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1. Innledning.

Svelvik kommune har hatt og har fortsatt et godt tilbud til de fleste grupper av mennesker som 

trenger et botilbud. De nye behov som har oppstått i de siste årene har tjenesteapparatet klart å 

finne tilfredsstillende løsninger innenfor det eksisterende boligmassen som kommunen 

disponerer. 

Kommunen har likevel utfordringer når det gjelder å møte framtiden med et botilbud som kan 

gi et tilfredsstillende tilbud til alle grupper.

Svelvik kommune har ikke tidligere utarbeidet en handlingsplan for det boligsosiale arbeidet. 

Dette har i mange situasjoner gitt et uoversiktlig bilde og manglende koordinering av 

boligtildelingen.

Det er kanskje ikke helt vanlig å behandle behov for sykehjemsplasser i en boligpolitisk 

handlingsplan. Imidlertid er sykehjemmet også som en boform med en høyt nivå på 

tjenestetilbudet. Beboerne her vil ikke kunne mestre livet i en mindre tilrettelagt bolig, og 

sykehjemmet blir dermed en boform i øverste trinnet av omsorgstrappa. I mange kommuner 

er sykehjemmene ”boliggjort/avhjemlet” på en slik måte at tjenestene ytes som sosialtjenester 

etter sosialtjenesteloven og ikke en helsetjeneste etter kommunehelseloven. Beboere betaler 

her husleie for å bo på sykehjemmet. Ut fra dette perspektivet er det naturlig å behandle 

behovet for sykehjemsplasser også som en del av  en boligsosial handlingsplan.  

Arbeidsgruppa har forsøkt å tenke planlegging av boliger med tanke på hvilken boligmasse  

Svelvik kommune trenger for å tilby en type bolig som ulike brukergrupper kan mestre 

hverdagen sin med lavest mulig innsats fra det offentlige.  

2. Bakgrunn og mandat.

Gjennom St.m. nr. 49 (1997-98) om boligetablering for unge og vanskeligstilte og 

stortingsmelding nr. 50 (2998-99) Utjamningsmeldinga, blir kommunene oppfordret til å 

utarbeide lokale boligsosiale handlingsplaner.
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Rådmannen har nedsatt en faglig/administrativ arbeidsgruppe med følgende mandat: 

Plangruppa skal vurdere og foreslå tiltak for hvordan Svelvik kommune skal møte det 

framtidige behovet for sykehjemsplasser, boliger til omsorgsformål og boliger til 

vanskeligstillte. 

Planhorisonten på kort sikt skal være 2015 og på lang sikt 2025. Vurderingene skal være 

basert på en mest mulig realistisk framskriving av befolkningsutviklingen i kommunen, og 

basert på de utviklingstrekk og strukturendringer i helse og sosialsektoren som man nå ser 

konturene av.

Plangruppen skal vurdere behovet ut fra den organisering av tjenestene man nå har, men også 

vurdere alternative måter å møte framtidens utfordringer på.

De faglige vurderingen skal danne grunnlag for at Svelvik kommune kan få utarbeidet og 

vedtatt en boligsosial plan med en planhorisont fram mot  2015.

Plangruppen sammensettes slik:

Virksomhetsleder Liv Karin Holter

Virksomhetsleder Kirsten Mogensen

Kommunelege Rune Frengen

Virksomhetsleder Berit Wetterstad

NAV-leder Mona Sandviken / Sosialkonsulent Helen Kvam

Spesialrådgiver Halvard Helgesen. 

Brukermedvirkning.

Plangruppen skal/bør ha møter med representanter for ulike brukergrupper for å få innspill til 

arbeidet.

3. Hvorfor en boligsosial handlingsplan?

Husbankens veileder beskriver planen som en ”samordnet plan for vanskeligstilte 

husholdninger innenfor en helhetlig boligpolitikk” Planen skal i flg. veilederen ha et 
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langsiktig perspektiv og skal ta for seg bistand til etablering i bolig og bistand til å bli boende 

i boligen.

Arbeidsgruppen for boligsosial handlingsplan foreslår følgende hovedmålsetting for den 

boligsosiale handlingsplanen:

Hovedmålet for det boligsosiale arbeidet er at alle skal kunne disponere en god bolig 

uavhengige av økonomiske, fysiske, helsemessige eller sosiale forutsetninger.

Arbeidsgruppen har satt opp følgende delmål for planarbeidet:

1. Gi økt kunnskap om boligbehovet i Svelvik kommune.

2. Gi økt kunnskap om og bedre utnytting av statlige virkemidler.

3. Virksomhetene skal samordne sin boligforvaltning.

4. Bedre utnyttelse av kommunens samlede boligmasse.

5. En mer målrettet og effektiv bruk av tiltak og virkemidler.

6. Større effektivitet ved å samordne ressurser.

Planen tar ikke for seg den generelle boligforsyningen i kommunen, men vil se på tiltak for de 

gruppene som faller utenom det ordinære boligmarkedet eller har hjelpe- eller omsorgsbehov 

behov som krever en spesiell tilpasning av boligen.

Hva er en boligsosial handlingsplan / boligsosialt arbeid?

Arbeidsgruppen erkjenner at å lage en boligsosial handlingsplan etter Husbankens norm er et 

svært omfattende arbeid. Arbeidsgruppen har derfor begrenset oppgaven til å være en 

gjennomgang av utfordringene og å gjøre en mest mulig kvalifisert behovsvurdering for 

boliger og sykehjemsplasser i perioden fram mot 2025.

Arbeidsgruppen vil videre skissere behov for framtidig bemanning. Bolig i seg selv er ikke 

alltid nok.  ”Det boligsosiale arbeidet er omfattende og dekker alt fra kommunens innsats for 

å fremskaffe og tildele boliger, til enkelttiltak som kan øke den enkeltes forutsetninger for å 

mestre bo og livssituasjonen” (Kommunal og regionaldept. 2002). 
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4. Beskrive utviklingstrekk som påvirker kommunens 
behov for sykehjemsplasser og kommunale boliger

Det er flere forhold som i framtiden vil påvirke hvilke utfordringer kommunen som 

leverandør av velferdstjenester vil møte. Den medisinske utviklingen fører til at kommunene 

får nye pasientgrupper inn i sitt ansvarsområde og samtidig endrer spesialisthelsetjenestene 

sin praksis vedr. utskrivninger til kommunene. Dette medfører et økt press på kommunene.

Den største utfordringen kommer imidlertid sannsynligvis fra endringer i 

befolkningssammensetningen. 

4.1 Befolkningsutvikling

Statistisk sentralbyrå har framskrevet utviklingen i Svelvik slik: 

Årstall I alt 0-6 
år

7-15 
år

16-19 
år

20-24 
år

25-66 
år

67-79 
år

80-89 
år

90 år 
og over

2007 6 466 504 842 378 330 3 651 527 202 32
2015 6 712 473 761 391 427 3 613 807 196 44
2020 6 867 503 714 351 435 3 689 894 238 43
2025 7 049 535 726 333 387 3 733 957 335 43

Som det framgår vil veksten i aldersgruppene over 67 år være formidabel fram mot 2025. 

4.2 Befolkningssammensetning.

Svelvik kommune har i dag en relativt ung befolkning. Den innbyrdes sammensetningen av 

aldersgruppene har de siste 10 år vært relativt stabil. Det er en svak tendens til at andelen barn 

under 15 år går ned, mens andelen over 67 år går opp. Andelen personer over 80 år var i 2000 

3,4 mens det i 2008 er på 3,6. I landet forøvrig utgjør eldre over 80 år 4,7 % av befolkningen. 

Den mye omtalte ”eldrebølgen” vil ikke for alvor begynne å gjøre seg gjeldende før i 2015 og 

fram til 2025.
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5. Beskrivelse av dagens boligtilbud.

5.1 Det kommunale boligtilbudet

Kommunen eier til sammen 95 boenheter til utleie (inkl. 4 enheter på branntomta i Strandgt.). 

Flere av disse er øremerket til grupper av brukere som for eks. bofellesskapet i Brinchsgt 8. 

De fleste boligene disponeres av hjemmetjenesten som samlet disponerer 53 enheter (inkl. 

serviceboligene). Sosialtjenesten disponerer 23 boenheter, mens Familietjenesten disponerer 

16 enheter. 3 boenheter disponeres av virksomheten Kommunalteknisk drift.

I tillegg har hjemmetjenesten tildelingen av de 31 omsorgsboligene i Fabrikkjordet borettslag. 

Målgruppen her er eldre og funksjonshemmede med hjelpebehov. Her må den som søker selv 

kjøpe sin egen bolig. Her opplever mange søkere at inngangsprisen til Fabrikkjordet er så høy 

at de takker nei til dette tilbudet.

Kommunen leier ingen boliger som benyttes til framleie.

Underetasjen i serviceboligene er ombygd til en skjermet avdeling for senil demente, men 

benyttes foreløpig til leiligheter for mennesker som trenger mye tilsyn og hjelp. Hvis presset 

på sykehjemmet øker er planen å ta denne delen av serviceboligen i bruk som 

sykehjemsavdeling for senil demente. Dette vil redusere tilbudet til den gruppen som er 

hjelpetrengende men som klarer seg med hjelp på et lavere nivå. Dette tilbudet kan erstattes 

ved at kommunen kjøper leiligheter ved Fabrikkjordet borettslag og etablerer personalbase der 

for å ivareta tryggheten til denne gruppen. 

Det er bygd nye omsorgsboliger i Strømmsgt. 28 i tilknytning til bofellesskapet i Brinchsgt. 8.

For øvrig er det ikke bygd nytt eller gjort nevneverdige endringer med de øvrige boligene, 

annet en høyst nødvendig vedlikehold. Mange av boligene bærer preg av lite vedlikehold både 

innvendig og utvendig. Boligene i Strandgata er i en rapport, gjort av  Drammen Eiendom KF, 

vurdert til å være kondemnable.
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5.2 Det private boligmarkedet i Svelvik.

Det private boligmarkedet er i begrenset grad tilgjengelig for de gruppene som er definert som 

målgruppe i denne planen. Det er ingen avtaler med private utleiere for å dekke behovet til 

vanskeligstilte. Sosialtjenesten opplever at det lille private markedet som er, ikke ønsker å ta 

imot denne gruppen boligsøkere. Når det lykkes å få til avtaler er det ofte svært dyre og 

dårlige løsninger som må etableres.

For å eksemplifisere kan det nevnes at i akutte tilfeller blir sosialtjenesten ofte nødt til å 

henvende seg til private utleiere tar ca. kr. 700.- pr. døgn for korttids utleie.

6. Hvem er de vanskeligstillte? Beskrivelse av  
brukergruppene.

Det kan være vanskelig å definere kategorier av disse brukergruppene da det ofte er 

sammenfall av ulike forhold som fører til boligbehovet. Ut fra de kjennetegn som er mest 

fremtredende har arbeidsgruppen satt opp følgende kategorier.

6.1 Flyktninger.

Behovet for boliger til flyktninger er vanskelig å forutse. Kommunestyret har vedtatt at i 2009 

skal det tas inn 10 nye flyktninger. Det er et press fra Inkluderings og mangfoldsdirektoratet 

(IMDI), om å ta i mot flyktninger som er aleneboere. Dette vil kreve flere boenheter enn om 

man tar i mot familier.  

6.2 Mennesker med funksjonshemming.

I denne gruppen er det flest mennesker med psykisk funksjonshemming, men også fysisk 

funksjonshemmede vil være representert her. 

Mennesker med psykisk funksjonshemming vil ha behov for forutsigbarhet, trygghet og en 

helhetlig planlegging rundt daglige gjøremål. Det kan være stor variasjon i funksjonsnivå, og 

noen vil trenge hjelp til alle dagliglivets gjøremål.

De fleste som er registrert i denne gruppen vil ha behov for hjelp og tilsyn hele døgnet.
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6.3 Mennesker med psykiske lidelser.

Denne gruppen er en sårbar gruppe hvor boligproblemer kan oppleves mer belastende enn hos 

andre grupper. Sykdomsbildet i denne gruppen kan variere i alvorlighetsgrad og de som er 

registrert her er de som ikke vil kunne skaffe seg et hensiktsmessig botilbud privat eller som 

krever ekstra tilrettelegging av bosituasjonen for å kunne fungere.  

6.4 Rusmisbrukere / personer med dobbeldiagnoser.

Dette er en gruppe som representerer en stor utfordring for kommunen. Erfaringer viser at 

denne gruppen ikke kan benytte seg av det private boligmarkedet. Om de skaffer seg en bolig 

selv vil de ikke kunne beholde boligen på grunn av deres lave eller utfordrende boevne. I 

denne gruppen er det personer som er uten fast bopel.

6.5 Økonomisk og Sosialt vanskeligstillte.

Denne gruppen er svært sammensatt og det kan være personer fra de andre målgruppene som 

også faller inn i denne gruppen. Personer her vil sjelden være i arbeid og vil være store 

brukere av kommunale tjenester. Her er utfordringen å finne rimelige boliger med en rimelig 

god standard. Det private boligmarkedet vil ha problemer med å ta i mot denne gruppen da 

mange har en begrenset egenomsorgsevne av ulike årsaker. I kartleggingen er det de som er 

helt uten bolig som er registrert.

6.6 Personer med store omsorgsbehov / eldre vanskeligstillte.

Dette er en gruppe eldre mennesker som oftest har egen bolig, men hvor boligen ikke er 

hensiktsmessig ut fra deres helsetilstand eller grad av funksjonshemming. Dette er den 

gruppen som ikke trenger sykehjemsplass, men som opplever at hverdagen går bedre hvis de 

er i trygge omgivelser med god tilgang på hjelp. Beboerne i serviceboligene er eksempler på 

denne gruppen.

Gamle mennesker er de ikke å regne som vanskeligstillte på boligmarkedet når de bor i egen 

bolig. Denne gruppen kan velge å selge egen bolig for å skaffe seg en annen mer 

hensiktsmessig bolig.  Her kan problemet være tilgangen på boliger i det private 

boligmarkedet. Mange av disse søker kommunal bolig av denne grunn. Fabrikkjordet 

borettslag er et aktuelt tilbud til denne gruppen. Mange planlegger alderdommen på en god 

måte og kjøper seg hensiktsmessige boliger privat eller på Fabrikkjordet. Andre igjen har ikke 

bolig å selge, og prisnivået på Fabrikkjordet gjør at mange ikke har råd til å kjøpe seg inn der. 
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6.7 Avlastning

Denne gruppen består av mennesker som har store belastninger i sin hverdag på grunn av 

store omsorgsoppgaver. Pårørende til eldre mennesker vil ha mulighet til å få avlastning  ved 

Svelvik sykehjem. Det finnes imidlertid familier eller aleneforeldre som har barn /ungdommer 

med adferdsavvik som gjør det vanskelig å leve et noenlunde normalt liv. Svelvik kommune 

har et dårlig tilbud for å avlaste denne gruppen. Resultatet kan bli at kommunen må ta hele 

omsorgsansvaret med de kostnader det vil medføre.

7. Hovedutfordringer 

1. Fremskaffe og finansiere nøkterne og rimelige boliger til vanskeligstilte grupper, 

herunder å finne løsning på midlertidig innkvartering.

2. Gi tilstrekkelig hjelp og oppfølging til vanskeligstillte grupper for å gjøre dem i

stand til å bo og beholde boligen.

3. Møte framtidig behov for trygghet til mennesker med store og omfattende 

omsorgsbehov på grunn av alder og funksjonshemming.

4. Oppfølging av boligsosial plan. Forslag og tiltak må samordnes med økonomiplan, 

kommuneplan, areal- og reguleringsplaner, utbyggingsplaner etc. 

8. Mål og Strategi for å møte framtides utfordringer. 
I vedtatt kommuneplan er det ikke beskrevet noen boligpolitiske målsettinger for Svelvik 

kommune, og Svelvik kommune har ikke hatt en tydelig politikk på dette området.

I utgangspunktet er det enhver innbyggers ansvar å skaffe seg egen bolig. Men det er i Svelvik 

som de fleste andre steder, store forskjeller mellom flertallet av innbyggerne som bor godt og 

et lite mindretall som ikke er i stand til å etablere seg i det private boligmarkedet av ulike 

grunner. 

Svelvik kommunes boligpolitikk bør i framtiden dekke:

1. Institusjonsplasser til de som ikke av helsemessige årsaker ikke kan bo i eget hjem.

2. Øremerkede / skjermede boliger med forskjellig grad av tilknyttede hjelpetjenester

3. Kommunale boliger for ordinær utleie til vanskeligstillte boligtrengende.
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8.1 Hovedmål:

Alle bør, så lang som mulig disponere en egnet god bolig tilpasset økonomiske, fysiske 

helsemessige og sosiale forutsetninger. Svelvik kommune skal bidra til at det bygges boliger 

som i størst mulig grad fremmer mestring og selvstendighet.

8.2 Delmål:

Svelvik kommune skal disponere et tilstrekkelig antall boliger til de av innbyggerne som på 

grunn av ulike årsaker ikke klarer å skaffe seg bolig på det ordinære boligmarkedet.

Svelvik kommune skal legge forholdene til rette for at personer som ikke klarer seg selv i 

egen bolig får tilstrekkelig hjelp til å mestre dagliglivet for å kunne bli boende i egen bolig

8.3 Kommunens ansvarsområde.

En god bolig er en betingelse for et godt og meningsfullt liv og det er derfor viktig at alle kan 

sikres en bolig som tilfredsstiller deres behov. Kommunene har hovedansvar for å skaffe 

boliger til vanskeligstilte. Lovgrunnlaget er å finne i lov om sosiale tjenester;

§ 3-4. Sosialtjenesten skal medvirke til å skaffe boliger til personer som selv ikke kan ivareta 

sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpassning og hjelpe- og 

vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemming eller av andre 

årsaker.

§4-2 d. De sosiale tjenester skal omfatte plass i institusjon eller bolig med heldøgns 

omsorgstjenester til dem som har behov for det på grunn av funksjonshemming, alder eller 

sosiale problemer.

§ 4-3. De som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller 

personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, har krav på hjelp etter § 4-2 bokstav a-d.

§ 4-5. Sosialtjenesten er forpliktet til å finne midlertidig husvære for den som ikke klarer det

selv.
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§ 7-5. Kommunen har ansvar for planlegging, etablering og drift av boliger med heldøgns 

omsorgstjenester for dem som på grunn av alder, funksjonshemming eller av andre årsaker 

har behov for det. 

8.4 Hvilke boligtyper trenger vi?

Alle boliger som bygges i regi av Svelvik kommune må være bygd etter prinsippene for 

”universell tilpasning”. Dette vil si at boligen skal kunne beboes av funksjonsfriske 

mennesker så vel som mennesker med ulike typer funksjonshemminger. Dette vil gi 

kommunen en større fleksibilitet når boligene skal tildeles. Boligene må ha en god og enkel 

standard. Det må legges vekt på kostnader både av hensyn til beboeren og den kommunale 

økonomien.

Boligene bør ligge sentrumsnært. Dette gir større mulighet for beboerne til å skape seg 

nettverk, samt tilgang til servicefunksjoner. En sentral plassering har også driftsfordeler for 

hjelpeapparatet.  Prosjekteringen av boligene skal ta hensyn til at personer med ulike behov 

skal kunne bo i nærheten av hverandre. Boligene skal i minst mulig grad øremerkes til 

spesielle grupper, og skal ikke betegnes med navn som gir inntrykk av dette. Det skal kun 

søkes om ”kommunal bolig” . 

De ulike målgruppene har behov for  ulike typer boliger. Noen grupper kan ha en behov som 

best løses i et fellesskap med andre mennesker med de samme utfordringene. For andre 

grupper av mennesker med lik utfordring kan felles areal være uhensiktsmessig. Dette gjelder 

for eksempel mennesker med rusproblematikk. Her kan en samling i fellesskap være en 

trussel og motvirke rehabiliteringen.

For gruppen mennesker med utviklingshemming kan boliger med fellesareal være 

hensiktsmessig og bidra til livskvalitet som ikke kan oppnås i enkeltstående boliger. 

I dag opplever tjenesteapparatet først og fremst en  mangel på bofellesskap med personalbase 

og felles areal for brukerne. Det oppleves også vanskeligheter med å få gitt et tilbud om 3-

roms leiligheter til familier. Når man skal planlegge for framtiden må hovedvekten av 
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boligmassen likevel være små lettstellte leiligheter med ett soverom. Dette dekker 

størstedelen av etterspørselen. 

8.5 Kriterier. Hvordan bør vi prioritere?

Tildelingen av boliger skal skje på individuelt grunnlag. Når boliger tildeles skal det tas 

hensyn til hvilke behov naboer har for å unngå konflikter og uheldige påvirkninger. 

De kriteriene som skal vurderes / vektlegges i søknadsbehandlingen er disse:

• Omsorgsbehov / Boevne / Funksjonsnivå.

• Boligstandard egen bolig / leid bolig.

• Økonomisk evne til å skaffe bolig selv.

Kriteriene er ikke satt opp i prioritert rekkefølge. Det er den samlede situasjonen for den 

enkelte som må vurderes. 

8.6  Gjennomgangsboliger eller langtidsleie ?
Det har vært en intensjon og et ønske at de kommunale boligene skal være gjennomgangs-

boliger i påvente av en permanent løsning i de private boligmarkedet. Dette har vist seg å 

være vanskelig å gjennomføre. Det dilemma kommunens sosialtjeneste har kommet i ved å 

følge denne linjen har ofte vært at man ved å flytte mennesker til et privat tilbud ville ha 

bidratt til høyere kostnader for kommunen. 

Det er mange boliger som fungerer som en del av den såkalte omsorgstrappa. Flere eldre 

selger sin upraktiske bolig for å flytte inn i en mere tilrettelagt kommunal bolig for at de skal 

kunne bo i egen bolig lengst mulig. På den måten avlastes presset på sykehjemmet. I disse 

tilfellene må man se på tildelingen som en permanent løsning inntil man må ha omsorg på et 

høyere nivå. Dette er den største gruppen beboere av kommunale boliger. 

Begrepet gjennomgangsbolig bør benyttes i de tilfellene hvor det er faglig og praktisk 

hensiktsmessig ut fra en vurdering av søkerens behov og boevne.

8.7 Organisering av boligformidlingen
Dagens rutiner innebærer at flere virksomheter har ansvar for forvaltningen av de kommunale 

boligene. Hjemmetjenesten, NAV sosial og Familietjenesten mottar søknader og koordinerer 

tildelingen av boliger. Virksomhetslederne tar med sine søknader og drøfter disse i 

Koordineringsutvalget for Individuell plan og rehabilitering. Dette har bidratt til en bedre 

samordning av boligtildelingen. Virksomheten Kommunalteknisk drift, har ansvar for å skrive 
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husleiekontrakter og å fakturere husleien. Administrasjonstjenesten har ansvar for kontakten 

med Husbanken og behandler bl.a. søknader om startlån. 

Arbeidsgruppa konkluderer med at Svelvik kommune har gode rutiner for forvaltning av 

eksisterende boligmasse, men det er et stykke igjen til at kommunen har en profesjonell 

boligforvaltning som innbefatter strategi for vedlikehold, plan for utskiftning, vurdere 

endringer i behov samt å framskaffe det nødvendige antall boliger som det er behov for.

De boligsosiale ordningene som Husbanken tilbyr er av denne grunn ikke godt nok utnyttet.

Arbeidsgruppen savner en samlet boligforvaltning og en aktiv boligutvikling i Svelvik 

kommune og anbefaler at det gjøres noen organisatoriske endringer for å løse denne 

utfordringen.

8.8 Hva bør kommunen eie og hva bør overlates til det private markedet?

I dag eier Svelvik kommune boliger som er av en standard, eller har en beliggenhet, som ikke 

er hensiktsmessig. Det er et politisk ønske om å selge ut eiendom for å realisere verdier, og ut 

fra den tanke at kommunen ikke skal stå som eiere av boliger til utlån. Arbeidsgruppen er av 

den oppfatning at kommunen må ha til disposisjon et antall boliger som ligger over det nivået 

man disponerer i dag. Om dette kan realiseres ved privat utbygging er usikkert. Det bør 

muligens være en målsetting å få til dette. 

I prinsippet trenger ikke kommunen å eie boliger for å dekke opp for sitt ansvar etter 

lovverket. Det viktigste er at kommunen har en disposisjonsrett/mulighet.  Som et 

utgangspunkt mener arbeidsgruppa at kommunen skal eie bygg som skal dekke behov i et 

langt perspektiv, mens de mer kortsiktige behov kan dekkes av det private boligmarkedet.

Hvis man etablerer langsiktige leieavtaler med private utbyggere som sikrer tilgang og 

fleksibilitet i bruken av boligene så er det ingenting i veien for at private kan eie boligene. 

Dette vil spare kommunen for investeringer, men vil føre til høyere driftsutgifter.

Arbeidsgruppa mener at institusjonsplasser og boliger som skal tilby døgntjenester / 

bofellesskap bør være kommunalt eid.
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Om det lokale boligmarkedet gjør dette mulig er usikkert. Dette krever at kommunen inngår 

utviklingsavtaler med private eiendomsutviklere i Svelvik. Husbankens virkemidler / tilskudd 

kan benyttes i slike tilfeller. Tilskuddene må søkes av, og tildeles kommunen.

Et godt alternativ ville sansynligvis være en blanding av kommunalt eide og boliger utbygd i 

privat regi. 

Hvis en velger å organisere boligene som borettslag bør kommunen kjøpe boenheter til videre 

framleie. Dette for å oppnå en ønskelig fleksibilitet. Erfaringene fra Fabrikkjordet borettslag 

sier oss at dette er nødvendig. Når hjelpebehovet endrer seg oppstår en situasjon hvor boligen 

må selges med de utgifter som dette medfører. Leieavtaler med private vil gi en mye bedre 

fleksibilitet.

8.9 Husbankens finansieringsordninger.

Husbanken har en rekke tilskudds- og låneordninger. Flere av ordningene kan med fordel 

kombineres for å finne gode løsninger. Her er en oversikt over de viktigste:

• Startlån.

Målgruppen er personer som har problemer med å etablere seg på boligmarkeded, 

eksempelvis unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede og 

flyktninger.

Dette er et kommunalt lån til nøkterne boliger. Kan gis til:

1. Topp eller fullfinansiering ved kjøp av bolig 

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

3. Toppfinansiering ved nybygging.

4. Utbedring av bolig.

• Grunnlån til bygging og utbedring.

Grunnlån kan benyttes til å bygge nye boliger, utbedring av boliger, ombygging av bygninger 

til boligformål og kjøp av nye eller bruke boliger.

• Boligtilskudd til etablering.

• Boligtilskudd tilutbedring /  tilpasning av bolig

• Tilskudd til refinansiering

• Bostøtte
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Statlig økonomisk støtteordning som administreres av Husbanken og kommunene. Bostøtte 

kan søkes hvis husstanden har lave inntekter og høye boutgifter.

Videre gis det som tilskudd til kommuner:

• Investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger.

Denne ordningen forvaltes i samarbeid med Fylkesmannen. Kommunene må søke om tilsagn

og det tildeles tilskudd innenfor en gitt økonomisk ramme for hver fylke. Det gis et tilskudd 

på inntil 30% av kostnadene for hver sykehjemsplass ( maks kr. 624 400.-) og 20 % av 

kostnadene for omsorgsboliger (maks kr. 417 600.-).

• Boligtilskudd til etablering – Utleieboliger.

Kan gis til kommuner eller andre juridiske personer for å føre opp eller kjøpe utleieboliger til 

husstander med svak økonomi.

9. Kartlegging / Behovsvurdering

9.1 Plass i institusjon.
I offentlige dokumenter er det ofte henvist til en tommelfingerregel at en kommune skal ha ca 

25% dekning av sykehjemsplasser til aldersgruppen over 80 år. Dette er imidlertid ikke en 

norm som er førende i planleggingen av omsorgstjenestene. 

Behovet for sykehjemsplasser er ikke en statisk funksjon at antall eldre over 80 år, men er 

avhengig av det øvrige tjenestetilbudet i omsorgstjenestene. En godt utbygd hjemmetjeneste 

med tilstrekkelig kapasitet vil føre til at behovet for sykehjemsplasser blir mindre. 

Arbeidsgruppen mener likevel kan ved å vise til denne ”tommelfingerregelen” kan gi en 

illustrasjon av hvilke utfordringer Svelvik kommune står overfor i de nærmeste årene.

Kommunen må være forberedt på store investeringer og økning av driftsutgiftene.

Hvis Svelvik kommune ønsker å være innenfor en dekningsgrad på mellom 20 og 25 % av 

antall eldre over 80 år vil behovet for sykehjemsplasser befinne seg mellom disse 

alternativene:
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Alt.1. 20% Dekningsgrad sykehjemsplasser > 80 år

2007 2015 2020 2025

Dekningsgrad 20 20 20 20

Antall innbyggere > 80 235 240 281 378

Behov for sykehjemsplasser 47 48 56 75

Alt.2. 25% Dekningsgrad sykehjemsplasser > 80 år

2007 2015 2020 2025

Dekningsgrad 25 25 25 25

Antall innbyggere > 80 235 240 281 378

Behov sykehjemsplasser 58 60 70 95

Hvis en videreføre en noenlunde lik profil på omsorgstjenesten og de samme kriterier som 

gjelder i dag, vil kommunen innen 2025 måtte øke kapasiteten med mellom 30 og 45 

sengeplasser.   

Arbeidsgruppen vurderer i dag situasjonen slik at det ikke er et prekært behov for nye 

sykehjemsplasser. Den markante økningen av eldre mennesker vil først bli merkbar etter 

2015, og innen den tid vil det være tid nok til å gjøre en grundig gjennomgang av hvordan 

omsorgstjenestene skal møte denne situasjonen investeringsmessig og driftsmessig . Dette er 

et arbeid som krever mye ressurser og kanskje ekstern  kompetanse. Det foreslås derfor at det 

etableres en egen plangruppe for å utrede dette.

Behovet fram mot 2015 kan løses ved at underetasjen i serviceboligene tas i bruk som 

sykehjemsavdeling. 1.etasjen er ombygget og klargjort som en avdeling for senil demente 

med 7 plasser. Dagens tilbud i serviceboligen kan møtes ved at kommunen kjøper opp 

tilsvarende antall leiligheter i Fabrikkjordet borettslag og etablerer personalbase der for å 

opprettholde tryggheten til denne gruppen.

9.2 Behov for boliger.

På bakgrunn av Svelviks størrelse og arbeidsgruppas tverrfaglige sammensetning mente 

gruppa at Husbankens metode BOKART var unødvendig omfattende. 

Arbeidsgruppa har derfor valgt å kartlegge behovet i de ulike målgruppene med følgende 

metode:
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• Gjennomgang av søkerlister i alle aktuelle virksomheter 

• Gjennomgang av registrerte brukere med uhensiktsmessig bolig

• Bruk av generell oversikt og kjennskap til personer utenfor hjelpeapparatet som bor 

uhensiktsmessig eller som er bostedsløse. 

• Bruk av SSB’s framskriving av befolkningsutviklingen i Svelvik.

Kartleggingen viser følgende:

9.2.1  Flyktninger. 

I 2009 skal det bosettes 10 nye flyktninger og man vet ikke hvorvidt disse er familier eller 

aleneboere. IMDI hadde bedt kommunen om å bosette 15 flyktninger. Man må anta at det i de 

neste år også vil være et press på kommunen for å få bosatt flere. Det må minst skaffes 2 

familieleiligheter i løpet av 2009 til denne målgruppen.

Svelvik kommune bør i det minste planlegge for mottak av 10 flyktninger hvert år framover 

mot år 2015.

9.2.2  Funksjonshemmede.

De fleste i denne målgruppen vil ha behov for boliger organisert som bofellesskap. Det er kun 

en registrert person som trenger vanlig kommunal bolig. Fram mot 2012 er det registrert 12 

personer hvor riktig boform er bofellesskap med heldøgns omsorg. De 4 første er registrert 

med behov i 2009.

Det bør bygges 2 bofellesskap til denne gruppen innen 2015.

9.2.3  Mennesker med psykiske lidelser.

Til sammen 3 personer er registrert med behov for ordinær kommunal bolig i 2009 og 2010. 

Til sammen 7 personer er registrert med behov for bolig organisert som bofellesskap i 2009 

og 2010.

Det bør bygges 1 bofellesskap til denne gruppen. Forøvrig vil denne gruppen kunne benytte 

seg av den øvrige kommunale boligmassen. 
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9.2.4  Rusmisbrukere / mennesker med dobbeldiagnoser.

4 personer er registrert med behov for bolig i 2009. Denne gruppen bør ha tilbud om boliger 

uten fellesarealer. ”Murgården” er et hensiktsmessig boligtilbud til denne gruppen. Med 

bakgrunn i Psykiatriplanen ble det satt av midler til oppussing/rehabilitering av ”Murgården” 

med 1 million i 2008. Av kapasitetsgrunner er dette arbeidet ennå ikke gjennomført. Dette 

tiltaket må også  forankres i boligsosialhandlingsplan. Rehabiliteringen av Murgården må 

gjennomføres snarest.

9.2.5  Økonomisk og sosialt vanskeligstillte.

6 personer er registrert som bostedsløse i Svelvik. Disse har ingen kjent adresse, men 

oppholder seg hos venner, familie, eller hos andre tilfeldige personer. Denne gruppen trenger 

en hensiktsmessig og enkel bolig. Riktig boligtype vil i hovedsak være kommunalt eide 

boliger. 

Det er relativt sjelden at personer blir kastet ut av huseiere i Svelvik. Kommunen har

imidlertid ikke et boligtilbud for å løse akutte situasjoner p.g.a. . Her kan sosialtjenesten bli 

nødt til å kjøpe dyre løsninger. 

Pr. i dag har vi ikke nok kommunale boliger til denne gruppen vanskeligstilte i boligmarkedet. 

Man må regne med en viss nyrekruttering i de nærmeste årene, og for å følge opp kommunens 

ansvar overfor denne gruppen, må kommunen erverve flere boliger enten gjennom nybygging 

i kommunal regi eller gjennom avtaler med private utleiere/utbyggere.

Behovet til gruppen som er vanskeligstilt på boligmarkedet på grunn av økonomi eller sosial 

grunner er pr. i dag 5-6 boenheter. 

9.2.6  Personer med store omsorgsbehov.

Dette behovet er delvis avhengig av behovsutviklingen av sykehjemsplasser. Hvis dette 

behovet øker vil kapasiteten i serviceboligene bli redusert. Det antydes at det kan bli behov 

for å framskaffe inntil 7 boenheter til denne gruppen fram mot 2015. Botilbudet må ha 

tilknyttet fast personal.

9.2.7  Familier/personer med behov for avlastning.
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Det er inntil 5 familier i Svelvik som har en belastning som tilsier at de har behov for 

avlastning i perioder. Dette tilbudet kan planlegges slik at dette tilbudet kan gis ved at en 

leilighet stilles til disposisjon. Dette tilbudet må ha tilknyttet personale på døgnbasis. 

9.3 Konklusjon.
Situasjonen i Svelvik i dag kan beskrives med at det kommunale hjelpeapparatet ikke 

disponerer et tilstrekkelig antall boliger til de gruppene som er beskrevet. Situasjonen 

oppleves til tider svært vanskelig. Konsekvensene av denne mangelen er at noen personer 

enten ikke har et adekvat tilbud om bolig eller at de har fått tildelt en bolig som ikke fungerer 

godt ut fra omsorgsfaglige forutsetninger. I enkelte tilfeller opplever virksomhetene at 

uheldige boforhold går ut over sikkerheten til beboere.  

Tjenesteapparatet har en rimelig god oversikt over det behov som vil oppstå i de nærmeste 

årene. Dette er det redegjort for i dette kapittel. 

Det vil bli svært vanskelige prioriteringer som må foretas hvis ikke virksomhetene får tilgang 

på flere boliger. 

10. Forslag og handlingsplan.

På bakgrunn av behovsvurderingene og for å møte de hovedutfordringene som er definert i 

kap. 7 foreslår arbeidsgruppen følgende tiltak og handlingsplan:

10.1 Beskrivelse av forslag med kostnad.

TILTAK 1. Murgården.

Dette prosjektet som er rettet mot personer med rusproblemer er tidligere 

vedtatt som en del at psykiatriplanens handlingsplan. Det ble i økonomiplanen 

satt av 1 million til prosjektet for året 2008.  Oppgradering av Murgården 

forankres med dette også som et tiltak etter boligsosial handlingsplan. 

Prosjektet bør gjennomføres snarest.
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TILTAK 2. Strandgata. Bofellesskap og leiligheter

Prosjektere hele området i Strandgata 16 med tanke på en utbygging av 

området med boliger til omsorgsformål. På bakgrunn av denne prosjekteringen 

foreta en trinnvis sanering av gammel boligmasse og erstatte med 

hensiktsmessige boenheter i tråd med de behovsvurderinger som er gjort i 

denne planen. Det bør satses på å utnytte denne tomta godt slik at en  kan få 

samlet boligmassen i sentrum og erstattet gamle boliger som da kan selges ut. 

På området bør det bygges 1 bofellesskap for 4 personer i tillegg til de 

enkeltenheter det kan bli plass til. Det bør kunne etableres til sammen nærmere 

20 boenheter på området.

Kostnader Bofellesskap med personalbase: Stipulert netto kr.  6 000 000.-

Kostnader 12 boenheter: Stipulert netto kr. 12 000 000.-

Det er tatt utgangspunkt i en kostnad pr. m2 på kr. 30 000.-.og er inkludert 

utgifter til prosjektering.

Prosjekteringen bør komme i gang i 2009.

TILTAK 3. Framtidig omsorgstilbud. Prosjektgruppe.

Det vil bli behov for en utvidelse av sykehjemstilbudet fram mot 2025. Det 

etableres en egen plangruppe som skal vurdere og foreslå modell for videre

utvikling av omsorgstjenestene i Svelvik. Plangruppen skal vurdere hvordan 

utfordringene skal møtes bygningsmessig så vel som driftsmessig. Svelvik 

sykehjem har etter hvert passert 30 år og bygget er ikke i alle sammenhenger 

hensiktsmessig for en moderne sykehjemsdrift. I vurderingen av alternative 

utbyggingsmodeller bør det også vurderes å sanere og bygge helt nytt. Under 

alle omstendigheter vil kommunen stå overfor store investeringer.  

Kostnader: Avhengig av utbyggingsalternativ.
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TILTAK 4. Bofellesskap funksjonshemmede

Det bygges to bofellesskap helst i nærheten av eksisterende bomiljø rundt 

Brinchsgate 8. Tomtealternativer må utredes, men arbeidsgruppen vil peke på 

et alternativ. 

1. Dagens bygg i Strømmsgt. 30 er kommunalt eid og i dårlig forfatning. 

Dette bør saneres for å sette opp et nytt bofellesskap.

Kostnader pr. Bofellesskap 5 boenheter med personalbase: Stipulert netto 

kr. 6 000 000.-

2. Det bør søkes å finne en egnet tomt i samme område for dette 

bofellesskapet. Det har tidligere vært pekt på en løsning på barnehagetomta 

som er nabo til brinchsgt.8. Dette er foreløpig uaktuelt da det ikke er 

konkrete planer for dekking av barnehagetilbud annet sted.

Dette tiltaket kan på denne bakgrunn skyves lenger ut i tiltaksplanen.

TILTAK 5.  Oppkjøp av leiligeter i Fabrikkjordet borettslag

Fram mot 2015 vil 1.etasje i serviceboligen måtte tas i bruk som 

sykehjemstilbud, skjermet avdeling. For å erstatte det tilbudet på samme 

omsorgsnivå som i dag gis i serviceboligen, må kommunen kjøpe inntil 7 

leiligheter i fabrikkjordet borettslag for framleie. Dagens utleieleilighet 

etableres som personalbase. Kommunen må lage en strategi og plan for

oppkjøpene slik at man samler disse leilighetene i nærheten av personalbasen 

og kafeteriaen.

Kostnader: ca. kr. 600 000.- pr enhet.

TILTAK 6. Utbyggingsavtaler med private utbyggere

Dekke behov for boliger til prioriterte grupper ved å inngå samarbeids-/

utbyggingsavtaler med private entreprenører. Ved dette tiltaket kan kommunale 

boenheter som er uhensiktsmessige selges ut for å frigjøre midler til 

nyinvesteringer i kommunen.
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Kostnader: Avhengig av løsning. (Husbanken en også medspiller ved privat 

utbygging).

TILTAK 7. Vurdere organisatoriske endringer.

Alternativ 1.

Legge forvaltningen av kommunale boliger til en organisatorisk enhet for eks. 

et boligkontor. Denne enheten bør tilhøre virksomheten Kommunalteknisk drift 

og skal ha et avklart og samlet ansvar for boligforvaltningen:

1. Frambringe det nødvendige antall boliger for å dekke behovet for alle 

vanskeligstilte grupper som omfattes av denne planen.  Dette kan skje 

ved å 

• leie i det private markedet, eller å 

• formidle eksisterende kommunale boligmasse

• vurdere nybygging i kommunal regi eller ved å inngå 

utviklingsavtaler med private utbyggere.

2. Ha oversikt og ansvar for forvaltning av kommunale virkemidler og 

Husbankens virkemidler rettet mot boligsosialt arbeid. 

3. Enheten skal etablere gode rutiner for samhandling og samarbeid med 

de virksomhetene som yter tjenester til målgruppene.

Kostnader: Dette vil i første omgang være snakk om en endring i 

organisasjonen. Virksomheten må ha tilført kompetanse og ressurser.

Alternativ 2. 

Etablere en enhet utenfor basisorganisasjonen som skal ha ansvar for hvor all 

eiendomsforvaltning. Målet skal være å sikre kommunens ansvar for å ivareta 

egne verdier på en profesjonell måte. Enheten forutsettes å basere sin drift på 

leieinntekter fra kommunale driftsenheter/virksomheter. 

Enheten skal ha ansvar for de oppgavene som er skissert i alternativ 1.

Enheten kan for eksempel driftes som et kommunalt selskap.
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Dette alternativet krever nærmere utredning og en særskilt saksbehandling.

TILTAK 8. Personellressurser

For å følge opp det boligsosiale arbeidet ut fra allmenn akseptert faglig 

standard må bofellesskap ha forsvarlig bemanning. Utmålingen av 

personellressursen skal skje på individuelt grunnlag og vurderes ut fra en 

samlet bemanningsplan for virksomheten. Det føres på denne bakgrunn ikke 

opp et konkret antall stillinger for å bemanne de foreslåtte bofellesskapene. 

Tilstrekkelig grunnbemanning kvantitativt og kvalitativt er basis for 

at tjenestene kan levere den ønskede trygghet blant innbyggerne / brukerne. 

Kostnad: Behovet for økt ressurstilgang må vurderes fortløpende. For å antyde 

driftskostnader er det likevel ført opp driftskostnader ved tiltakene i 

handlingsplanen for Drift.

TILTAK 9. Oppfølging av boligsosial plan. Ansvar og oppgaver for å realisere tiltakene. 

Sørge for at denne planen blir samordnet med økonomiplan, reguleringsplaner, 

arealplaner og kommuneplan.

10.2 Handlingsplan.

Det er tatt med tiltak fram til 2014. Tiltak ut over dette har for uklar horisont.

Investeringstiltak 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ansvarlig for 
gjennomføring

1. Murgården 1000 Drift og vedlikehold
2.Strandgata. Bofellessk. 250 5000 5000 5000 Drift og vedlikehold
4. Bofellesskap funksj.h. 250 6000 6000 Drift og vedlikehold
5. Oppkjøp Fabrikkjordet 600 600 600 1200 Rådmannen
2.Strandgt.  Leiligheter   6000 6000 Drift og vedlikehold
6. Priv. utbyggingsavt. Drift og vedlikehold
Sum investeringsbehov 500 12600 11600 11600 7200
(Tall i 1000 kr.)
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For ordens skyld er det tatt med stipulerte kostnader til drift av de nye botilbudene. Dette er 

kostnader som må vurderes etter at man har utarbeidet bemanningsplaner og vurdert behovet 

for økning i sammenheng med de øvrige resursene.

Driftstiltak 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ansvarlig for 
gjennomføring

7. vurdere organisasjon Rådmannen
8.Styrket bemanning. 
Ca. 5-10 årsverk fram 
mot 2014

2000 2000 5000 5000 Rådmann / Aktuelle 
virksomheter

3. Prosjektgruppe 
sykehjem / omsorg

100 100 Rådmannen

9.Oppfølge handlings-
plan

Rådmannen

Sum 100 100 2000 2000 5000 5000
(Tall i 1000 kr.)

****************


