
Hvis ungene i steinalderen bare hadde gjort 
det samme som foreldrene sine,

ville vi fremdeles vært i steinalderen.

Bostedsløshet og Boligpolitikk i Malvik koMMune



Det gjør noe 
med selvfølelsen å bo ...





Høsten 2009 ble Malvik koMMune nominert til 
statens tiltakspris mot bostedsløsHet. 

Juryens begrunnelse: 

Juryen vurderer Malvik kommunes helhetlige boligsosiale 

arbeid til å ha overføringsverdi til andre.

•  De har implementert arbeidet i ordinær drift

•  De har hatt fokus på egne holdninger når det gjelder retten til bolig. Et åpent og inkluderende syn på 

 vanskeligstilte på boligmarkedet preger kommunenes bruk av startlån og boligtilskudd

•  De har hatt brukermedvirkning på system- og individnivå

•  De har jobbet systematisk med forankring av endringsarbeidet. 

 Mål og strategier i boligarbeidet er koplet opp mot kommuneplanens samfunnsdel

•  De har oppnådd tverrpolitisk enighet om aktiv virkemiddelbruk. 

•  De har satt de boligsosiale virkemidlene i sammenheng med kommunens øvrige boligarbeid

•  De har hatt fokus på systematisk utvikling i kommunen gjennom samarbeid på alle nivå. 

 Nils Arne Eggens ”godfotteori” preger organisasjonen: Det handler om å spille hverandre gode.

•  De har dokumentert eget endrings- og utviklingsarbeid.



Å ha et sted å bo er viktig fundament for alle. De fleste av oss tenker 
kanskje ikke over dette – det er en selvfølge. 

I 2007 var det svært lange ventelister på kommunal bolig i Malvik. Søkere ble satt mer 

eller mindre ukritisk på listene, uansett bakgrunn og behov. Kommunal bolig ble løsningen 

på ethvert problem. Det var den eneste løsningen vi evnet å se. I dag vet vi bedre. 

Målgruppen for dette heftet er politikere, ledere og fagpersonell i 

kommunene, samt andre som har interesse for boligpolitikk. vi håper heftet bidrar 

til refleksjon, diskusjon og nytenking omkring et viktig tema 

– og fremfor alt at flere får muligheten til en verdig bosituasjon!

 
Kan man unngå boligkø i kommunene?
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Er bolig et kommunalt ansvar?



Alle innbyggere har ansvar for eget liv og for å skaffe seg et sted å bo 
– uansett alder, om man er i etableringsfasen, er enslig forsørger, har 
rusproblemer eller redusert helse. Dette er et klart prinsipp som er 
retningsgivende i vårt arbeid.

Kommunen har nok provosert noen ved å vedta at bolig er et privat ansvar. Vår erfaring er at de 

fleste ønsker å ta ansvar for sitt eget liv i så stor grad som mulig, bare de får muligheten. Kommunens 

rolle er å være tilrettelegger eller rådgiver. Alle har jo rett på forsvarlig hjelp, uansett om man bor i 

kommunal eller privat bolig.

Vi mennesker er forskjellige, og det er bra! Livets ulike faser vil naturlig nok by både på utfordringer 

og muligheter. Kommunen skal være en aktiv bidragsyter slik at de innbyggerne som trenger det, 

selv blir i stand til å gripe disse mulighetene og ta hovedregien i eget liv. Vi er sikre på at det  

resulterer i økt livskvalitet for den enkelte. 

BoLIg – INNByggErNES EgEt ANSVAr • DEttE hAr Malvik koMMune gjort 
• fattet politisk vedtak om at bolig i utgangspunktet er innbyggernes eget ansvar. Vedtaket er målgivende i alt boligarbeid. 
• satset på individuell rådgivning og veiledning, individuelle samtaler og tett oppfølging av den enkelte
• fokusert på muligheter og hva som bidrar positivt for den enkelte og familie/ nettverk



Omtrent hver tredje person som søker om kommunal bolig, har en eller 
flere betalingsanmerkninger. Noen er alvorlige, mens andre kan være av 
mer bagatellmessig karakter. Men for dem det gjelder, kan dette bli en 
alvorlig hindring i søken etter bolig. 

Får du en betalingsanmerkning, kan problemene fort hope seg opp. Du får som regel ikke lån i 

ordinær bank, og i mange kommuner kan du få avslag på søknad om startlån. 

Den nevnte støvsugeren er et godt eksempel. Den ble kjøpt på avbetaling av en aleneforsørger 

for 10 år siden. I en periode med anstrengt økonomi klarte ikke vedkommende å betjene dette 

lånet, og det ble sendt til inkasso. Dette viste seg å være et menneske som var fullt i stand til å 

ta vare på seg selv. Innbyggeren fikk økonomisk rådgivning, startlån og tilskudd til refinansiering. 

Støvsugerlånet ble innfridd, og vedkommende fikk etter hvert kjøpt sin egen bolig i stedet for å 

bo kommunalt. 

Vi ble klar over at tidligere retningslinjer kunne virke mot sin hensikt, og sette klare begrensninger 

for hvem som kunne få lån og tilskudd. Vi er blitt spesielt oppmerksom på betydningen av god 

veiledning, og at økonomisk rådgivning er viktig. Dette gjelder blant annet personer som ikke 

fyller kriteriene for kommunal bolig. 

StAtLIgE og KoMMuNALE VIrKEMIDLEr • DEttE hAr Malvik koMMune gjort 
• vedtatt kriterier for tildeling av kommunal gjennomgangsbolig 
• vedtatt kriterier for tildeling av kommunal omsorgsbolig
• endret retningslinjene for startlån og tilskudd
• benyttet startlån til refinansiering



Er det rimelig at en støvsuger 
skal stoppe boligdrømmen?

StAtLIgE og KoMMuNALE VIrKEMIDLEr • DEttE hAr Malvik koMMune gjort 
• vedtatt kriterier for tildeling av kommunal gjennomgangsbolig 
• vedtatt kriterier for tildeling av kommunal omsorgsbolig
• endret retningslinjene for startlån og tilskudd
• benyttet startlån til refinansiering



Er kommunal bolig 
god medisin?



«Hvis det eneste verktøyet du har er en hammer, vil alle problemer snart se 
ut som spiker». I kommunene kan det se ut som om kommunale boliger har 
blitt et slikt verktøy. Det er verdt å tenke over om vi, i vår iver etter å hjelpe, 
bidrar til at den enkelte i stedet blir mer avhengig av hjelp.

Det gjør noe med selvfølelsen om du bor i en bolig du selv eier – fremfor i en kommunal bolig.  

Det har vi erfart. Betydningen av å ha en bolig som bidrar til god livskvalitet er uvurderlig. Så hvorfor 

anbefaler vi da kommunal bolig som det eneste alternativet før andre muligheter overhodet er 

vurdert – og eventuelt prøvd? 

tidligere stilte vi blant annet krav om legeerklæring når det ble søkt om kommunal bolig.  

Dette har vi sluttet med. Fagpersonene i Malvik opplyser nå aktuelle innbyggere om muligheten 

for individuell rådgivning. I den videre oppfølgingen tar vi utgangspunkt i hver enkelt søkers 

forutsetninger (eksempelvis ønsker, behov, nettverk, økonomi, helse). Vi spør gjerne hvorfor de 

vil ha en kommunal bolig. Dialogen resulterer i svært ulike løsninger – naturlig nok; 

folk er forskjellige.

Vår KuNNSKAp og VårE hoLDNINgEr • DEttE hAr Malvik koMMune gjort 
• jobbet bevisst med egne holdninger 
• arbeidet bevisst for å unngå båstenking og synliggjort at vanskeligstilte på boligmarkedet ikke er en ensartet gruppe
• fokusert på brukermedvirkning i møte med den enkelte.
• styrket vår kompetanse om alternative løsninger til kommunal bolig



Kommunikasjon er viktig og kan betraktes som et fundament i all 
samhandling. Språk er som kjent makt. Kroppsspråket kan gjenspeile 
holdningene våre på godt og vondt, samt vår evne og vilje til samhandling.  
I situasjoner med manglende eller mislykket kommunikasjon overtar lett 
antagelsene og usikkerheten. 

En presset kommuneøkonomi og lange ventelister i 2007 krevde at vi foretok en kartlegging 

innenfor boligarbeidet. En kritisk gjennomgang av hvordan vi benyttet eksisterende ressurser 

og ressursbehov ble nødvendig.   

Statusvurderingen avdekket at ressursene var tilstrekkelige totalt sett, men at vi måtte samordne 

dem bedre. Vi fikk diskusjoner om ansvar og begreper, og om hvordan vi skulle være gode 

støttespillere for hverandre.  

Jevnlig og god dialog både med brukerutvalg og politikere ga nye innspill og ideer. Samtidig 

bidro det til økt engasjement. prinsipielle forhold ble raskt løftet opp og avklart politisk.

Vi har oppdaget at et ensidig fokus på utForDrINgENE kan bidra til oppgitthet og resignasjon. 

Blir vi bedre på å dreie oppmerksomheten mot MuLIghEtENE, har vi erfart at det skaper energi og 

entusiasme. Målrettet og intens jobbing fra mange aktører (både politisk, administrativt og brukere/

innbyggere) har bidratt til at flere har fått løst sine utfordringer på boligmarkedet.  

INtErN SAMhANDLINg og KoMMuNIKASJoN • DEttE hAr Malvik koMMune gjort 
• sørget for jevnlig informasjon om husbankens virkemidler i lokalavisen
• drøftet aktuelle problemstillinger med berørte fagmiljø (f.eks. boligtjenesten, legetjenesten, hjemmetjenesten, NAV)
• etablert faste møter mellom boligtjenesten, fagpersoner og ledere
• skapt engasjement og positive medieoppslag (avis, tV)
• etablert tett samhandling med politikere, brukerutvalg og administrasjon



Kan utfordringene på boligmarkedet 
bare «fikses» med mer ressurser?

INtErN SAMhANDLINg og KoMMuNIKASJoN • DEttE hAr Malvik koMMune gjort 
• sørget for jevnlig informasjon om husbankens virkemidler i lokalavisen
• drøftet aktuelle problemstillinger med berørte fagmiljø (f.eks. boligtjenesten, legetjenesten, hjemmetjenesten, NAV)
• etablert faste møter mellom boligtjenesten, fagpersoner og ledere
• skapt engasjement og positive medieoppslag (avis, tV)
• etablert tett samhandling med politikere, brukerutvalg og administrasjon



Hvordan er det mulig å se helheten 
– om alle sitter på hver sin lille tue?



I ettertid har det vært lett å se at det boligsosiale arbeidet var mangelfullt 
hos oss. Fordeling av kommunale boliger var i stor grad preget av at vi så 
behovet til de brukere som vi jobbet tettest på, og ledere foretok prioriteringer 
ut fra dette. Kommunens styringsdokumenter gav heller ingen klar politisk 
retning for arbeidet.

Arbeidet var ikke godt nok samkjørt, og vi stilte oss spørsmål om organiseringen var en av 

årsakene til dette. Vi innså at det var behov for en grundig endring, og vi skal være de første til å 

innrømme at det ikke har vært en enkel jobb! ulike faglige og ledelsesmessige synspunkter gav 

store diskusjoner. For hvem kunne mest om dette? Legen eller ergoterapeuten? Sykepleieren eller 

saksbehandleren? 

Nå har vi i større grad samlet kompetansen, og ett boligteam har hovedansvaret. teamet har 

jevnlige møter og innhenter nødvendige opplysninger fra andre fagpersoner. Det betyr at vi kan 

hjelpe folk på en bedre måte, og at bolig ikke blir en isolert sak. Dermed har vi fått den total-

oversikten vi manglet før.

Det boligsosiale arbeidet er nå politisk forankret i kommuneplanens samfunnsdel i form av 

langsiktige mål og strategier. Målene er godt forankret i organisasjonen både politisk og 

administrativt, og har gitt arbeidet vårt en felles retning.

 
orgANISErINg • DEttE hAr Malvik koMMune gjort 
• etablert boligteam som er organisert direkte under rådmannen. teamet har hovedansvar for rådgivning og veiledning,
   innhente nødvendig informasjon og behandle søknader om kommunal bolig, gjeldsrådgivning, startlån, tilskudd og bostøtte. 
• mål og strategier for kommunens boligpolitikk (inkludert boligsosialt arbeid) er innarbeidet i kommuneplanens samfunnsdel.
• styrket og samordnet kompetanse.



Over hele Norge klages det på lange ventelister på kommunal bolig. 
Sommeren 2010 kan SSB fortelle at antallet kommunale boliger i landet er 
rekordhøyt, og det forventes at kommunene bygger flere. Malvik kommune 
har gått motsatt vei. Samtidig ble de høsten 2009 nominert til Statens pris 
mot bostedsløshet. Kan det harmonere? 

Alle skal kunne bo trygt og godt er et sentralt mål fra regjeringen. Boligpolitikken handler om oss 

mennesker og omfatter hele livsløpet. Målet er derfor relevant både for barn, ungdom, voksne og 

eldre. Kommunale boliger er nødvendige. Men skal målet nås, må andre alternativer og 

forhold vies større oppmerksomhet. 

Når innbyggerne settes i stand til å eie sin egen bolig, gir dette gode sosiale ringvirkninger. 

Det påvirker livskvaliteten til den enkelte, dens familie og omgivelser. Samtidig kan vi tilby de 

kommunale boligene til de som har behov for det. Vi mener at dette er god samfunnsøkonomi.

Kommunene er opptatt av hvilken risiko de tar ved bruk av husbankens lån og tilskuddsmidler. 

tett og samordnet oppfølging med kommunens låneforvalter medfører at svært få av startlånene 

har gått til inkasso, og dessuten har kommunen muligheten til å bygge opp et tapsfond ved hjelp 

av tilskuddsmidler fra husbanken. hvis boligen må selges med tap, kan kommunen bruke midler 

fra dette fondet. 

Alternativet er at kommunen bygger flere kommunale boliger. Dette må innarbeides i kommunens 

investeringsbudsjett, og det vil også medføre kostnader mht. drift og vedlikehold av bygningsmasse. 

I tillegg må man spørre seg om dette er en god løsning for den enkelte og for samfunnet for øvrig.

KoMMuNAL BoLIgpoLItIKK • DEttE hAr Malvik koMMune gjort 
• fokusert på hva som bidrar til livskvalitet, helse og trivsel i lokalsamfunnet
• skaffet seg oversikt og kunnskap om alternative løsninger på boligmarkedet
• etablert tett samhandling med husbanken og ordinære banker
• fattet politisk vedtak om låneopptak på startlån 
• etablert tapsfond ved hjelp av tilskuddsmidler fra husbanken 



Er et høyt antall kommunale boliger en 
indikasjon på en god boligpolitikk?

KoMMuNAL BoLIgpoLItIKK • DEttE hAr Malvik koMMune gjort 
• fokusert på hva som bidrar til livskvalitet, helse og trivsel i lokalsamfunnet
• skaffet seg oversikt og kunnskap om alternative løsninger på boligmarkedet
• etablert tett samhandling med husbanken og ordinære banker
• fattet politisk vedtak om låneopptak på startlån 
• etablert tapsfond ved hjelp av tilskuddsmidler fra husbanken 





Malvik kommune er sentralt plassert i Trøndelag mellom Trondheim og Værnes. 
Kommunen har 12 500 innbyggere og er i sterk vekst med god tilgang på 
boligtomter. Malvik har et rikt kulturliv og utmerkede friluftsområder. 
Administrasjonssenteret ligger i Hommelvik og har meget gode 
kommunikasjonsmuligheter, med kort avstand til flyplass, jernbane og E6. 

Malvik koMMune har 126 koMMunale boliger fordelt på 

103 oMsorgsboliger og 23 gjennoMgangsboliger (2010).

KoNtAKt: Boligtjenesten • Malvik kommune • postboks 140 • 7551 hommelvik

tlf. 73 97 20 00 • Epost: postmottak@malvik.kommune.no

brukerutvalget i Malvik

– skal arbeide etter målsettingen om full deltaking og likestilling for funksjonshemmede i samfunnet, 

og fungere som et samlende organ for alle brukerorganisasjonene i kommunen.

utvalget tar aktivt del i kommunens langsiktige utviklingsarbeid.

Epost: postmottak@malvik.kommune.no

husbankens virkeMidler:

– skal bidra til at husstander som sliter med å skaffe egen bolig, skal få mulighet til å etablere seg og bli boende 

   i nøkterne og gode boliger. ordningene finansieres av husbanken, men forvaltes av kommunene:

• Bostøtte

• Startlån; kjøp av bolig, refinansiering, utbedringslån

• Boligtilskudd til etablering, tilpasning og utleieboliger

Se: www.husbanken.no

Kompetansemidler og bistand til utarbeidelse av dette heftet er gitt av husbanken region Øst og Midt-Norge.

FaKta om malviK KommunE



Heldigvis tok noen av 
dem sjansen på å gjøre 
ting litt annerledes.
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