økonomisk vanskeligstilte følges opp 
med gjeldsrådgivning. Utkastelser og begjæringer om dette har vært et lite problem, og etter BSH har det blitt enda 
mindre. (Tana) 
 
Utkastelser er ikke et stort problem. Vi på sosialkontoret har en god dialog med kommunekassa i forhold til 
oppfølging. Vi har rutiner for hvordan det skal følges opp. (Lyngen) 
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7 Erfaringer med planearbeidet – hva har kommunene 
lært? 

For de kommunene som har vært gjennom utarbeidelse av første plan, viser erfaringene at 

planlegging på det boligsosiale området er vanskelig fordi det involverer flere etater som ikke 

nødvendigvis har hyppig kontakt. Koordinering er derfor en stor utfordring, og hvordan arbeidet 

er organisert vil være viktig for hvor vidt en lykkes i å forankre planen i de ulike etater og skape 

engasjement blant politikere. Vi har ikke grunnlag for å si at en organisering er bedre enn andre. 

Noe som fungerer bra for en kommune kan fungere dårlig for en annen. Store kommuner har ofte 

organisert mye av det boligsosiale arbeidet i eget boligkontor, mens mindre kommuner har det 

spredt i de ulike etatene. Sosialetaten er oftest den som har det meste av arbeidet. 

 

Enkelte kommuner har også hatt ulik organisering av arbeidet over tid, og har således erfaring 

med forskjellige løsninger. Av de kommunene som er intervjuet er det flere som gjennom 

planarbeidet har blitt oppmerksomme på at ting kan gjøres annerledes, og at de ønsker å endre på 

organiseringen når planen skal rulleres. Den første planen har vært en viktig læreprosess, og flere 

nevner at de nå står bedre rustet til å få i stand et bedre resultat ved rullering. 

 

 

Lyngen har bak seg en plan hvor tiltakene ikke ble realisert, nå er de i gang med en rullering hvor de vil lære av 
feilene. På spørsmål om hvorfor den første planen ikke ble vellykket, svares det: 
Det er flere årsaker. Vi lærte på kurset i boligsosialt arbeid at om en plan ikke knyttes til økonomiplan, så er det bare 
tull, det er fyringsved. Har ikke noen hensikt. Pengebruk må knyttes til budsjettarbeidet. Dette stresser vi nå. Vi er 
veldig spent hvordan det går med planen. Det andre har også med pådriverarbeidet og eierforholdt å gjøre. Jeg 
oppfatter det som at det var to personer som styrte prosessen den gang, og det var ingen andre som hadde et 
eierforhold til planen. Ingen tar ansvar. Den ble politisk vedtatt i april 2004. Hvorfor er det ingen politikere som 
etterspør hva som er skjedd? Det politisk engasjement, hvor er det? Det har svikta i mange ledd. Selve prosessen har 
vært feil i forhold til involvering. Politikerne har ikke vært med. Vi har tenkt å gjøre det på en helt annen måte, 
forarbeidet må være riktig, brukere må ned, vi må få en politisk debatt om hva som skal prioriteres. Det blir bare 
floskelprat hvis en ikke har de rette forutsetningene på plass for å ta stilling til den. Politikerne må involveres, og vi 
har satt av en dag hvor levekårsutvalget orienteres og trekkes med. (Lyngen) 
 
Boligkontoret var ansvarlig for utarbeidelse av den boligsosiale planen. Planen har levd sitt eget liv, og vi på helse og 
sosial har et begrenset eierskapsforhold til den. Når det gjelder realisering av tiltak er det bare rusboligene som har 
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kommet som et resultat av planen. Realiseringen av psykiatriboligene er forankret i psykiatriplan, ettervernboliger i 
rusplan. (Alta) 
 
Kommunen har fulgt opp målene om å bygge omsorgs- og psykiatriboliger, faktisk bygget i overkant av planen. BSH 
har gitt god oversikt over problematikken, men kapasitet i oppfølgingen har ikke vært god nok. Med flere etater 
involvert i oppfølgingsarbeidet har det vært problematisk å koordinere arbeidet. En rådgiver til å koordinere dette 
arbeidet ville hjulpet.  Vi savner en sterkere forankring under budsjettprosessen. Kommunen burde gått gjennom 
status og satt av midler til å gjennomføre deler av planen for gjeldende år. Her er det et forbedringspotensiale. BSH 
har bidratt til bedre samarbeid mellom de enkelte etatene.  (Tana) 
 

 

Vi ser at flere kommuner har slitt med å få politikerne engasjert i saksfeltet boligsosialt arbeid. 

Den beste måten å skape engasjement på, er å involvere politikerne i planprosessen slik at 

kunnskapsnivået og engasjementet øker. Gjennom kartleggingsarbeidet dokumenteres behovene, 

og politikerne bør være med på å prioritere tiltak som gjør kommunen i stand til å møte 

utfordringene på det boligsosiale området. Her er det igjen viktig at tiltakene knyttes opp mot den 

årlige budsjettbehandlingen og fases inn i en langsiktig plan. Gjennom deltaking vil 

forhåpentligvis politikerne føle ansvar for å fatte de nødvendige politiske beslutningene for å få 

realisert tiltakene. 

Det siste punktet vi vil ta opp er koordinering og forankring av det boligsosiale arbeidet i 

kommunen. Mange etater er involvert, og det er en stor utfordring å sikre at alle berørte parter er 

informert om arbeidet og gis en sjanse å komme med innspill underveis. Både i forhold til 

planarbeidet og den daglige driften av det boligsosiale arbeidet, er det viktig å ha en god 

forankring, en person eller etat som har hovedansvaret for å koordinere og ha oversikt over 

arbeidet. I de større kommunene er dette ofte boligkontoret, i de mindre kan det være andre 

etater. 
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8 Hvordan jobbet kommunene uten en plan? 

Vi har intervjuet to kommuner som ikke har boligsosial handlingsplan, men de har litt ulik 

tilnærming til saksfeltet da den ene, Lebesby, har udekkede behov for boliger og har sett at en 

boligsosial handlingsplan kan være et nyttig verktøy for å få realisert de boligene det er behov 

for. Kommunen er derfor i ferd med å utarbeide en plan. Denne vil bli et viktig redskap for å få 

dokumentert behov overfor politikere som skal fatte vedtak om nybygging, og den vil være viktig 

overfor Husbanken når en vil søke finansiering derfra. 

For Berlevåg er situasjonen en helt annen. De vanskeligstilte har ikke problemer med å skaffe seg 

leide boliger på det private markedet, og kommunen har ledige omsorgsboliger.  Kommunen har 

oversikt over behovene og de som trenger bistand får dette. Det er rett og slett ikke behov for en 

plan. 

 

Vi har de vanskeligstilte i det private leiemarkedet, og det har aldri vært noe problem å finne boliger på det private 
markedet. Det har ikke vært noe ønske om å få de inn i de kommunale boligene. Vi avtaler med rusmissbrukerne at 
vi trekker husleie og strøm av pensjonen, så trenger de ikke å tenke på det. Da sikrer vi oss og samtidig dem.  Det er 
vi på sosialkontoret som ordner det og oppretter kontakt med det private. Vi formidler, og mye av grunnen til at det 
går greit er den garantien de får for husleia, da er det mye lettere å leie ut. Alle har gått med på det, det er frivillig. 
…Vi har ikke sett behovet for å utarbeide en boligsosial handlingsplan. Forholdene er små og vi har oversikt. Vi har 
ikke diskutert det politisk for vi har sett at vi har det bra slik vi har det. (Berlevåg) 
 
Vi har en del leiligheter som brukes av sosialklienter og kommunalt ansatte. De som brukes av sosialklienter er av 
dårlig standard og det er planer om å ruste opp. Det er ikke øremerkede boliger for de to gruppene, men det er få 
kommunalt ansatte som vil ha ett-roms. Alle boliger er fylt opp. Vi får henvendelser fra funksjonshemmede og 
rusmisbrukere, også unge i etableringsfasen, både pga mangel på boliger og dårlig økonomi. Prisene er veldig høye 
på det private markedet (Lebesby) 
 
Vi har valgt å starte opp arbeidet med boligsosial handlingsplan fordi flere i kommunen har understreket viktigheten 
av å ha en plan for arbeidet. Det ble også tatt opp politisk. Hver enkelt hadde nok tidligere oversikt over sitt område, 
men kommunikasjonen mellom de forskjellige etater var vel ikke god nok pluss at vi har behov for å flagge flere 
boliger i forhold til eldre og funksjonshemmede. Både sosialkontor og andre organisasjoner på helse- og 
sosialsektoren har kommet med innspill på dette og ser at ting ikke fungerer så bra i dag. Politikerne vet jo at behovet 
er stort og vi har ventelister å vise til for omsorgsplass. Så er vi nødt til å se det i sammenheng med pågang til plass 
på sykehjem. Mange vil heller bo på sykehjem enn omsorgsbolig, men siden vi mangler plasser på begge steder har 
vi problemer.  Vi er nødt til å se på aldersammensetningen og prognosene framover i bygdene for å ta med i 
vurderingen. I enkelte av våre bygder er allerede gjennomsnittsalderen så høy at behovet for eldreboliger vil avta 
mye tidligere enn det vil gjøre her ute i Kjøllefjord. Hvis folk som i dag bor i Kjøllefjord men opprinnelig er fra 
andre byder vil flytte til bygdene når de blir eldre, så vil behovet i kommunesenteret være redusert. (Lebesby) 
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En annen årsak til at boligsituasjonen er så ulik i de to kommunene er at leiemarkedet er så 

forskjellig. I begge kommunene står det mange ledige boliger som eies av det private, men det ser 

ut til at det er en større vilje til å leie ut i Berlevåg. Prisene ved salg av bolig er svært lave, boliger 

har vært solgt ned til kr. 50.000, og da vil det være mulig å få inn i leieinntekter i løpet av et år 

tilsvarende salgssummen for boligen. Så selv om boliger er billige, vil det være begrensede 

muligheter for vanskeligstilte til å kjøpe egen bolig fordi det rett og slett sjelden er boliger på 

markedet for salg. Vi skal ikke se bort i fra at Berlevåg kommunes gode garantier for at utleier får 

inn husleia ved å trekke direkte av pensjon/stønad, er et godt incentiv for at huseiere vil leie ut til 

vanskeligstilte. 

I Lebesby bruker vanskeligstilte både kommunale boliger og det private markedet. Det er stor 

etterspørsel etter de kommunale boligene pga mange kortidsvikariater i helsesektoren som 

kommunene må skaffe boliger til. Det er ikke nok boliger til å hjelpe alle vanskeligstilte og høye 

priser på det private markedet gjør at flere grupper får økonomiske problemer med å leie. 

 

Når det gjelder organiseringen ser ikke Berlevåg noe problem ved at det boligsosiale arbeidet 

ligger både i sosialetaten og teknisk etat. De har god kommunikasjon. I Lebesby er arbeidet 

spredt på svært mange personer og de ser behovet for å gjøre noe som sikrer bedre samordning. 

Opprettelse av et boligutvalg kan være en løsning. 

 

Eksemplene over viser at selv om kommunene er små kan behovet for en boligsosial 

handlingsplan være svært forskjellige. I Lebesby har de mange uløste problemer som det må tas 

fatt i, og planen kan være et viktig hjelpemiddel for å få boligtiltak realisert og kommunenes 

arbeid bedre koordinert. I Berlevåg har de få utfordringer, vanskeligstilte får den hjelpen de 

trenger, og behovet for en plan er ikke til stede. Med slike oversiktlige forhold ser vi at 

nåværende organisering fungerer bra. 
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9 Hva er spesielt med det boligsosiale arbeidet i Nord? 

I dette kapittelet vil vi gjøre noen vurderinger av hvorvidt det boligsosiale arbeidet i nord skiller 

seg vesentlig fra resten av landet, og hva som eventuelt er spesielt ved å bo i nord. 

 

Et viktig utgangspunkt er den historiske bakgrunnen for dagens boligmasse i nord. Store deler av 

det geografiske området som omtales i denne rapporten ble brent til grunnen på tampen av 

krigen, og gjenreisningsboligene fra slutten av 40-tallet og 50 tallet utgjør ennå en stor del av 

boligmassen på de fleste stedene. Dette er primært eneboliger som i dag anses for å ha en dårlig 

standard og upraktisk løsning og hvor ombygning har vært nødvendig for å få boligene opp på en 

tilfredsstillende standard. 70- og 80-tallet er preget av en nøktern boligbygging finansiert av 

Husbanken. Fiskerikrisa på slutten av 80-tallet førte til stor utflytting fra kysten og 

boligbyggingen stoppet nærmest opp. Gjennom hele perioden har Husbanken hatt en særstilling i 

nord i forhold til gjenreisning, nybygging og tilrettelegging.  

 

I områder med en positiv befolkningsutvikling har det vært en jevn vekst i boligbyggingen, og fra 

årtusenskiftet har økningen vært formidabel. Bolig er blitt mer enn et tak over hodet, og 

velstandsøkninga har gjort at stadig flere kan bruke mer penger på bolig. Delvis eksklusive 

leilighetskompleks i blokkbebyggelse er (foruten i Tromsø) et forholdsvis nytt fenomen i nord 

som først har skutt fart i løpet av det siste tiåret i byene og kommunesentraene. Dette er således 

en nasjonal trend som har kommet litt seinere i nord, men som er her med full styrke. Et enklere 

bolighold og krav om nærhet til sentrum og alle tilbud lokker både unge og eldre boligkjøpere. 

Med livsløpsstandard i leilighetene har dette også åpnet for et nytt privat marked for eldre som 

har mulighet for å klare seg lenger i egen bolig. Det kan være god ”eldrepolitikk” at kommunen 

tilrettelegger for private utbyggere med eldre som målgruppe da etterspørselen etter kommunale 

omsorgsboliger kan reduseres og kostnadene holdes nede. 

 

Dette bringer oss over på neste tema som er de spesielle klimatiske forholdene i nord. Mange 
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snørike vintre på rad gjør leilighetsalternativet attraktivt med snøfrie inngangsparti og garasje i 

kjeller. Særlig i Hammerfest og Tromsø blir dette argumentet brukt i salgsøyemed og mange 

finner tilbudet attraktivt. Det harde klimaet i nord gjør boligen til mer enn bare et husrom. På 

enkelte plasser må en ta hensyn til vind og snøforhold både i forhold til beliggenhet og 

byggekvalitet. Med lange og kalde vintre fokuseres det mye på lavenergiboliger i 

nybyggermarkedet, men potensialet er på langt nær tatt ut. Nye og bedre løsninger følger den 

teknologiske utviklingen, men det kan være vankelig for privatpersoner og utbyggere å tenke 

lavenergi som løsning med fordyrende kostnad om det ikke finnes offentlige støtteordninger. 

  

Store avstander og en spredt bosetning preger vår region og dette er en stor utfordring på det 

boligsosiale området. Fraflytting fra utkantstrøkene gjør det vanskelig å opprettholde offentlige 

tilbud til et mindre antall beboere. Det er dyrt for kommunene å holde fast ved gode tilbud til 

eldre og hjelpetrengende i distriktene, og mange små kommuner står i et dilemma om de skal gi 

tilbud der folk bor eller sentralisere for eksempel omsorgsboliger. Fraflyttingen gjør også sitt til 

at nettverk forsvinner; eldre og hjelpetrengende kan ikke lenger vente hjelp fra slekt, og det blir 

færre naboer som kan trå til.   

 

Bosetningen i nord har tradisjonelt vært bygd opp der ressursene kan hentes ut, nær fiskefeltene, 

gruveforekomstene og kjerneområdene for reindrift. Med primærnæringenes tilbakegang og 

offentlig sektors vekst, er tyngdepunktet for bosetningen i endring. Fiskeværene blir sårbare for 

globale konjunkturendringer og endringer i arbeidsmarkedet får store konsekvenser for 

bosetningen. Gode tider i fiskeindustrien har ført til innflytting og utenlandsk innvandring fra 

land som Sri Lanka, Sverige, Finland, Russland og Polen. Kystsamfunnene er historisk vant til å 

forholde seg til og inkludere mange ulike nasjonaliteter, men det er oftest utlendingene som først 

drar når fiskebruket stenger. Den høye mobiliteten og utskiftingen i arbeidsstyrken er noe 

kystsamfunnene må forholde seg til og som en må ta høyde for også på boligområdet. Uten bolig 

er det vanskelig for bedriftene og kommunene å rekruttere, og med dagens arbeidsmarked må 

arbeidsgivere tilrettelegge for å få rekruttert arbeidskraft utenfra. Samtidig gjør denne 

usikkerheten det svært risikabelt for privatpersoner å investere i egen bolig. En selger vil rett og 

slett ikke få dekket kostnadene og må selge med tap. I slike ustabile samfunn må det offentlige ta 

en større økonomisk risiko ved boligbygging. 
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I tillegg til det flerkulturelle innslaget knyttet til arbeid på kysten, har de fleste kommunene i nord 

bosatt flyktninger. Det er vanskelig å holde på disse innvandrerne når det ikke finnes arbeid for 

dem, og større konsentrasjoner av personer med samme nasjonalitet i hovedstadsområdet lokker 

mange sørover. I denne rapporten har vi dokumentert at store deler av flyktningene forlater Nord-

Norge etter noen år. Den største innvandringsgruppen i Finnmark og Nord-Troms er nå russere, 

og denne er trolig mer stabil da de fleste er innvandret gjennom ekteskap. Denne gruppen er godt 

integrert i samfunnet, og vi har ikke registrert at den er særlig representert blant vanskeligstilte på 

boligmarkedet. Vi finner derfor ikke noen konsentrert bosetning av enkelte innvandrergrupper i 

Nord-Norge slik enkelte storbyer i sør opplever som en ”gettofisering”. 

 

Vi vil også komme litt inn på de kulturelle betingelsene den samiske befolkningen bringer med 

seg på boligområdet. Tidligere har boligstandarden i de samiske kjerneområdene ligget lavere 

enn resten av landsdelen og boligene hadde generelt en røffere bruk. Boligene og uteområdene 

ble også ofte brukt som base for næringsaktivitet. I dag er slike forskjeller i ferd med å viskes ut 

da levestandarden og boligstandarden er kommet opp på et høyere nivå. Det er likevel en del 

kulturelt betingede forhold ved det samiske vi vil nevne her. I det samiske samfunn har 

storfamilien en viktig plass, og flere generasjoner kan bo sammen under samme tak. Ugifte 

sønner kan ofte bli boende med foreldre til langt over 30-årsalderen, uten å ha noe ønske om å 

etablere seg i egen bolig. Dette er personer som i en norsk sammenheng kan bli definert som 

vanskeligstilt fordi de ikke har egen bolig, men som ikke selv nødvendigvis ønsker å flytte ut. 

 

Petroleumens inntog i nord har vært et veiskille for noen enkeltkommuner. Hammerfest og Alta 

har opplevd en formidabel vekst etter at Snøhvitfeltet ble besluttet utbygget, og tilstrømmingen 

av arbeidere i anleggsfasen og veksten i annen tilstøtende virksomhet har påvirket boligmarkedet 

og prisene. Markedskreftene har slått inn med full kraft, og kommuneadministrasjonen har ikke 

klart å holde tritt med å tilrettelegge for nye tomter og boligbygging. Kirkenes i Sør-Varanger 

kommune har også opplev en kraftig prisstigning på boligmarkedet som en følge av forventet 

petroleumsutvikling på russisk side og den rolle Sør-Varanger kan få som grensekommune. 

Boligmangel i disse kommunene har blitt et problem som har presset prisene ytterligere opp. 

Vanskeligstilte på boligmarkedet har dermed opplevd en ekstra vanskelig tid og det økte 
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prisnivået har i seg selv skapt flere økonomisk vanskeligstilte. Enkeltaktørers oppkjøp av store 

eiendommer og bygningsmasse (tidligere AS Sydvaranger) i Kirkenes har også skapt usikkerhet 

om hvordan disse verdiene vil bli forvaltet og hvordan dette vil påvirke boligmarkedet. 

Medaljens bakside er at petroleumens inntog også skaper et større skille mellom rike og fattige 

kommuner; de som står ved rørledningens ende og de som ligger i skyggen. 

 

Kommuner og private utbyggere i Finnmark har tidligere hatt mulighet til å kjøpe rimelige tomter 

for tilrettelegging og bygging av boliger fra Statsskog. I 2006 ble Finnmarkseindommen innført, 

og en ny prispolitikk med markedsstyrte priser er i ferd med å utvikle seg. I presskommunene 

Hammerfest, Alta og Kirkenes har tomteprisene allerede steget kraftig, og kritiske røster mener at 

prisnivået gjør det vanskelig med en sosial boligbygging. Det blir dyrere for presskommunene å 

kjøpe og tilrettelegge tomter, og vanskelig å tilby gratis eller billige tomter til vanskeligstilte. For 

private utbyggere vil startprisen være såpass høy at de vanskelig kan tilby” rimelige” boliger til 

salgs. Dette gjør det nær sagt umulig for vanskeligstilte å komme inn på det private boligmarked 

da det ikke lenger finnes nye lavkostnadsboliger. 

 

Oppsummert må vi kunne si at i løpet av det siste tiåret har markedskreftene for alvor nådd nord, 

og presskommunene opplever et boligmarkedet og problemer relatert til vanskeligstile på 

boligmarkedet som likner mye på storbyene lenger sør. Men vi ser også at mange 

nedgangskommuner påvirkes av markedet i negativ retning. De er sårbare for endringer i 

næringsstruktur, sysselsetting, og ikke minst befolkningssammensetning, og boligmassen 

reduseres i verdi. Bolig kan i enkelte kommuner være et investeringsobjekt mens det i andre er et 

tapsprosjekt.  



 

 59   

10 Oppsummering  

 

De boligsosiale handlingsplanene er i denne kartleggingen brukt som en innfallsport til hvordan 

kommunene jobber på de boligsosiale området. Planene viser il dels store variasjoner mellom 

kommunene. Dette gjelder både organiseringen av arbeidet internt i kommunen, i forhold til 

samarbeidsparter, få dokumentert behov, tilbud og utfordringer i forhold til bolig, og hva 

kommunen har tenkt å gjøre for å bedre situasjonen for de vanskeligstilte. Å kvantifisere 

brukerne og deres behov har vært en utfordring for forskerne da måten dette er gjort på i de ulike 

boligsosiale handlingsplanene ikke er helt strømlinjeformet. Vi har derfor brukt tallene med 

forsiktighet, og i mange tilfeller følt at det har vært vanskelig å trekke konklusjoner på et 

grunnlag hvor føring av tall har vært litt tilfeldig. I og med at vi ikke alltid vet hvilke kriterier 

som er lagt til grunn for registreringen, kan det være tallene ikke er helt sammenlignbare. Denne 

type kartlegging er naturlig nok basert på en stor grad av skjønn, og må derfor brukes med 

varsomhet. 

 

Vi har derfor lagt mindre vekt på at kommunenes størrelse kan ha noen stor effekt på variasjonen 

i andelen vanskeligstilte på boligmarkedet, og sett det som mer hensiktsmessig å se hva som var 

årsakene til at innbyggere blir kategorisert som vanskeligstilte. De større presskommunene med 

stor innflytting og høye boligpriser har generelt flere økonomisk vanskeligstilte, og ligger også 

høyere en gjennomsnittet på antallet rusmisbrukere. Disse problemene finnes også i enkelte 

mellomstore og små kommuner, men er ikke så fremtredende her. I mindre kommuner er oftere 

problemene knytet til å skaffe eldre og funksjonshemmede bolig, slik at denne gruppen klart 

dominerer blant de vanskeligstilte som har vært i kontakt med kommunen. 

 

Vi hadde en ambisjon om at sosioøkonomiske bakgrunnsfaktorer og eksterne faktorer i forhold til 

boligmarkedet i den enkelte kommune, kunne være med på å forklare variasjon. Dette har vi bare 
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i begrenset grad kunne påvise. Kommunestørrelse har ganske stor forklaringskraft, likeledes 

alderssammensetning i kommunene og boligpriser. Vi har i mindre grad kunnet dokumentere at 

kommunens næringsstruktur, utdanningsnivå, grad av arbeidsledighet, sosialhjelpstilfeller og 

antallet uføretrygdede har noen påvirkning, men dette håper vi å kunne få analysert grundigere 

når vi setter i gang med brukerundersøkelsen. Vi anser det likevel for relevant å ha med som 

bakgrunnsinformasjon i denne rapporten, da det gir et innblikk i hvilke forskjeller som finnes 

mellom små, mellomstore og store kommuner. 

 

Utnyttelsen av de økonomiske virkemidlene henger i stor grad sammen med hvor aktive 

kommunen er til å markedsføre ordningene og om det finnes gode rutiner for å fange opp de som 

kan være støtteberettigede og ha behov for bistand. Dette er likevel en regel med visse 

modifikasjoner. Etterspørselen er ikke like stor i alle kommuner. Der boutgiftene er lave kan også 

behovet være begrenset og etterspørselen etter tilbudene blir små. Videreformidling av Startlån er 

også forbundet med en viss økonomisk risiko for kommuner med liten boligomsetning, mens 

presskommuner kan ha is i magen. Alle kommunene synes å være av den oppfatning at 

boligtilskuddet til etablering og tilrettelegging er alt for lavt i forhold til behovene. Tilskuddets 

størrelse har ikke holdt tritt med prisutviklingen, og kommunene kan ikke hjelpe alle som har 

behov for det. 

 

Organiseringen av det boligsosiale arbeidet er svært forskjellig fra kommune til kommune. I 

større kommuner er ofte hele eller deler av boligmassen skilt ut i eget selskap eller stiftelse, mens 

dette sjelden er tilfellet i de små kommunene. Et annet kjennetegn ved de store kommunenes 

organisering er at de ofte samler mesteparten av det boligsosiale arbeidet i et eget boligkontor. I 

mellomstore og mindre kommuner kan arbeidet være mer fragmentert. 

 

Til slutt ønsket vi å kunne si noe om det å ha en boligsosial handlingsplan har noen innvirkning 

på det boligsosiale arbeidet som gjøres i kommunen. Vi vil hevde at for de aller fleste 

kommunene som har utarbeidet en boligsosial handlingsplan har denne vært til nytte, både for å 

få dokumentert behov, men også for å få til en bedre organisering og koordinering og til slutt få 

realisert tiltakene. Men, det betyr ikke at alle problemer er løst. Flere kommuner innrømmer at 

planen ikke ble det verktøyet de hadde håpet, og enkelte går så langt som å hevde at den ble lagt i 
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en skuff. Innad i en kommune kan også synene på en slik plan være svært forskjellig, noen syns 

den har fungert bra, mens andre føler at den angår dem i liten grad. Noen av disse kommunene er 

i ferd med å revidere planen, og tror at de kan få dette bedre til neste gang. Det boligsosiale 

arbeidet er i endring, kommunene lærer av tidligere feil, finner nye måter ting kan løses på, og 

forandringer i omgivelsene gjør at arbeidet stadig må justere. Behovet for en boligsosial 

handlingsplan er til stede der en har uløste oppgaver og utfordringer med å gi vanskeligstilte på 

boligmarkedet den hjelp de trenger. Men det finnes små kommuner som klarer dette arbeidet 

utmerket uten en plan, og får koordinert sitt arbeid bra slik det er organisert i dag.  

 

Selv om et par kommuner er i ferd med å utarbeide sin første boligsosiale handlingsplan og noen 

flere er i ferd med å rullere den første planen, merker vi at enkelte kommune har rettet fokusert 

litt bort fra det boligsosiale planarbeidet. De ønsker å se breiere på arbeidet og tenker mer 

boligpolitisk og boligstrategisk og hvordan saksfeltet kan innarbeides i en helhetlig 

kommuneplanlegging. NAV-reformen fører med seg andre utfordringer, og mange kommuner er 

usikre på hvordan de skal løse dette rent organisatorisk. Dette betyr ikke at det boligsosiale 

planarbeidets tid er forbi, men at det muligens går inn i en ny utfordrende fase. 
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