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Forord 

Denne rapporten er sluttresultatet av et 4-årig kompetansehevingsprosjekt (2006-9) 
finansiert av Husbanken. Formålet har vært å bygge opp en forskerkompetanse hos Norut 
Alta- Áltá as på regional utvikling, boligsosiale forhold og stedsutvikling i Nord. Dette 
skal føre til kunnskapsutvikling i Nord, og gjøre forskerne i stand til å utføre analyser 
innen disse områdene som er til nytte for Husbanken og kommunene i Nord-Troms og 
Finnmark. 

Arbeidet har resultert i tre rapporter; den første er en analyse av hvordan kommunene i 
Nord arbeider på det boligsosiale området, den andre er en brukerundersøkelse hvor 
brukere av boligsosiale tjenester kommer med sine syn på hvordan de opplever sin 
situasjon og tjenestene kommunen tilbyr, den siste rapporten ser på stedsutvikling og 
stedsidentitet i fire nordnorske kommuner. 
 
I sluttrapporten trekker vi sammen trådene fra de tre tidligere utgitte Norut-rapportene 
gjennom å diskutere dynamikker og samspill mellom boligsosialt arbeid, regional 
utvikling og stedsutvikling/bolyst i Nord.   
 
Vi vil rette en takk til oppdragsgiver, Husbanken region Hammerfest og en 
styringsgruppe som har bidratt med innspill i gjennomføringen av prosjektet og har 
kommentert rapportutkast underveis. Vi vil også takke alle som har vært våre informanter 
under datainnsamlingen. 

 

 

 

 

 

 

Alta, september 2009 

 

Sveinung Eikeland 

Direktør Norut Alta- Áltá as 
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1 Innledning 

I en global økonomi er utvikling av steders attraktivitet et viktig virkemiddel for å 
tiltrekke seg nye innbyggere og holde på de som alt bor på stedet. Samfunnene i Nord 
opplever fraflytting og økt konkurranse om folkene fra andre mer sentrale steder og byer, 
og for å hevde seg er det nødvendig å utvikle strategier for å snu trenden.  

Å utvikle steders kvaliteter som bosteder og sikre at folk har et godt sted å bo, er svært 
viktige boligpolitiske målsetninger. Det er viktig å bygge opp kunnskap om betingelser 
for implementering av denne boligpolitikken i Nord, og da generelt under de tre typiske 
nordlige betingelsene: kaldt klima, lange avstander og liten befolkning. I tradisjonelle 
perspektiver på Nord, handler dette om geografisk utjevning av levekår. I lys av 
nordområdeperspektivet handler det også om å skape betingelser for ny vekst i 
næringslivet og befolkningsøkning gjennom rekruttering. Det handler om å styrke 
identiteten til plasser som bosteder, og legge til rette for boligutbygging som svarer til 
innbyggernes behov. 

Det er behov for å styrke kunnskapen i Nord om boligsosiale forhold og stedsutvikling 
sin rolle og muligheter. Norut Alta – Áltá har i perioden 2006-9 gjennomført et 
kompetansehevingsprosjekt finansiert av Husbankens regionkontor i Hammerfest. 
Prosjektet omhandler regional utvikling, boligsosialt arbeid og stedsutvikling i Nord-
Troms og Finnmark, de områdene som sogner under Husbankens regionkontor. Arbeidet 
har resultert i tre rapporter; den første er en analyse av hvordan kommunene i Nord 
arbeider på det boligsosiale området, den andre er en brukerundersøkelse hvor brukere av 
boligsosiale tjenester kommer med sine syn på hvordan de opplever sin situasjon og 
tjenestene kommunen tilbyr, den siste rapporten ser på stedsutvikling og stedsidentitet i 
fire nordnorske kommuner.  

Denne sluttrapporten drøfter hva boligsosiale forhold og stedsutvikling er, og hvordan det 
jobbes med disse temaene i Nord. Den har til hensikt å samle trådene fra de tre 
foregående rapportene og se på hvordan temaene regional utvikling, boligsosialt arbeid 
og stedsutvikling henger sammen. Dette er ikke umiddelbart en sammenheng som 
framstår som veldig tydelig. Det finnes heller ikke mye forskning der disse temaene er 
koplet opp mot hverandre. Arbeidet med temaene er også ofte forankret i forskjellig etater 
i en kommunes administrasjon. I tillegg bidrar ulike aktører på regionalt og nasjonalt nivå 
med kompetanse og virkemidler som skal støtte opp om de ulike delene av kommunenes 
virksomhet. Men det er ikke bare det offentlige som er aktører innenfor disse områdene. 
Kommunene er avhengig av samarbeid med frivillige lag og organisasjoner, bedrifter, 
utbyggere, ildsjeler osv. som i fellesskap kan jobbe fram gode løsninger.  

Målgruppen for denne sluttrapporten er derfor kommunene, men også deres ”hjelpere”. 
Vi håper å kunne bidra til å løfte temaene regional utvikling, boligsosialt arbeid og 
stedsutvikling opp på dagsorden slik at kommunene i Nord ser mulighetene som ligger i 
målrettet og systematisk arbeid innenfor disse satsingsområdene.  
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Det foregår i dag mye spennende arbeid for å skape bolyst, utvikle stedsidentitet, og 
minske de boligsosiale problemene i kommunene, men vi ser også at mangel på fokus og 
prioritering av disse områdene har negative konsekvenser. Det er viktig at erfaringer, 
både gode og dårlige, dokumenteres og analyseres slik at de kan bringes videre til andre 
kommuner. 

Denne rapporten vil prøve å få fram trekk ved disse temaene som er spesielle for Nord-
Norge. Det finnes relativt mye nasjonal og internasjonal forskning på boligsosiale 
forhold, og da særlig på temaet bostedsløse, og de siste årene har det blitt gjort flere 
stedsanalyser av byer, bydeler og tettsteder. Det er derimot få av disse som har hatt 
spesielt fokus på steder/kommuner i Nord-Norge. Vår forskning har vært et forsøk på å få 
fram kunnskap om disse forholdene i Nord og våre funn fra kommunene i Nord kan der 
det er naturlig settes i sammenheng med funn som er gjort i annen nasjonal forskning.   

I denne sluttrapporten vil vi av leservennlige hensyn trekke fram noen eksempler fra egen 
forskning eller erfaringer som enkeltkommuner i Nord har hatt med boligsosialt arbeid og 
stedsutvikling/bolyst. Begrepsavklaringer og eksempler presenteres i bokser gjennom 
hele rapporten.  

Vi har også hatt som mål å kunne gi noen gode råd til kommunene om hvordan de kan 
arbeide for å få til gode løsninger. Disse rådene er skrevet med fet skrift i dokumentet.  

De rapportene som er referert i dette dokumentet, finnes i litteraturlisten bak. De aller 
fleste kan lastes ned fra nettet, og vi håper det kan inspirere til videre lesing.   

1.1 Økt fokus fra sentralt hold og mye forskning 
Regjeringen har i løpet av de siste årene satt fokus på personer som har problemer med å 
skaffe seg bolig og det har vært jobbet mye med å redusere antallet bostedsløse og øke 
muligheten for vanskeligstilte til å skaffe seg en egen bolig.  

Boligforsyningen for vanskeligstilte, det vil si muligheten for å skaffe seg en egnet bolig, 
er avhengig av tilgang på boliger. Grovt sett kan en skille mellom tre 
fordelingsmekanismer eller systemer å skaffe seg en bolig på.  For det første har vi det 
markedsstyrte, private boligtilbudet der boligsøkeren gjennom ordinære utleie- og 
salgskanaler skaffer seg bolig, og hvor prisen er regulert av tilbud og etterspørsel i 
markedet. For det andre kan vanskeligstilte få tilgang på bolig gjennom offentlig 
formidling. Dette er boliger eid av ulike offentlige instanser som kommuner, kommunale 
selskaper eller stiftelser, men kan også være boliger eid og formidlet av fylkeskommuner 
og staten. Prisene på disse boligene kan til en viss grad fastsettes av eier uavhengig av 
priser på det private markedet, og vanligvis er selvkostprinsippet gjeldende. Eieren kan 
også tilby en pris under selvkost, og da er det snakk om en subsidiering av kostnadene 
ved å forvalte boligene. Den tredje formen for boligforsyning kan finne sted gjennom 
ulike nettverk; venner, familie, ulike frivillige organisasjoner som tilbyr vanskeligstilte 
boliger på ulike premisser. 

Det er ikke tette skott mellom disse tre fordelingsmekanismene, og ikke uvanlig at det 
oppstår ulike relasjoner mellom aktørene. For eksempel kan det offentlige inngå avtaler 
med ulike private aktører om formidling (kjøp/utleie) av boliger for vanskeligstilte. Slik 
vil de ulike aktørenes tilbud påvirkes gjensidig av andre tilbydere av boliger. I denne 
sluttrapporten vil vi prøve å belyse hvordan slike mekanismer og påvirkningsprosesser 
virker i Nord, og hvilke konsekvenser dette får for boligforsyningen for vanskeligstilte. 
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Bostedsløshet og boligsosiale arbeid er tema hvor det har blitt satt i gang mye forskning 
for å få fram kunnskap, blant annet har Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) 
jevnlig kartlagt antallet bostedsløse i landet. Dette har vært nyttig for å få fram 
utfordringene knyttet til denne gruppen, men også for å kunne måle om regjeringens 
strategi ”på vei til egen bolig” har hatt noen effekt.  

 

Den siste kartleggingen fra NIBR er foretatt på slutten av 2008 (Dyb & Johannessen, 
2009), og viser at det har vært en økning av antallet registrert bostedsløse på 10 % i 
forhold til forrige kartlegging i 2005. Det er særlig andelen unge bostedsløse (under 25 
år) som har økt. Dette kan forklares både med at ungdomskullene er på vei opp, det blir 
flere i denne aldersgruppen, og at den generelle konjunkturnedgangen med økt 
arbeidsledighet og høye boligpriser har rammet de unge. Tilstrekkelig tilgang på boliger 
er et viktig element for å motvirke bodstedsløshet, og så lenge boligforsyningen og 
tilgangen på boliger er begrenset, vil det være vanskelig å få ned tallene. Ett viktig tiltak 
som regjeringen har satt i gang som en følge av kartleggingsresultatene, er å øke 
tilskuddsrammen for bygging av flere utleieboliger. 

I 2007 gjorde NIBR en nasjonal studie av bostedsløse i små og mellomstore kommuner 
(Holm & Nørve, 2007). Her konkluderes det med at små kommuner rapporterer om få, 
om noen bostedsløse, men at de ikke er ukjent med problemer knyttet til personer 
midlertidig uten bolig.  Erfaringene er heller at det oppfattes som enkelttilfeller som 
kommunen i stor grad løser fra sak til sak. Undersøkelsen viser at små kommuner i større 
grad enn mellomstore kommuner klarer å bringe den bostedsløse over i varig bosetning. 
Videre viser undersøkelsen at andelen bostedsløse som en følge av rus øker med 
kommunestørrelse og urbaniseringsgrad. I de små kommunene er det gjerne et større 
innslag av unge menn som dominerer som bostedsløse. Det er også en større andel 
ungdommer og eldre som trenger bistand i små kommuner sammenlignet med de 
mellomstore. I kommunenes strategiarbeid er tilgangen på boliger viktig. 

Begrepsavklaring: Bostedsløse og vanskeligstilte på boligmarkedet 
To begreper og forholdet mellom dem, er viktige å få avklart: bostedsløse og vanskeligstilte på 
boligmarkedet. Blant gruppen bostedsløse 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 bostedsløse 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 
bostedsløse regnes også de personer som bor midlertidige hos slektninger, venner eller 
bekjente. Som bostedsløse regnes ikke de som bor i framleid bolig eller bor privat hos 
pårørende eller nær slektning (Hansen, Holm & Østby, 2004). 

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 (bostedsløs) 

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

• 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) 
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1.2 Det boligsosiale fokuset i Nord 
Slik begrepet bostedsløs brukes i disse kartleggingene (de som står uten egen eid eller lei 
bolig), så fremstår ”problemet bostedsløs” som et storbyfenomen. I kommunene i Nord er 
det svært få som ikke har noe botilbud, og det kan derfor være mer fruktbart å bruke 
begrepet ”vanskeligstilte på boligmarkedet” om de som trenger bistand fra kommunene til 
å skaffe seg eller beholde boligen. Det boligsosiale fokuset i Nord vil derfor ha en litt 
annen innfallsvinkling enn det som kjennetegner storbyregionene, og det har derfor vært 
viktig å få dokumentert de spesielle utfordringene som kommunene i Nord har i dette 
arbeidet. 

Husbanken er statens sentrale gjennomføringsorgan i boligpolitikken, og har i de siste 
årene fått en ny rolle i å være et kunnskaps- og kompetansesenter for boligpolitikken, 
særlig overfor kommunene. Husbankens regionkontor i Hammerfest har, som de andre 
regionkontorene, jobbet mye med problemstillingene problemstillinger rundt 
vanskeligstilte på boligmarkedet. Kontoret har vært en viktig pådriver for at kommunene 
skal bygge opp sin kunnskap om boligsosialt arbeid og ta nye grep relatert til 
vanskeligstilte på boligmarkedet. Første fase i dette arbeidet var å oppfordre kommunene 
til å utarbeide boligsosiale handlingsplaner. Veiledning og økonomiske støtte ble gitt til 
kommunene som ønsket å jobbe med utarbeidelse av planer og iverksetting av tiltak. 
Gjennomføringen av prosesslederkurs innenfor de to områdene boligsosialt arbeid og 
stedsutvikling, er andre eksempler på Husbankens rolle i å bygge opp kompetansen i  
kommunene. De fleste kommunene i Nord-Troms og Finnmark har deltatt på ett eller 
begge kurs. Husbanken har tatt initiativ til å etablere nettverk mellom kommunalt ansatte 
som jobber med disse temaene, og det er opprettet et nytt studietilbud i boligsosialt arbeid 
ved Høgskolen i Finnmark som blant annet har kommunalt ansatte som målgruppe. 

1.3 Bolyst 
I tillegg til fokuset på vanskeligstilte på boligmarkedet, har også arbeidet med 
stedsutvikling og å skape bolyst fått økt oppmerksomhet fra sentralt hold. Dette arbeidet 
finner sted både i store byer, bydeler, kommuner og på mindre tettsteder eller bygder, 
men har særlig vært fremmet som et viktig virkemiddel for å bremse opp utflyttingen fra 
mindre steder som sliter med befolkningsnedgang. 

Begrepsavklaring: Bolyst 
Bolyst kan bli definert til å dreie seg både om lysten til å bli boende et sted eller flytte 
til/tilbake til et sted. Bolyst henger sammen med flere forhold som kan variere fra gruppe til 
gruppe, avhengig av slike faktorer som alder, kjønn, bakgrunn osv.  

Når alt kommer til alt vil bolyst avhenge av innbyggerne og de potensielle innbyggernes 
personlige vurderinger, men viktige elementer for bolyst har vist seg å være slike ting som 

• Trygghet (helsetilbud, barnehagedekning) 
• (Videre)utdanningsmuligheter 
• Bomiljø og boligstandard 
• Arbeidsmarked (egen jobb, arbeid/miljø i regionen som helhet) 
• Fritidstilbud (kulturtilbud, treningssenter, kafeer, butikker) 
• Kommunikasjon (veinett, flyruter) 
• Sosialt nettverk (venner, slekt, tilhørighet) 
• Steders omdømme og identitet, eierskap til dette 
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For å skape bolyst er det viktig å jobbe med omdømmarbeid og utvikle gode 
stedsidentiteter som innbyggerne kjenner seg igjen i.  Gjennom økt bolyst er målet å 
holde på de innbyggerne stedene har, og tiltrekke seg nye ved tilflytting. Særlig vil en 
tiltrekke seg unge mennesker med barn.  

Regjeringen har utviklet ulike programmer 
hvor kommunene kan søke midler til 
bolystrelaterte prosjekter. Det kan se ut 
som kommunene i Nord-Troms og 
Finnmark i mindre grad enn kommuner 
”sørpå” har utnyttet disse mulighetene. Av 
våre kommuner i Nord finnes det likevel 
noen eksempler på relevante satsinger, 
som Ungdomsprosjektet på Nordkyn. Et 
annet finner vi i Hasvik kommune hvor 
utvikling av havna i Breivikbotn er med i 
programmet BLEST (bolyst og 
engasjement i små byar og tettstader), og 
Kåfjord kommune som har med utvikling 
av bygda Birtavarre. 

Bolystrelatert forskningen på dette området er også dominert av et storbyfokus der en 
revitalisering av drabantbyene (Groruddalen) og sosiokulturelle stedsanalyser av 
”pendlerbyer” med en svak identitet (Drammen, Jessheim, Sandvika) har dominert. Det 
finnes imidlertid lite kunnskap om stedsutvikling og bolyst i en nordlig kontekst. Ett 
unntak er NIBRs studie av stedsutvikling og næringsutvikling i Vardø (Schmidt, Guttu & 
Gundersen, 2007).  

Regjeringen har med ulike virkemidler jobbet for å styrke kunnskapsgrunnlaget om 
stedenes betydning og hvordan kommunene kan jobbe med bolyst. Daværende 
kommunal- og regionalminister Åslaug Haga, nedsatte Bolystrådet for å komme med  
forslag til tiltak for å øke tilflyttingen til bygda, og regjeringen har utviklet et eget 
nettsted RY (www.KRD.no/ry), som skal være en inspirasjonsside for omdømmearbeid i 
kommuner og regioner. I tillegg finnes det prosjektmidler som kommunene kan søke på 
for å jobbe aktivt med disse problemstillingene. Også på dette området er Husbanken en 
pådriver for å få kommunene til å jobbe aktivt med bolyst. Mange kommuner i Nord sliter 
med stor fraflytting og en aldrende befolkning, og det er behov for å snu negative 
stemninger og holdninger til stedenes framtid. Mange av disse kommunene kunne ha 
nytte av å gjennomføre sosiokulturelle stedsanalyser for å avdekke problemområder og 
mulighetsrom. De tradisjonelle grepene med fysiske stedsutviklingsprosjekter (eks. 
forskjønning eller utvikling av gågate og strandpromenade) må utvides slik at også 
menneskelige relasjoner tas inn i analysene. Med andre ord, det er viktig å ta inn over seg 
at stedsidentitet i hovedsak skapes og utvikles gjennom menneskene som lever der.  

Ungdomssatsing på Nordkyn 
Gamvik og Lebesby kommuner har satt i 
gang et ungdomsprosjekt på Nordkyn. 
Målgruppen for prosjektet er i hovedsak 
ungdom fra 16 til 30 år. Målsetningen i 
prosjektet er å gjennomføre tiltak som vil 
få flere unge i etableringsfasen tilbake til 
hjemkommunene, og å få flere unge i jobb 
eller til å velge relevant utdanning som kan 
brukes i kommunen. Prosjekt er en del av 
Kommunal- og regionaldepartementets 
småsamfunnssatsing, og vil vare frem til 
høsten 2011. 

Fargerikt samfunn i arktisk klima  
- En studie av steds- og næringsutvikling i Vardø 

Formålet med studien har vært å komme med innspill i en debatt om hva Vardø kommune og 
deres innbyggere kan gjøre i den vanskelig omstillingsprosessen Vardø-samfunnet var inne i 
etter fiskerikrisa med endring av næringsstrukturen, høy ledighet og fraflytting. Analysen har 
både en planfaglig og en sosiokulturell tilnærming.  

 I den sosiokulturelle tilnærmingen avdekkes ulike oppfatninger av stedet, dets muligheter og 
utfordringer. Disse oppfatningene kan deles inn i tre ulike bilder: a) selvpresentasjon på nettet 
og i turistbrosjyrer, b) den utenfrakommendes blikk – møtet med Vardø som sted, og c) folks 
egne fortellinger om stedet.  
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Det er viktig at kommunenes arbeid med stedsutvikling og bolyst omfatter alle gruppene i 
samfunnet, også de vanskeligstilte på boligmarkedet. Det er her vi ser sammenhengen 
mellom det boligsosiale arbeidet og bolyst/stedsidentitet. Dette er personer som har 
vansker med å nå fram med sine krav og behov og hvor kommunen har et spesielt ansvar 
for å tale deres sak og legge til rette for at de også har et positivt forhold til stedet og at 
stedet også har et mulighetsrom åpent for dem. Vanskeligstilte på boligmarkedet vil også 
være de som rammes hardest av markedskreftene når prisene på boliger stiger og 
etterspørselen øker, og som derfor fort kan få behov for bistand fra det offentlige til å 
beholde boligen eller skaffe seg en bolig. 

 

 

Begrepsavklaring:  
Stedsanalyser og stedsutvikling 

Tradisjonelt sett har stedsanalyser dreid seg om registrering av steders fysiske  
og historiske utvikling, med fokus på natur, landskap, bebyggelse, organisering, bygninger og 
enkeltelementer. Tanken bak en slik tradisjonell tilnærming er at det materielle er det som gir 
stedet identitet, og at dette er noe som kan avdekkes og bygges videre på. Slike analyser 
legges gjerne til grunn for tradisjonelle stedsutviklingsprosjekter, for eksempel byplanlegging 
og forskjønningsprosjekter. 

Sosiokulturelle stedsanalyser er en videreutvikling av stedsbegrepet, og i slike analyser står 
det sosiale og kulturelle i fokus i stedet for det rent fysiske. Stedet sees på som noe som 
skapes i samspillet mellom materielle, kulturelle og sosiale elementer. Sosiokulturelle 
stedsanalyser kan gjerne også fokusere på slike ting som fysiske aspekter ved stedet og 
organisering, men vil også inkludere slike ting som intervju med innbyggere, observasjon, 
medietekster osv. Slike analyser kan legges til grunn for strategiarbeid og planlegging, f.eks. 
arbeid for å skape et positivt bilde på et sted og å fremme bolyst. 
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2 Pressede samfunn 

De territorielle utviklingsprosessene i Nord er differensierte. Landsdelen er preget av 
sterk fraflytting, men har også et par større kommuner som i løpet av den siste tiden har 
opplevd en kraftig vekst i folketallet. Tromsø og Alta er kommuner som over en lang 
periode har vokst, mens veksten i Hammerfest og Sør-Varanger har vært mer beskjeden 
og av nyere dato. Foruten disse fire kommunene har kommunene i Nord-Troms og 
Finnmark opplevd enten kontinuerlig befolkningsnedgang, eller små variasjoner med 
årvis vekst eller fall. 

Den veksten som har funnet sted i Alta og Tromsø er mye knyttet til den funksjonen disse 
byene har som sentrum for henholdsvis landsdelen Nord-Norge og Finnmark fylke. Selv 
om dette er kommuner med ulik næringsstruktur, er det spesielt de gode utdannings- og 
yrkesmuligheter og det godt utbygde servicetilbudet særlig trukket yngre folk til 
kommunene. 

For Hammerfest og Sør-Varanger er veksten hovedsakelig knyttet til utvikling av ny eller 
gjenopptaking av tidligere industri. Hammerfest har på få år opplevd en total endring fra 
et hovedsakelig fiskeridominert samfunn til petroleumshovedstaden i Nord med  

Begrepsavklaring: Pressede og krympende samfunn 
I vårt arbeid med kommunene i Nord har vi sett klare forskjeller på hvilke utfordringer, 
muligheter og løsninger den enkelte kommune har innenfor det boligsosiale arbeidet og 
stedsutvikling/bolyst avhengig av om det er en kommune i vekst eller tilbakegang. Vi tenker 
her primært på folketallet som et mål, men endring i sysselsetting og næringsgrunnlag er også 
viktige parametre for om dette er samfunn som er under press eller i ferd med å krympe. 

Begrepet krympende byer (eller shrinking cities) er brukt internasjonalt om byer som over tid 
har opplevd stor fraflytting og stagnasjon. Krympingen kan være et resultat av nedlagt eller 
redusert industri og påfølgende utflytting. Selv om dette begrepet opprinnelig er brukt om 
industribyer, er det de samme mekanismene som finner sted på de mindre stedene i Norge; 
primærnæringene som fiske og jordbruk blir redusert, og sysselsettingen relatert til disse (eks. 
fiskeindustrien) går ned. Erfaring fra samfunnene i Nord, viser at uten fast jobb å gå til, flytter 
mange av innbyggerne. Grunnlaget for å opprettholde det offentlige tilbudet på samme nivå, 
blir derfor redusert. Kommunen har en viktig oppgave i å holde optimismen oppe blant de som 
er igjen, og få innbyggerne til å se nye muligheter i de krympende samfunnene. 

Ved å bruke begrepet pressede samfunn, legger vi en forståelse i at befolkningsveksten gir 
disse stedene/kommunene en rekke andre utfordringer, på godt og vondt, enn de med 
befolkningsnedgang. Befolkningsøkning, etablering av nye arbeidsplasser, økt skatteingang og 
økt boligbygging er positive vekstimpulser som flere samfunn i Nord opplever, men om 
veksten kommer brått, kan kommunen få problemer med å følge tritt og tilrettelegge tidsnok. 
Offentlige tilbud som skole og barnehage skal bygges ut, nye boligtomter og næringsarealer 
skal tilrettelegges for utbygging, og kulturtilbud og service skal utvikles for å skape bolyst. 
Dette krever mye av kommunens administrasjon og politikere. 
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utbyggingen av gassfeltet Snøhvit. I Sør-Varanger har en liknende posisjon relatert til 
framtidig petroleumsutvinning på russisk side gitt en viss optimisme med nye 
bedriftsetableringer og tilflytting, men gjenopptakingen av gruvevirksomheten i 2009 er 
den enkeltfaktor som trolig vil gi størst endringer. Den forventede befolkningsveksten for 
kommunen vil derfor trolig komme i 2009 og 2010. 

Norut Alta – Áltá har gjennom sin følgeforskning dokumentert hvordan utbyggingen av 
gassfeltet Snøhvit har skapt ringvirkninger for Hammerfestsamfunnet, og hvordan 
bedrifter og kommunen har taklet de muligheter gassutbyggingen har gitt. Men, den viser 
også at virkningene i Nord begrenses av manglende lokal kompetanse og behov for å fly 
folk inn sørfra og fra utlandet. Denne kunnskapen er viktig å ta med seg til andre pressede 
samfunn som står foran liknende utviklingsbaner. Vi tenker her spesielt på Sør-Varanger 
og gjenåpningen av gruva. 

2.1 Boligmarkedet i pressede samfunn 
Veksten i disse fire kommunene (Alta, Hammerfest, Tromsø og Sør-Varanger) har falt 
sammen med en voldsom prisstigning på eksisterende boliger, da markedet ikke klarte å 
produsere nye boliger like fort som etterspørselen økte. Selv om dette har vært en 
nasjonal trend, har Tromsø, Hammerfest, Sør-Varanger og Alta, riktignok til litt ulike 
tider, ligget på pristoppen i landet. Den økte etterspørselen etter bolig i sentrumsområder 
som alt er sterkt utbygget, har ført til at mye av nybyggingen har bestått i mindre 
leiligheter, gjerne i nye boligkomplekser. I disse pressede samfunnene har det derfor 
vokst fram nye boformer. For Tromsø var dette kanskje ikke noe nytt, men boligboomen 
gjorde denne trenden mer framtredende. For Hammerfest var leilighetskomplekser noe 
helt nytt som utfordret de gamle boformene med gjenreisningsbebyggelsen langs 
sjøkanten og eneboligfeltene i høyden på ”Prærien.” 

Når boligprisene har steget og tilbudet av ledige boenheter er begrenset, har presset på 
kommunale boliger blitt spesielt høyt. Folk med dårlig betalingsevne har i de pressede 
samfunnene blitt skjøvet ut av det private leiemarkedet og delvis over i det kommunale. 
Kommunens botilbud har generelt hatt et lavere prisnivå. Etterspørselen etter de 
kommunale boligene har derfor vært størst i nettopp disse pressede kommunene, og 
nybygging rettet mot vanskeligstilte har funnet sted i Tromsø og Alta. I Hammerfest og 
Sør-Varanger er slike nybygg ennå på planleggingsstadiet. Utfordringene ved den type 
utbygginger er å få aksept for plassering av boligene fra storsamfunnet rundt, og å få 
politisk aksept for å prioritere økonomiske midler til nybyggingen. 

• Kommunen må i planleggingen av nye boliger for vanskeligstilte sikre  
god dialog med brukere, berørte innbyggere og utbyggere for å få til  
gode løsninger.  

• En bør undersøke muligheten for å benytte utbyggingsavtaler med aktuelle 
utbyggere og sette seg inn i Husbankens finansieringsordninger.  

• Pressede samfunn opplever ofte et behov for arbeidskraft utenfra. Det  
kan være fordi kompetansen ikke finnes i kommunen. Det blir derfor  
viktig for kommunen å være i forkant med å tilrettelegge for at innflyttere 
og eventuelle tilbakeflyttere kan skaffe seg bolig enten ved leie eller ved å 
tilrettelegge for nybygging. 
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2.2 Stedsidentitet i pressede samfunn  
Pressede samfunn kan også ha en særlig utfordring knyttet til stedsidentitet, fordi disse 
samfunnene blir utsatt for store endringer over kort tid, slik som vi for eksempel har sett i 
Hammerfest og Sør-Varanger.  

I tillegg er det viktig å notere seg at slike store 
endringer i nordnorske samfunn primært ”styres” 
utenfra; det vil si at endring skjer fordi eksterne 
aktører, som for eksempel Statoil i Hammerfest og 
Tschudi Shipping i Kirkenes, har (økonomisk) 
interesse av å etablere seg på stedet. De eksterne 
aktørenes agenda på stedet er ikke automatisk 
sammenfallende med å bidra til langsiktig 
stedsutvikling. Samtidig har disse eksterne aktørene 
stor betydning for steders identitetsbygging og kan 
bidra til at en ser konturene av en ny identitet, for 
eksempel med gassbyen Hammerfest.  

Mektige næringslivsaktører på et sted har ofte stor 
makt til å rette fokus på de tema som er spesielt 
relevant for dem (for eksempel gjennom oppslag i 
lokalpressen). På en slik måte kan de ha mye å si for 
den identiteten som artikuleres på et sted.  

Eksterne aktørers inntog kan også føre til en revitalisering av ”gammel” identitet, for 
eksempel med gruvebyen Kirkenes i Sør-Varanger. Vi ser også eksempler på hvordan 
denne revitaliseringen av gamle identiteter kan undergrave nye, og kanskje mer åpne og 
inkluderende, identitetsprosesser.  I Noruts rapport om stedsidentitet i fire nordnorske 
kommuner (Kvidal & Nygaard, 2009), er dette belyst; her hevdes det at revitaliseringen 
av gruveidentiteten til en viss grad går på bekostning av en ny Barentsidentitet. 
Intervjuene viser at for mange ble ”Barentsidentiteten” aldri riktig befestet, mens 
gruveidentiteten her ligget der latent i årene da gruva var nedlagt og ble revitalisert med 
gjenåpningen.   

Begrepsavklaring:  
En diskursiv tilnærming til identitet og sted 

Identitetsbegrepet er svært komplekst, men svært forenklet kan vi si at en tradisjonell forståelse 
av identitet så på identitet som en stabil og uforanderlig essens. Med en slik tilnærming kan et 
steds naturgitte eller menneskeskapte omgivelser være det som gir stedet identitet (Røe, 2002).  

Etter hvert har vi utviklet en forståelse av identitet som noe som delvis formes gjennom sosial 
interaksjon. Fra et slikt perspektiv er identitet et produkt av språk, representasjoner og 
meningsstrukturer som er i konstant endring. I dette perspektivet ligger det også en forståelse 
av at man alltid har flere, noen ganger motstridende, identiteter.  

Også stedet kan ses på som noe som delvis formes gjennom sosial interaksjon. Stedsbegrepet 
kan da blant annet referere til materielle aspekter (for eksempel geografiske og geologiske 
kvaliteter), subjektive fornemmelser (for eksempel hva man føler rundt et sted) og 
kontekstuelle faktorer (for eksempel sosiale institusjoner og hverdagsrutiner) (Granås & 
Nyseth, 2007). 

Med en slik tilnærming til identitet finnes det ikke én entydig fasit-identitet som et sted per 
definisjon ”har.”  Stedet eksisterer som et sosialt produkt gjennom at mennesker gjør det 
meningsfylt gjennom kommunikasjon. Denne meningsdannende prosessen skjer blant annet  
gjennom at representasjoner (”bilder”) av stedet skapes, justeres og/eller bekreftes i 
kommunikasjonen mellom personer.  

Stedet har da ikke noen forhåndsgitt, enhetlig og motsetningsfri identitet, men er relasjonelt 
(dvs. konstruert i de menneskelige møtene). 
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Ikke alle pressede samfunn ”styres” utenfra, for eksempel kan vi tenke oss at Alta er en 
presskommune hvor endringene i stor grad er styrt av aktører i Alta-samfunnet, for 
eksempel gjennom vekst i lokalt forankret service, bygg og anleggsnæring. I slike 
samfunn kan det virke som man i mindre grad ser store skifter i stedets identitet, som 
igjen kan føre til konfliktfylte spenninger. Likevel er det også her en fare for at det er 
næringslivsaktører med ressurser og makt som i stor grad er med på å påvirke den 
dominerende stedsidentiteten som artikuleres.  

• Vår oppfordring til kommunene går på at en må ha et bevisst forhold til  
hvilken identitet en ønsker å forsterke, og at en her tenker langsiktig og 
relativt bredt. Viktige aktører i samfunnet (eks. bedrifter, organisasjoner) 
må tas med i planleggingen av utformingen av stedet, og involveres i 
debattene om stedets framtid og identitet.  

• Det er viktig at en ikke lar en ekstern aktørs aktivitet være selve kjernen  
i hva en kommune ”er” fordi en da på sikt kan risikere å befinne seg i et 
vakuum hvis/når denne trekker seg ut.  

• I arbeidet med stedsutvikling må man kanskje jobbe ekstra hardt med finne  
ut hvordan de svake i samfunnet også skal få plass i den stedsidentiteten en  
ønsker å fremme. 
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3 Krympende samfunn 

Kommuner og bygder som opplever stor fraflytting betegnes som krympende samfunn. 
De er inne i en vanskelig periode hvor det tradisjonelle næringsgrunnlaget eller 
hjørnesteinsbedriften ikke lenger gir arbeid til befolkningen, de private og offentlige 
tilbudene bygges ned, og enkelte ser ikke lenger en framtid på plassen. Det blir en ond 
spiral der fraflytting er med på å bygge ned offentlig og privat tilbud, som igjen fører til 
økt fraflytting. Kommunens inntekstoverføring fra staten påvirkes av 
befolkningsnedgangen meldt inn via KOSTRA (KommuneStatRapportering), og det blir 
mindre penger å produsere kommunale tjenester for. Når skolen og butikken er nedlagt, 
vil det være en utfordring å opprettholde en bosetning med en befolkningssammensetning 
med god aldersspredning. Ofte er det de unge som drar, og de eldre som blir værende. 
Her vil også geografien spille inn; om den krympende bygda ellers har god 
kommunikasjon mot et større senter, kan en opprettholde bosetningen mens innbyggerne 
jobber og skolebarna transporteres til et større tettsted. Tana kommune er et slikt 
eksempel med gode kommunikasjoner og forbindelser mellom bygdene, dessuten er det 
mulig å arbeidspendle til nabokommunene. Det samme kan ikke sies om geografien i for 
eksempel Loppa kommune der 8 av de 10 bygdene bare kan nås med båt. 
Kommunikasjonene gjør det nesten umulig å bli boende uten jobb eller skole i bygda. 

Det behøver altså ikke nødvendigvis være hele kommunen som opplever en slik 
tilbakegang, ofte finner det sted en sentralisering hvor kommunesenteret vokser, mens 
småstedene mister sitt livsgrunnlag. Da blir ofte spørsmålet om bygda eller stedet kan 
overleve som noe annet enn et trivelig bosted og hvor arbeid, private og offentlige 
tjenester som fritidsaktiviteter finnes i kommunesenteret. 

3.1 Boligmarkedet i krympende samfunn 
Mange av de mindre plassene langs kysten i Nord har ikke hatt nybygging av eneboliger 
de siste 10-15 år. Dette har sammenheng med den risikoen det er å investere i en enebolig 
i et marked hvor en aldri vil få igjen verdien av boligen om en skulle ønske å flytte og 
selge. Kostnadene ved å bygge en enebolig er ganske lik uavhengig av om stedet er et 
pressområde eller fraflyttingsområde, men verdifastsettelsen ved salg kan være svært 
forskjellig. Den omsettingen av bolig som finner sted i slike samfunn, er derfor 
hovedsakelig brukte boliger av ulik standard, og til en forholdsvis beskjeden pris. Hvis 
slike boliger er tilgjengelig på det åpne markedet, vil det være mulig å komme inn på 
boligmarkedet, både for unge, tilflytterer og vanskeligstilte. Det viser seg derimot at i 
mange krympende samfunn hvor det står ledige og fraflyttede hus, er det ingen selvfølge 
at disse er tilgjengelige for salg eller utleie. Ofte ønsker eieren å bruke de til feriehus, og 
de er kanskje ikke i en slik stand at de kan brukes til helårsbolig uten kostbare 
utbedringer. 

Vår studie om kommunens boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark (Nygaard, 
Ness, 2007) har blant annet vist at viljen til å sette sine hus ut på leiemarkedet kan være 
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svært forskjellig på plasser som i utgangspunktet ser ut til å være veldig like. For 
eksempel har Berlevåg kommune ikke hatt problem med å få private til å leie ut boliger 
til vanskelig-stilte og alle som har hatt behov for bolig, har klart å skaffe seg dette enten 
gjennom kommunal eller privat bolig. Dette skyldes nok at kommunen har formidlet leien 
til utleier ved å trekke direkte fra trygden/lønnen til leietakeren. Slik sett minimeres 
utleiers risiko for mislighold av leia fra de vanskeligstilte. Vi ser at lokale nettverk for 
boligformidling virker godt sammen med kommunens tilrettelegging. 

I Lebesby kommune har dette vært en mye større 
utfordring. Kommunen har få kommunale leiligheter, 
og et stort behov for å bruke disse til egne ansatte. 
Stor gjennomtrekk i helsesektoren har ført til at 
kommunen må leie inn helsepersonell på kontrakt, og 
må sørge for at disse har bolig. Det finnes derfor et 
begrenset kommunalt boligtilbud for vanskeligstilte. 
I tillegg har det vært svært vanskelig å få private 
eiere av tomme boliger til å leie ut. Her ser det altså 
ut til at de lokale nettverkene ikke har virket på 
samme måte som i Berlevåg. 

Vi har også eksempler fra andre kommuner på at 
kommunens lave utleieprising har presset leieprisen 
på det private markedet ned slik at private aktører 
etter hvert har trukket seg ut. Det kan være en 
utfordring å få disse tilbake på det åpne markedet på 
et senere tidspunkt. 

• Eksemplene over viser at kommunene kanskje må tenke nye løsninger  
for å få frigitt og tatt i bruke tomme boliger eid av private. Her er det  
både snakk om å skaffe seg oversikt over egnede boligobjekter og 
eiendomsforholdene. En tettere dialog med eierne og ulike økonomiske 
gulrøtter kan bidra til større tilbud.  

• Kommunen må tenke bredt i sin boligpolitikk, samarbeide med private 
utleiere der det er hensiktsmessig, og sikre at prisingen av kommunale 
boliger ikke konkurrerer ut private aktører.  

3.2 Stedsidentitet i krympende samfunn 
Når det gjelder stedsidentitet kan krympende samfunn også ha spesielle utfordringer, 
fordi disse samfunnene sliter med slike ting som redusert tilbud om arbeid, nedbygging 
av private og offentlige tilbud, fraflytting (spesielt av yngre innbyggere) og gjerne en 
generell pessimisme. Utfordringene er gjerne skjevt fordelt; ofte vokser 
kommunesenteret, mens småstedene/bygdene mister sitt livsgrunnlag. Innad i en 
kommune kan en da oppleve ”sentrum-periferi” konflikter som er relevante for 
stedsidentitet.   

Tana og Lebesby er eksempler på kommuner hvor slike spenninger gjør seg gjeldene. Her 
behøver ikke utvikling av kommunesenteret være noe som alle innbyggere ser på som 
utelukkende positivt; noen oppfatter snarere at kommunesenterutvikling går på 
bekostning av bygdeutvikling. Vår studie om stedsidentitet (Kvidal, Nygaard, 2009) viser 
at kommunen gjennom systematisk fokus på noen nøkkelbilder og historier, samt bredt 
forankrede utviklingsprosjekt, kan makte å forsterke en stolt og samlende identitet. 
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Lebesby kommune er et godt eksempel på dette. De har inkludert befolkningen i 
stedsutviklingsprosjekt og gjennom dette sikret en bred framtidsoptimisme i bygda.  

Samlende prosesser er imidlertid ikke enkle; og både forankring i, og inkludering av, 
befolkningen kan være utfordrende. Nordreisa kommune1

Krympende samfunn er avhengig av tilflyttere og tilbakeflyttere, og kommunene har en 
viktig jobb å gjøre når det gjelder å forankre disse ”nye” innbyggerne i samfunnet 
gjennom integrering. Hvis den dominerende identiteten som forsterkes i media og 
gjennom kommunale planer og dokumenter ikke involverer tilflyttere, vil dette kunne 
virke ekskluderende. Dette kan ha betydning for hvor lenge disse blir boende i 
kommunen, men betyr også noe for en eventuell utnyttelse av kompetanse og impulser 
som disse innbyggerne har med seg.  

 forsøker for eksempel å bruke 
den kvenske kulturen på en positiv måte i sitt stedsutviklingsarbeide, men har noen 
utfordringer med å forankre det kvenske bredt i befolkningen. I tillegg kan en slik relativt 
ensartet satsing på en del av kulturen – det kvenske – oppleves som en marginalisering av 
andre kulturelle aspekter i kommunen; i Nordreisas tilfelle får for eksempel samisk kultur 
liten plass i den identiteten som kommunen formidler. 

• Vår oppfordring til kommunene er at de jobber systematisk med å forsterke 
samlende og positive bilder og historier internt. Samtidig er det viktig at  
negative bilder ikke får festet seg og at alle oppfordres til å snakke pent  
om bygda/kommunen sin.  

• Kommunene bør også ha en klar strategi for hvordan potensielle tilbake- 
eller tilflyttere skal tas imot, integreres og forankres. Gode web-sider med 
praktisk informasjon om tilbud i kommunen kan være en god start.  

• Vi vil særlig oppfordre kommuner som er i omstilling (har omstillingsstatus)  
til å bruke omstillingsstatusen til å foreta grundige analyser av innbyggernes 
syn på stedet/kommunen, og deres tanker om hva stedet skal bli i framtida. 
En slik analyse og medvirkning fra innbyggerne vil være med på å 
legitimere nye tiltak.   

                                                      
1 Nordreisa er ingen typisk krympende kommune, men har på tross av en liten 
befolkningsnedgang, over tid hatt en stabil befolkningsutvikling. 
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4 Boligenes særpreg 

Boligmassen i Nord-Troms og Finnmark er preget av høy andel eneboliger, og for mange 
er eneboligen og den muligheten god plass gir, sterkt knyttet til en identitet rundt det å bo 
i Nord. Her er det plass til flere biler, scooter, campingvogn og kanskje en båt. Krigens 
nedbrenning, bombinger, evakuering og gjenoppbygging har gitt området en særegen 
boligmasse og arkitektur med mange forholdsvis små eneboliger over tre etasjer. Svært få 
bygninger stod igjen etter krigen, og på mange plasser dominerer ennå 
gjenreisningsbebyggelsen. Dette gjelder særlig på de mindre plassene hvor det har vært 
begrenset ny boligbygging i etterkant.  

Hvordan kommunen har valgt å tilrettelegge for boligbygging, har også virket inn på 
boligenes arkitektur og plassering. Enkelte steder har en valgt en fortetning slik at ny 
bebyggelse er reist mellom gjenreisningsbebyggelsen, mens en på andre steder har valgt å 
etablere nye boligfelt utenfor den eksisterende bebyggelsen. På noen plasser er 
gjenreisingshusene utvidet og påbygget til det ugjenkjennelige, mens de på andre steder 
er bevart mer eller mindre uendret. Vi ser derfor svært ulike arkitektoniske og praktiske 
løsninger i stedenes utforming hvor kravet til funksjonalitet ofte kan komme i konflikt 
med estetikk. 

4.1 Genreisningsbebyggelse og identitet 
Vi ønsker å trekke fram erfaringer fra Lebesby kommune, der gjenreisningsbebyggelsen i 
Kjøllefjord er holdt inntakt (Kvidal, Nygaard, 2009). Dette er noe som vi gjennom 
intervjuer har fått inntrykk av at mange er stolte av og som er en viktig del av 
innbyggernes identitet og tilhørighet til stedet. Men i en boligsosial sammenheng skaper 
gjenreisningsbebyggelsen utfordringer med at de ikke er tilpasset dagens krav. Et sitat fra 
Lebesby kommunes utkast til boligsosial handlingsplan 2009-2012, viser at dette er en 
uttrykt bekymring: ”Et kjennetegn ved boligene i Kjøllefjord er at vi har forholdsvis 
mange vertikaldelte boliger, med ulike funksjoner fordelt over flere plan. Disse boligene 
viser seg vanskelig å endre for å legge til rette for større grad av livsløpsstandard”. 
 
Vi vil også bringe inn et moment som er knyttet til gjenreisningsbebyggelsen og ulike 
oppfatninger om denne som identitetskapende for befolkningen på stedet. Vi må huske på 
at mange familier etter krigen fikk bygget opp sine hus på andre steder enn de opprinnelig 
var bosatt, og det foregikk også en ”tvungen avfolking” fra små bygder oppover på 60- og 
70-tallet. For den samiske og delvis kvenske delen av befolkningen utgjorde 
gjenreisningsarkitekturen et brudd med tradisjonelle boformer og levemønstre, og kunne 
av enkelte oppfattes som fremmedgjørende. Samiske tilpassinger har vært gjort ved å 
benytte uteområdet rundt boligen aktivt i forbindelse med næringsaktivitet, og ikke all 
offentlig initiert boligbygging har tatt hensyn til disse tradisjonene og lagt til rette for 
slike muligheter.  Men vi skal ikke dvele for lenge med etterkrigstidens arkitektur. 
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Husbankfinansierte 70- og 80-talls hus dominerer også i de fleste kommunene i Nord, og 
disse skiller seg lite fra stil og standarden på slike hus i landet generelt.  
Det er interessant å notere seg at vi nå ser en revitalisering av samiske uttrykksformer i 
arkitekturen av offentlige bygninger som Sametinget og Indre Finnmark tingrett. Også 
Diehtosiida - det nye vitenskapsbygget i Kautokeino - er et godt eksempel på hvordan 
samiske uttrykksformer kan inspirere arkitektur og materielle uttrykk. 
 

• Vi vil oppfordre kommunene til å bruke de virkemidlene som finnes innefor 
planverket til å påvirke utformingen av eksisterende bebyggelse og nybygg 
(kommuneplanens samfunnsdel, arealplan bebyggelseplaner, 
sentrumsplaner, byggeskikkveileder osv).  

• Det er viktig å ha en god dialog med innbyggerne og involverte parter 
(gjennom for eksempel folkemøter) slik at utformingen av tiltak har 
legitimitet i befolkningen. Samtidig er det viktig å følge utbyggere opp med  
å sikre at nybygg følger kravene til livsløpsstandard og universell utforming. 

• Kommunen bør være bevisst betydningen av lokalt forankret arkitektur  
og fremheve denne som en del av arbeidet med å fremme en positiv 
stedsidentitet. 

4.2 Klimahensyn i Nord 
Boligene i Nord-Norge er utsatt for mye vær og vind og det er behov for å ha et kaldt 
klima –perspektiv på boligbygging, både i forhold til beliggenhet og utførelse. 
Ønsket om energiøkonomiske løsninger kommer både fra det offentlige, men også fra 
folks egne lommebøker. Å finne gode løsninger som privat boligbygger er en stor 
utfordring, og ofte er det utbyggere i samarbeid med kommunene eller andre offentlige 
aktører (eks Husbanken, Enova) som er pådrivere i å velge miljøvennlige løsninger. 
 

• Kommunen og deres hjelpere må være pådrivere og informere folk om  
muligheter for å velge energiøkonomiske og miljøvennlige løsninger som 
passer for klimaet i Nord. 
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5 Mobilitet i samfunnet 

Samfunnene i Nord har som resten av landet erfart at befolkningen er blitt mer mobile. 
Det er lettere å flytte, prøve ut flere bosteder og arbeidsplasser, og med økt 
utdanningsnivå og utvidede valgmuligheter knyttet til arbeid for både kvinner og menn, 
finner ikke alle drømmejobben på hjemstedet. Den siste nasjonale bo- og 
flytteundersøkelsen viser at arbeidets betydning for hvor en vil bo/flytte er i ferd med å 
reduseres på bekostning av stedenes kvalitet (bomiljø, oppvekstvilkår, servicetilbud, 
kulturtilbud osv).  

Pendling har også hatt en sterk økning. At arbeidets betydning, som årsak til flytting, 
reduseres, er en trend som også er i ferd med å vokse fram i Nord-Norge. Dette har 
imidlertid ikke slått veldig tydelig ut ennå; fortsatt kan vi si at arbeidet er viktigst for valg 
av bosted i Nord-Norge (Karlstad & Lie, 2008).  

5.1 Tilflytting og tilbakeflytting 
For Nord-Norge har den økende mobiliteten hovedsakelig hatt et negativt fortegn. Flere 
har dratt sørover (og kommer kanskje aldri tilbake), enn antallet ”søringer” som har 
kommet nordover. ”Søringers” kompetanse og bidrag til arbeidsstyrken har likevel vært 
svær viktig, særlig for offentlig sektor i Nord-Troms og Finnmark. Tiltakssonens 
gulrøtter med nedskriving av studielån og lavere skatt har bidratt til denne positive 
mobiliteten, men realiteten er at de fleste drar sørover igjen etter å ha fått noen års 
verdifull arbeidserfaring i Nord.  

Utfordringen blir å holde på innflytterne, men også forsøke å få utflyttere tilbake til 
hjemstedet. At ungdommen i Nord-Norge reiser ut for å få utdannelse og arbeidserfaring 
er bra, og i et langsiktig perspektiv vil det være ønskelig at disse kommer tilbake og 
bruker sin kompetanse i hjemkommunen. Konkurransen om arbeidskraften er økende, og 
i dag har mange kommuner utarbeidet strategier for å tiltrekke seg nye innbyggere og å 
holde kontakten med egne ungdom som studerer borte. Det er på mange måter en reell, og 
tiltakende, konkurranse mellom kommuner om å kapre de beste hodene. 

Når arbeidet i mindre grad er det som styrer hvor vidt folk flytter til(bake til) et sted, så 
vil dette med stedsidentitet og i hvilken grad en føler seg inkludert, mest sannsynlig bli 
enda viktigere.  
 

• Kommunen må aktivt utvikle strategier for å tiltrekke seg innflyttere og 
holde på de som er kommet nordover. Samtidig er det viktig å holde 
kontakten med egen ungdom som reiser ut for å få utdannelse slik at de føler 
seg velkomne tilbake til hjemstedet etter å ha avsluttet studiene.  
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• For de som er i ferd med å avslutte en utdanning og har en kompetanse som  
er spesielt etterspurt i kommunen, kan ulike stipendordninger vær aktuelle  
for å få de hjem igjen.  

 
• Bevissthet rundt inkluderende stedsidentitetsprosesser kan, og bør, brukes, 

når en ønsker å vinne konkurransen om å få folk til å flytte til(bake til) et 
sted.    

5.2 Arbeid og mobilitet 
Arbeidets form eller måten det organiseres på, kan også bidra til at flere kan utføre 
kompetansekrevende arbeid i kommunene i Nord. Eksempler kan være turnusordninger, 
pendling, hjemmekontor, bruk av kommunikasjonsteknologi. I og for seg er ikke 
mobilitet ikke noen nytt i Nord. Fisket har foregått med sesongvise baser utenfor 
hjemkommunen, og fiskeindustrien har lang erfaring med å hente inn arbeidskrafte 
utenfra, også fra utlandet, når sesongarbeid har krevd ekstra hender. Innenfor annen 
virksomhet har det tradisjonelt ikke vært lett å pendle over kommunegrenser, primært 
fordi de geografiske avstandene i Nord-Troms og Finnmark er store.  

Med utbyggingen av det første gassfeltet i Barentshavet fra 2003, åpnet en ny mulighet 
for arbeid med langdistansependling. Norut har gjennom sin følgeforskning av 
Snøhvitutbyggingen utenfor Hammerfest (Eikeland red. 2009) dokumentert en økt 
pendling over kommunegrensene i Nord. Samtlige kommuner i Finnmark bidro med 
personell i utbyggingsfasen av Melkøya. En slik pendling kan bidra til økt 
befolkningsstabilitet i fraflyttingskommuner på grunn av at arbeidet legges opp med 
gunstige turnusordninger som gjør det mulig å bli boende i hjemkommunen og jobbe på 
Melkøya. Vi skal ikke underkommunisere at det meste av denne pendlingen foregikk fra 
Vestlandet til Melkøya og at innflyttingen til Hammerfest ikke ble så stor som håpet. 
Ringvirkningene av utbyggingen har likevel ført til etablering av mange nye 
arbeidsplasser og styrking av eksisterende arbeidsplasser hos nordnorske bedrifter med 
leveranser til utbyggingen. Petroleumsindustriens inntog i Nord-Norge er et godt 
eksempel på globaliseringens konsekvenser og endringer i arbeidets organisering.  

Globaliseringen har også for lengst innhentet fiskeindustrien langs kysten, der lokalt 
forankrede fiskekjøpere er erstattet av store nasjonale og internasjonale selskaper som 
kjøper opp fiskebruk for å kunne fjerne konkurrenter og legge produksjonen der den er 
mest lønnsom. Vi har eksempel på bedriftsstrategier hvor arbeidere ”flyttes” over 
kommunegrensa til annet fiskebruk innefor samme konsern, slik for eksempel 
fiskeindustriarbeidere i Kjøllefjord har blitt transportert til Mehamn. 

Globaliseringen har også hatt den positive effekt at mye høykompetansearbeid kan 
utføres nærmest fra hvor som helst, så lenge en har tilgang på bredbånd og telefon. 
Anledningen til å jobbe hjemmefra flere dager i uka eller ha hjemmekontor, åpner 
muligheten for å bo på mindre plasser. Noen velger også å ha flere arbeidsbaser der 
skillet mellom arbeidssted, bosted, hytte og feriehus viskes ut. 

I Nord har vi også eksempler på at et stort offentlig engasjement med å etablere offentlige 
arbeidsplasser i for eksempel Vardø, ikke har gitt de ønskede effektene med tilflytting. 
Ved sentralen for Kystovervåkning i Vardø går de fleste ansatte i turnusordning og bor på 
ulike kanter av landet. Få har valgt å bosette seg i byen. Vi ser altså at selv med en 
sysselsettingsvekst ikke nødvendigvis fører til en befolkningsvekst i kommunen. Dette er 
en trend vi har sett i flere av kystsamfunnene de siste årene; en har fått til en bedring i 
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sysselsettingen etter at fiskerikrisa var på sitt verste i 2004, men befolkningen fortsetter å 
synke.  

Sør-Varanger kommune står over for en liknende utfordring der stort behov for 
arbeidskraft til gruvevirksomheten fordrer at denne i stor grad hentes utenfor kommunen. 
Det er et begrenset antall av kommunens innbyggere som har den nødvendige 
kompetansen, og det er liten reservekapasitet i arbeidsstyrken å ta av. Tilbudet av 
eksisterende boliger og kommunens tilrettelegging for nybygging blir avgjørende for om 
gruvevirksomheten skal føre til at disse nye arbeidstakerne etablerer seg i kommunen, 
eller om vi får et pendlersamfunn i Sør-Varanger. På kort sikt vil mange måtte pendle, 
men på lang sikt må målet være at de ansatte og deres familier flytter til kommunen. 

• Kommunen må jobbe tett med viktige aktører/bedrifter som har virksomhet  
i kommunen og få til en god dialog slik at de i fellesskap kan finne gode 
løsninger som sikrer bedriften gode rekrutteringsforhold og en stabil 
arbeidskraft.  

• Ved større nye etableringer vil det være nyttig å ha en åpen dialog  
rundt strategier for bygging av boliger for tilflyttere så tidlig i prosessen  
som mulig.   

5.3 Utenlandsk arbeidskraft 
Både Finnmark og Nord-Troms har behov for økt tilgang på arbeidskraft, og spesielt vil 
dette gjøre seg gjeldende i pressområder. Mange kommuner opplever at den kompetansen 
som trengs, ikke finnes i nærområdet. Bruk av utenlandsk arbeidskraft vil bli stadig 
viktigere, både i bygg- og anleggsbransjen, innen olje- og gassnæringen, men også i det 
offentlige.  

Men det er også viktig å ta i bruk de folkene som har kommet fra utlandet og som alt 
finnes i kommunen. Dette er en arbeidskraft som ikke fullt ut er utnyttet. Erfaring viser at 
en stor andel av flyktninger og asylsøkere som kommer til Nord-Norge, etter hvert reiser 
sørover for bosetning i andre kommuner.  

Dette er en sammensatt problemstilling, men noe av årsaken til at så mange forlater Nord, 
kan nok finnes i dårlig integrering i arbeidsmarkedet og følelsen av liten tilhørighet til 
stedet. Kanskje har det ikke vært satset nok på integrering i lokalsamfunnene, og kanskje 
har man i for liten grad fremmet stedsidentiteter hvor også innvandrere føler seg 
inkludert? 

I Nord-Norge finnes det etter hvert flere aktører som sitter inne med mye erfaring knyttet 
til rekruttering av utenlandsk arbeidskraft, men ikke minst det å jobbe bevisst med å 
skape produktive og gode multikulturelle arbeidsmiljø. Kan hende sitter disse på 
tverrkulturell kunnskap som også kommunene kan dra nytte av.   

• Kommunen og deres hjelpere må tenke gjennom hvordan de kan bruke  
folks mobilitet og ulik flerstedstilknytning til sin fordel. Der det er behov for 
å hente arbeidskraft i utlandet kan det være lurt å se på hvilken erfaring 
andre aktører/kommuner/bransjer har med å bruke ulike 
rekrutteringsfirma. 

• Kommunen og deres hjelpere må jobbe aktivt for å bruke de ressursene som 
finnes i kommunen (flyktninger, innvandrere) og legge til rette for at de kan 
kvalifisere seg til arbeid gjennom utdanning og arbeidstrening.  
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6 Vanskeligstilte på  
boligmarkedet i Nord 

Vi skal i dette kapittelet se på hvordan det offentlige, her primært kommunene i Nord, 
planlegger for og iverksetter tiltak for personer som har behov for hjelp til å skaffe seg 
eller beholde bolig. Vi har i vår første rapport (Nygaard & Ness, 2007) om kommunens 
boligsosiale arbeid tatt utgangspunkt i de første boligsosiale handlingsplanene som ble 
utarbeidet i kommunene i Nord-Troms og Finnmark.2

6.1 Kartlegging av vanskeligstilte 

 Disse er samlet inn og analysert. I 
tillegg er det foretatt dybdeintervjuer med ansatte som har ansvaret for det boligsosiale 
arbeidet i seks kommuner (Alta, Sør-Varanger, Lyngen, Lebesby, Berlevåg, Tana). I 
valget av casekommuner har vi ønsket å få et utvalg med ulik kommunestørrelse og som 
var i ulike faser i sitt boligsosiale arbeid. To av kommunene hadde på intervjutidspunktet 
ikke utarbeidet boligsosiale handlingsplaner.  

Alle kommunene tar i utarbeidelsen av de boligsosiale 
handlingsplanene utgangspunkt i Husbankens mal der 
første steg er å kartlegge de vanskeligstilte. Dette blir 
gjort ved å registrere alle henvendelser kommunen har 
mottatt fra vanskeligstilte i løpet av et visst tidsrom 
(for de fleste kommunene er dette seks måneder) 
angående bistand i boligspørsmål. De vanskeligstilte 
er blitt kategorisert etter hovedårsak til boligbehov. 
Økonomisk vanskeligstilte utgjør den største gruppen 
(31 %), mens rus kommer på andreplass (20 %). 
Flyktninger og fysiske funksjonshemminger  
utgjør to grupper (begge 14 %), mens sosialt 
vanskeligstilte utgjør 7 %, psykisk 
utviklingshemmede 6 %, psykiatriske problemer  
3 %, og andre funksjonshemminger 2 %. En 
restkategori ”andre” omfatter 3 % av registreringene.  
 
Analysen av planene har avdekket at kommunene nok 
har brukt litt ulike metoder for registreringen av de vanskeligstilte, og det har vært rom 
for et stort tolkningsmangfold når det gjelder hvordan disse skal telles. Vi har derfor vært 
forsiktige med å legge for mye vekt på den prosentvise andelen av registrert 
vanskeligstilte på boligmarkedet i hver enkelt kommune, og dette begrenser muligheten 
for å gjøre sammenlikninger. Den laveste registrerte andelen var på 0,4 %, og den høyeste 
3, 2%. Tallet er ikke nødvendigvis et korrekt mål på hvor mange som trenger bistand, 

                                                      
2 De første kom i 2001, og i dag har en håndfull kommuner rullert disse første planene. 
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men mer hvor god oversikt kommunen har over sine brukere og hvor mange ulike 
(kommunal) etater/innstanse som har vært engasjert i kartleggingsarbeidet. Vi vil også 
trekke fram at det kan være ulike syn på hvem som bør defineres som vanskeligstilte. 
Blant annet har analysen vist at en samisk kommune har definert godt voksne menn som 
bor hjemme hos sine foreldre som vanskeligstilte, da kommunen mener de har behov for 
egen bolig. Dette er ikke nødvendigvis et ønske fra beboeren selv, og ikke en uvanlig 
boform i samiske samfunn hvor nettverk og familie kan stå for boligforsyning.  

6.2 Offentlig tilbud til de vanskeligstilte 
Vi har analysert det kommunale tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet i Nord. 
Analysen tyder på at det kortsiktige målet, om å gi personene tak over hodet, her blir 
oppfylt. Det er svært sjelden at noen blir stående uten et tilbud. Det langsiktige målet, om 
at flest mulig vanskeligstilte skal komme inn i langsiktige boligforhold og helst i en egen 
eid bolig, er ikke i like stor grad nådd. For enkelte grupper av vanskeligstilte har det vært 
et statlig trøkk med gode finansieringsordninger som har gjort det enklere for 
kommunene å prioritere bygging av bolig for disse.  

Den store satsingen på utbygging av omsorgsboliger og eldreboliger har i mange 
kommuner ført til at disse gruppene har dekket sine behov.  Utbygging av psykiatri-
boliger har også nylig funnet sted i flere kommuner, og noen har benyttet seg av gode 
statlige finansieringsordninger for bygging av flyktningboliger. De gruppene som i 
mindre grad har fått dekket sine behov er rusmisbrukere, økonomisk vanskeligstilte og 
unge som har behov for lavkostboliger. Her er det ennå mange kommuner som har en vei 
å gå. Å bo i en kommunal bolig skal være en midlertidig løsning som vanligvis ikke skal 
overstige mer enn et par år. Vi ser en tendens fra vår undersøkelse i Nord at mindre 
kommuner med lite press på de kommunale boligene tillater vanskeligstilte å bli boende i 
mange år, noen opp til 10 år. God tilgang på boliger kan i slike tilfeller være en sovepute 
for kommunen som ”slipper” å finne en mer permanent boløsning. 

Det er viktig å ha gode rutiner for å fange opp endringer i behov underveis, og å kunne 
vurdere hvilke boløsninger som passer best for den enkelte brukeren. Behovet for 
oppfølging i boligen kan endre seg og samlokalisering med andre brukere med samme 
”problem/dignose” kan til enkelte tider være positivt mens det i andre kan være negativt. 

• Vi anbefaler kommunene å tenke langsiktig med hensyn til å skaffe de 
vaskeligstilte som i dag står uten et godt tilbud en permanent bolig. Det er 
viktig å ha en god dialog med brukerne (og eventuelt foresatte) for å få 
kartlagt ønsker for boligen. I dette arbeidet må en vise brukerne verdighet 
og tillitt. NAV-reformen åpner muligheten for å se boligbehovet i nær 
sammenheng med oppfølging i arbeid/trygd, og denne muligheten må 
utnyttes til beste for brukeren. 

6.3 Tilgangen på kommunale boliger 
I kommunene i Nord-Troms og Finnmark ble mange av de kommunale boligene bygget 
på 70- og 80- tallet, og disse boligene er i dag nedslitt og trenger hyppig oppussing. Dette 
er et arbeid som i mange kommuner har blitt forsømt, og noe som har gjort til at boligene 
praktisk talt har blitt ubeboelige. Enkelte kommuner (eksempelvis Hasvik og Alta) har 
valgt å selge ut eldre kommunale boliger, og har kvittet seg med et ”oppussingsproblem.” 
Det kan derfor se ut til at det ikke primært er tilgangen eller mangelen på kommunale 
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boliger som er hovedproblemet, men snarere en dårlig standard på boligmassen og 
tilpassing til brukernes spesielle behov. 

På nasjonalt nivå har det vært en svak vekst i tilfanget av kommunale boliger, mens 
behovet har økt kraftig, særlig med de siste årenes sterke prisvekst på private boliger. 
Konsulentselskapet Econ Pöyry har gjennomført en undersøkelse om kommunale 
utleieboliger (Econ Pöyry, 2008). Undersøkelsen viser at det har vært en lav vekst i 
antallet kommunale boliger, og at behovet for boliger er langt større. Her konkluderes det 
med at den viktigste enkeltårsaken i noen kommuner er en svak politisk prioritering av 
det boligsosiale arbeidet og en uklar organisering. I andre kommuner følges ikke politiske 
målsetninger opp med bevilgede midler. Disse funnene stemmer bra overens med våre 
data fra enkeltkommuner som har slitt med å få sine boligprosjekter politisk vedtatt. Vi 
ser likevel at det nasjonale fokuset på å bygge flere kommunale boliger, og som utvilsomt 
er berettiget i de store kommunene, ikke er like aktuelt i alle de mindre kommunene i 
Nord. 

• Kommunene må løpende vurderer tilbudet av eksisterende kommunale 
boliger opp mot behovet i dag og framtida. Det er viktig å ha oversikt over 
de ulike økonomiske støtteordningene gjennom Husbanken og bruk av 
ordningen med rentekompensasjon for å få til gode finansieringsordninger 
forbygging av nye boliger. 

6.4 Holdninger til vanskeligstilte på boligmarkedet 
Vi har vært opptatt av at de vanskeligstiltes stemmer skal komme til uttrykk i forskningen 
vi har foretatt. Vi har imidlertid av flere grunner hatt vansker med å få tak i/inkludert 
informanter i kategorien vanskeligstilte på boligmarkedet, og har dermed kanskje i for 
liten grad kunnet dokumentere disse sine synspunkter. Vi vet derfor for lite om i hvilken 
grad disse faktisk føler deg utstøtt og utelatt i boligsosiale- og stedsutviklingsprosesser. 
Men vi har også sett, gjennom brukerintervjuene, at det å være vanskeligstilt på 
boligmarkedet kan være lettere å bære i et mindre samfunn der omgivelsene, slekt og 
venner tar vare på deg. 

Våre studier har vist at det ofte kan være 
vanskelig å få aksept for å bygge boliger for 
vanskeligstilte i ordinære bomiljø. Slik frykt 
for nye boliger er ofte begrunnet i mangel på 
informasjon om tiltaket og dialog med 
nærmiljøet. Vi ser også at det i de ulike 
kommunene er forskjellige holdninger til om 
boliger for vanskelig-stilte skal lokaliseres 
samlet, noe som er mest praktisk mht 
oppfølgingsbehov. Dette kan fort kan gi 
boligene et getto-stempel, og noen mener 
derfor det et bedre alternativ å satse på 
integrere boligene i ordinær bebyggelse slik at 
de vanskeligstilte kan bli en del av nærmiljøet. 

• Ved utbygging av nye kommunale boliger for vanskeligstilte er det viktig å 
ha en god dialog og prosess med lokalsamfunnet og de som vil bli berørt i 
nabolaget. Bruk av utbyggingsavtaler kan være et godt instrument for å 
integrere vanskeligstilte i etablerte bomiljøer, men i enkelte tilfeller kan 
konsentrerte bebyggelser for de vanskeligstilte være hensiktsmessig. 

Alta kommune fant løsninger 

Alta kommune hadde like før opprettelsen 
av Boligstiftelsen Utleieboliger solgt unna 
en del eldre kommunale leiligheter. Så kom 
den store prisstigningen på boliger, og et 
press på utleieleilighetene fra 
vanskeligstilte. Samtidig måtte kommunen 
skaffe bolig til helsepersonell på kontrakt, 
og disse la beslag på flere av stiftelsens 
boliger. Kommunen gikk så ut på det 
private markedet og leide flere enheter til 
sitt helsepersonellet. Dermed fikk de frigitt 
boliger i stiftelsen som kunne stilles til 
disposisjon for vanskeligstilte. 
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7 Kommunens organisering  
av det boligsosiale arbeidet 

Vi har i prosjektets første rapport dokumenter hvordan kommunene i Nord organiserer 
sitt boligsosiale arbeid. Dette er svært forskjellig fra kommune til kommune. Vi ser 
likevel en tendens til at større kommuner ofte har 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, og ofte spredt i flere etater og kontorer. Vi ser også at det 
har vært en endring over tid hvor flere kommuner gjennom sitt arbeid med boligsosial 
handlingsplan har vurdert og prøvd ut ulike organisatoriske løsninger. Flere kommuner 
har derfor i løpet av prosessen endt opp med å etablere et eget boligkontor hvor alle 
tjenestene er samlet. 

Samtidig med at vårt forskningsprosjekt ble gjennomført, ble det foretatt en nasjonal 
studie av organiseringen av det boligsosiale arbeidet i norske kommuner. Dette resulterte 
i to rapporter: en fra NOVA (Langsether, Hansen & Sørvold, 2008) og en fra Rambøl 
(Rambøl Management, 2008). Dette er første gang at det foreligger nasjonal forskning på 
boligsosial organisering. Vi var derfor spente på hvordan våre funn fra Nord-Troms og 
Finnmark harmonerte med den nasjonale kartleggingen. Vi har dessverre funnet det 
vanskelig å sammenlikne egne funn i vår forskning med de geografiske variasjonene som 
påpekes i Rambøl sin rapport. Rambøl bruker Nord-Norge som analysekategori, og skiller 
ikke mellom vår analyseregion (Nord-Troms og Finnmark) og resten av Nord-Norge. Se 
mer om dette i seksjon 6.5. 

NOVA sin studie er basert på en 
casestudie av 22 utvalgte kommuner. 
Forskerne har valgt å ta utgangspunkt i 
kommuner av en viss størrelse, og blant 
disse er det bare Tromsø kommune 
som er med fra vår analyseregion. Det 
er derfor naturlig å anta at eventuelle 
særegenheter ved kommunene i Nord-
Troms og Finnmark i liten grad 
gjenspeiles i dette nasjonale materialet. 

Studien viser at det boligsosiale 
arbeidet er svært fragmentert i de fleste 
kommunene, og at det er store 
forskjeller på hvordan kommunene 
velger å organisere dette. Det er også 
vanskelig å finne klare mønstre i måten 
den boligsosiale virksomheten er  
 

Rambøl-undersøkelsen 
Rambøl har foretatt en kvalitativ bredde-
undersøkelse av kommunens boligsosiale arbeid 
ved bruk av spørreskjema til alle landets 
kommuner.  

Undersøkelsen viser at organiseringen av 
arbeidet, og antallet personer som jobber med 
dette, henger nøye sammen med 
kommunestørrelse. Små kommuner bruker 
sosialkontoret til mange av oppgavene, mens 
andelen som benytter tverrfaglige, servicekontor 
og boligstiftelse, er størst for mellomstore 
kommuner.  

I store kommuner er andelen større som benytter 
kommunale foretak til arbeidet eller har lagt 
dette til enhet som arbeider med bolig, bygg og 
eiendom/teknisk etat. 
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organisert på. En sin hypotese om at kommunestørrelse er viktig for organiseringen, får 
liten støtte.  

I NOVA-rapporten blir det konkludert med ar en fragmentert organisasjon begrenser 
muligheten for en helhetlig bruk av virkemidlene. Ved å sentralisere forvaltningen har en 
mulighet for å bedre dette, eller bruk av tverretatlige team kan være en annen løsning. 
Opprettelse av sentre (boligkontor, boligsentre) kan i tillegg styrke den boligsosiale 
kompetansen i kommunen. Studien tyder på at det strategiske arbeidet i mange kommuner 
er dårlig forankret i det operative leddet, og at boligsosiale handlingsplaner lett blir en 
isolert hendelse. En fragmentert organisering på det operative nivået bidrar også til å 
svekke det strategiske arbeidet.  

Mange av disse konklusjonene fra NOVA-rapporten kan vi stille oss bak, og vår studie av 
nordnorske kommuner viser at det kan være mye å vinne på å tenke mer sentraliserte 
løsninger. Dette er også en konklusjon mange av kommunene har kommet fram til, ved å 
endre organiseringen. Men vi føler behov for å modifisere bildet noe da vår studie også 
inneholder små kommuner som har god oversikt over den boligsosiale målgruppen og 
mindre behov for en sentralisert organisering av arbeidet. 

7.1 Betydningen av boligsosiale handlingsplaner 
Det ser ut til at Husbanken, region Hammerfest sin iherdige innsats med å få kommunene 
til å utarbeide boligsosiale handlingsplaner har bidratt til at svært mange kommuner i 
regionen har utarbeidet slike planer. Etter våre opplysninger er det nå bare fire kommuner 
av 28 som ikke har utarbeidet en plan, og dette betyr at 85 % av kommunene har en plan. 
Vårt inntrykk er at de fire kommunene som ikke har plan alle er små og har god oversikt 
over de boligsosiale utfordringene i kommunen. De har derfor ikke sett behovet for å 
utarbeide planer, og løser problemene fra sak til sak. Vi ser ingen grunn til å sette 
spørsmålstegn ved en slik vurdering. Utarbeidelse av boligsosiale handlingsplaner er en 
frivillig sak. 

I Rambøls rapport blir det påpekt at kommunene i Nord (Husbankregion Bodø og 
Hammerfest) ikke ser ut til å jobbe så systematisk i det boligsosiale arbeidet som 
landsgjennomsnittet. Det blir hevdet at andelen kommuner som har boligsosial 
handlingsplan er lavere i Husbankregion Bodø og Hammerfest enn ellers i landet. Dette 
stemmer dårlig med våre observasjoner og registreringer for Husbankregion Hammerfest, 
og må bety at den er mye lavere i Husbankregion Bodø. Ved siste nasjonale registrering 
var det 58 % av kommunene som hadde utarbeidet boligsosial handlingsplan (av Rambøls 
respondenter er det 55 % som har dette). Det som derimot kan se ut til å bli en utfordring, 
og som stemmer overens med observasjonene til Rambøl, er at regionene i Nord har 
svakere rutiner for rullering av planene. Mange av kommunene sine planer har nå 
”utløpt” uten at det er satt i gang et rulleringsarbeid, eller dette rulleringsarbeidet er 
kommet på etterskudd. Foreløpig ser det ut til at det er de største kommunene i regionen 
som har rullert eller kommet i gang med rulleringen, mens de mindre kommunene henger 
etter.  

Vi har gjennom vår kartlegging av de første boligsosiale handlingsplanene i kommunene i 
Nord-Troms og Finnmark, dokumentert at det store flertallet av kommuner har hatt stor 
nytte av å utarbeide planer. Det har gitt kommunen bedre oversikt over etterspørselen 
etter boliger og bistand, og kan bedre se tilbud og etterspørsel i sammenheng. En viktig 
effekt av arbeidet er at det ble utarbeidet dokumentasjon som gir et bedre grunnlag for å 
få realisert utbyggings- og oppfølgingsprosjekter for vanskeligstilte på boligmarkedet. 
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Dette har vært viktig for å få prosjekter fram til finansiering internt i kommunen, men 
også for å skaffe ekstern finansiering, for eksempel fra Husbanken.  

Men enkelte kommuner har ikke vært fornøyd med hvordan disse første planene er blitt 
fulgt opp. For eksempel har både Lyngen og Sør-Varanger kommune pekt på svakheter 
som de ønsker å gjøre bedre ved neste rullering. I Lyngen kommune var planen alt for 
dårlig forankret i det politiske nivået slik at gode tiltak ikke ble tilgodesett med 
budsjettmidler og derfor heller ikke realisert. Vi har også sett at det kan være ulike 
oppfatninger innad i kommunene om hvilken nytte en har hatt av å utarbeide planer. Noen 
ser konkrete resultater av arbeidet, mens andre føler lite eierskap til planen. Den ble noen 
sin baby, men andre sitt stebarn. 

• Vår oppfordring til kommunene går på at rulleringsarbeidet må bli bedre 
integrert i det kommunale plansystemet. Det er viktig å gå gjennom hva som 
har fungert og ikke fungert i den gamle planen, og ta tak i det som kan 
endres. Kanskje bør det boligsosiale arbeidet organiseres annerledes, 
forankres bedre i de politiske organene og ses på som en integrert del av det 
boligpolitiske arbeidet.  

• Det er ikke sikkert at rulleringsarbeidet bør være en repetisjon av den første 
planen, hvor en hovedsaklig så på de vanskeligstilte isolert fra annen 
boligvirksomhet i kommunen. Nå er kanskje tiden kommet til å integrere 
planleggingen av boliger for vanskeligstilte i den generelle boligpolitikken 
slik at det blir rutiner for å vurdere om vanskeligstilte skal tas med i ny 
utbygginger.   

7.2 NAV-reformens betydning   
Etableringen av NAV skulle gi brukerne av kommunale og statlige tjenester enklere 
tilgang til disse ved å etablere alle tjenestene under samme tak. Reformen har hatt en del 
oppstartsproblemer og har foreløpig ikke svart til de store forventningene som lå til grunn 
for etableringen. Fra brukerundersøkelsen (Ness, Nygaard, 2009) fikk vi dette delvis 
bekreftet fra den ene kommunen som hadde et komplett NAV kontor da undersøkelsen 
ble gjennomført. Informantene oppga å være stort sett fornøyd, men at det fremdeles 
manglet en full oversikt ved kontoret. En følte seg fremdeles henvist rundt omkring i 
systemet. Det var ingen som tok kontroll og kunne 
fortelle informanten det han hadde behov for å vite om 
boligspørsmål på NAV.  En annen informant mente 
det hadde blitt bedre ved at det nå var færre personer å 
forholde seg til.   

Det foreligger dermed ingen entydig oppfatning av 
NAV reformen blant våre brukerinformantene, og 
intervjuene med de kommunalt ansatte under 
datainnsamlingen til den første rapporten om 
organiseringen av det boligsosiale arbeidet, fant sted 
på et for tidlig tidspunkt når det gjaldt 
gjennomføringen av reformen. Hvilken betydning den 
har for organiseringen av det boligsosiale arbeidet i 
Nord, er derfor foreløpig usikkert. Dette er et område 
det kan være interessant å forske videre på.  
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• NAV-reformens hensikt er å sette individet – brukeren - i sentrum. Ved å 
samle flere tilbud til brukeren under NAVs paraply, vil han/hun ikke måtte 
forholde seg til så mange personer. Dette åpner for å se det boligsosiale 
arbeidet i sammenheng med annen kommunal bistand til brukeren. 
Kommunene oppfordres til å utnytte dette mulighetsrommet til å yte en 
kvalitativt bedre tjeneste overfor de vanskeligstilte på boligmarkedet. 

7.3 Økonomiske virkemidler i det boligsosiale arbeidet 
I rapporten om kommunenes boligsosiale arbeid viser vi hvordan kommunene og 
Husbanken i Nord bruker/formidler ulike økonomiske virkemidler. De individrettede 
virkemidlene det her er snakk om er bostøtte, boligtilskudd og startlån. Husbanken 
produserer statistikk på hvor mye hver kommune årlig videreformidler til sine 
innbyggere, og i de boligsosiale handlingsplanene finner vi også en del vurderinger rundt 
tilbudet og etterspørselen etter midlene.  

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 og fare for 
mislighold av lån, mens presskommuner kan 
ha is i magen. Vi har i den siste tiden sett at 
flere av presskommunene har valgt å øke 
rammene betraktelig for startlån (for eksempel 
Alta og Sør-Varanger).  

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. 

I brukerundersøkelsen kommer det fram at informantene kjente godt til 
bostøtteordningen, og de fleste hadde både søkt og fått bostøtte. Prosessen med å søke, og 
gode forklaringer på hvorfor støtten plutselig ble redusert, er noe som fremheves som 
vanskelig. De andre ordningene kjente informantene ikke til. Dette kan tyde på at 
kommunen som har bistått brukerne ikke har vært flinke nok, eller kanskje ikke vurdert 
muligheten til å se de ulike finansielle virkemidlene i sammenheng. 

NIBR har nylig gjort en nasjonal undersøkelse av samspillet mellom bostøtte, 
boligtilskudd og startlån (Barlinhaug, Astrup, 2008). Studien viser at det er lite eller ingen 
samspill mellom de tre boligsosiale virkemidlene, og en større grad av samspill kan 
etableres om bostøtteordningen utvides. En slik anbefalt utvidelse ble implementert fra 
juni 2009, og det antas at antallet personer som nå vil være støtteberettigede vil øke 
betraktelig.  

Individrettede  
økonomiske virkemidler 

Bostøtte ytes til husstander med lav inntekt 
og høye boutgifter. 

Boligstilskudd skal bidra til å skaffe og 
sikre egnede boliger for vanskeligstilte på 
boligmarkedet. Tilskudd kan gis til 
etablering i egen bolig , utbedring av egen 
bolig, refinansiering eller prosjektering. 

Startlån skal bidra til etablering i 
boligmarkedet for husholdninger med svak 
økonomi, og som ellers ikke ville være i 
stand til å ta steget over i eid bolig. 
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• Det er helt klart et behov for at kommunene intensivere markedsføringen av 
de ulike boligsosiale støtteordinger. De nye reglene for tildeling av bostøtte, 
vil være en utmerket anledning til å sette inn en offensiv da flere vil være 
støtteberettigede.  

• De kommuner som ikke alt har rutiner for å vurdere alle som bor i 
kommunal bolig og alle minstepensjonister for om de er støtteberettigede, 
bør se på en slik mulighet til å fange opp potensielle mottakere.  

• Det er også viktig at kommunen har folk med kompetanse og tid til å veilede 
om de nye ordningene, og vi vil oppfordre kommunene om å benytte seg av 
kursene som arrangeres av Husbanken og vurdere om ansatte kan gis 
mulighet til å delta i Høgskolen i Finnmark sitt boligsosiale studietilbud. 
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8 Avslutning  

Vi har i denne sluttrapporten prøvd å trekke sammen trådene fra de tre tidligere utgitte 
Norut-rapportene gjennom å diskutere dynamikker og samspill mellom boligsosialt 
arbeid, regional utvikling og stedsutvikling/bolyst i Nord.   
 
Vi har vist at økt statlig satsing på disse områdene utgjør et mulighetsrom for 
kommunene, og stiller til rådighet en del verktøy som de kan benytte seg av. Disse 
verktøyene kan være guider og maler kommunene kan bruke når de jobber med 
problemstillingene, samt veiledning og kompetanseheving, og ikke minst økonomiske 
virkemidler. Likevel har vi sett at mange av de mulighetene som den økte offentlige 
satsingen gir, er spesielt rettet mot kommuner som er i vekst. Mange kommuner i Nord 
opplever da å falle utenfor. 

Press og krymping i Nord 

Den todelingen vi har lagt opp til i rapporten med et skille mellom krympede samfunn og 
samfunn i vekst, har vært fruktbar for å understreke de ulike dynamikkene som ligger 
under og påvirker regional utvikling, boligforsyning og steders identitet. Samfunn i sterk 
vekst kjennetegnes av et stort innslag av markedskrefter som styrer utviklingen, både på 
boligsiden, med hensyn til næringsstruktur, men også når det gjelder å fremme 
stedsidentiteter som de drar nytte av. Det offentlige har en spesiell rolle i å ivareta 
behovene for de som skyves ut av det private boligmarkedet, arbeidsmarkedet og som 
ikke kommer til orde i debatten om stedets framtid og som har mindre mulighet til å 
forme stedets identitet.  

I de krympende samfunnene er det offentliges rolle noe annerledes. På den ene siden må 
kommunen være forsiktig med å foreta boligutbygginger som kan virke negativt på det 
private tilbudet, mens det på den andre siden kan være behov for å ta en aktiv rolle der det 
ikke finnes et fungerende marked. Fravær av sterke, økonomiske aktører på næringssiden, 
stiller andre krav til kommunen som samfunnsaktør og tilrettelegger. Det statlige 
boligsosiale fokuset har i alt for liten grad vært rettet mot kommunens rolle i slike 
samfunn. Vi har også sett at inkluderende stedsidentiteter kan spille en spesielt viktig 
rolle i krympende samfunn, når det gjelder å forankre tilflyttere og å øke ungdoms ønske 
om å komme tilbake etter endt utdanning. 

Vi har gjennom vår forskning i Nord vist at både kommunen og private opererer med en 
langt større økonomisk risiko når det skal satses på boligforsyning i de krympende 
samfunnene sammenlignet med de i vekst. Forutsetningene for implementeringen av en 
god boligpolitikk er derfor svært forskjellig i kommunene i Nord, og vi vil hevde at 
mange av de offentlige virkemidlene og strategiene ikke er tilstrekkelig målrettet for å 
kunne virke like godt i slike marginale samfunn sammenlignet med kommuner i vekst.  

Mobilitet i Nord 

Vi har vært opptatt av å belyse hvordan økt mobilitet gjennom flytting har slått spesielt 
sterkt ut i samfunnene i Nord. Geografisk mobilitet påvirker det boligsosiale feltet, blant 
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annet gjennom at økt tilflytting til kommunen/stedet kan skyve vanskeligstilte ut av et 
presset privat boligmarked, og at flere blir avhengig av den offentlige boligformidlingen. 
Men der flyttestrømmen går den andre veien, ut av kommunen, kan ledig boligmasse og 
fallende priser på boliger skape nye og bedre muligheter for vanskeligstilte som lettere 
kan komme inn på boligmarkedet. Det er imidlertid ikke nødvendigvis en sammenheng 
mellom fraflytting og tilgjengelig boligmasse for vanskeligstilte. Vår studie har vist at 
eiere av ledige boliger ikke nødvendigvis legger disse ut på markedet. I begge tilfellene er 
det behov for en offensiv kommunal boligpolitikk der en gjennom dialog med private 
aktører og ulike nettverk kan tilrettelegge for at flere vanskeligstilte kan skaffe seg en 
egen bolig. Dette kan være med på å jevne ut de levekårsforskjeller som en markedsstyrt 
boligformidling ellers kunne ha resultert i.  

De vanskeligstiltes stemmer 

Vi har vært opptatt av at i arbeidet med å skape bolyst, må kommunene også sikre at de 
vanskeligstiltes behov og ønsker kommer til uttrykk. Det er en fare for at de svake i 
samfunnet opplever en dobbel marginalisering; for det første en marginalisering gjennom 
lite tilgang på en langsiktig, og verdig boligsituasjon og for det andre en marginalisering 
gjennom at dominerende stedsartikulasjoner ekskluderer dem.  

Vi har, pga vansker med å få tilstrekkelig informanter, hatt utfordringer med å kunne 
dokumentere om vanskeligstilte på boligmarkedet faktisk føler seg utstøtt og utelatt i 
denne typen prosesser. Men vi har også sett at det å være vanskeligstilt på boligmarkedet 
kan være lettere å bære i et mindre samfunn der omgivelsene, slekt og venner tar vare på 
deg. Vi vet for lite om hvordan slike nettverk fungerer til å kunne slutte noe om de kan 
kompensere for en manglende offentlig eller markedsstyrt boligtilbud i Nord. 

Videre arbeid 

Vi har sett at det er mange sider ved dette arbeidet som det gjerne skulle vært forsket mer 
på. Det er behov for mer kunnskap om hvordan boligpolitiske prosesser og tiltak er blitt 
implementert i Nord, og hvordan kommunene kan jobbe for å styrke stedenes identitet og 
hele befolkningens deltakelse i samfunnene. Noen konkrete tema for videre arbeid kan 
være: 

• Hvordan har NAV-reformens intensjon om en samordnet tjeneste virket inn på 
kvaliteten på tilbudet vanskeligstilte på boligmarkedet får? 
- Ulik organisering i forskjellige kommuner – hvilke resultater gir det? 
- Brukernes syn på reformen 

 
• Erfaringer fra rullering av boligsosial handlingsplan. Hva har kommunene lært, 

har det ført til endringer i organiseringen av det boligsosiale arbeidet? Tenker 
kommunene nå bredere boligpolitisk? 

 
• Foreta sosiokulturelle stedsanalyser som viktig grunnlag for strategisk 

utviklingsarbeid i kommunene. Særlig vil en analyse av maktforhold og hvem 
som har makt og myndighet til å artikulere stedets/kommunens identitet, være 
nyttig. Vi har spesielt lagt merke til at behovet for/og potensiale for å få noe ut av 
slike analyser, er stort innenfor: 
- Samiske samfunn 
- Samfunn som opplever store endringer i næringsgrunnlaget 
- Samfunn som opplever stor ubalanse mellom kjønnene 
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