


 

 

 

 

1. Bakgrunn- Derfor gjør vi det 

2. Organisering- Slik kan vi få gjort det 

3. Boforhold- Slik bor vi 

4. Vanskeligstilte- Problemer på boligmarkedet 

5. Virkemidler, person- Å få og bli boende i bolig 

6. Virkemidler, prosjekt- Generell planlegging 

7. Boligarbeidet- Hvem gjør hva 

8. Strategier og tiltak- Hva må gjøres og hvordan 

9. Ferdig plan- Slik kan planen presenteres og følges opp 

10. Vedlegg- Kjekt å ha 
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1.  Bakgrunn – Derfor gjør vi det 

1.1  Hvordan er veilederen bygget opp? 

Veilederens hovedkapitler 

Kapitteloversikt 

Hvert kapittel har en underinndeling 

Veiledningen 

Veilederen er knyttet til Internett 

1.2  Mål og rollefordeling i boligpolitikken 

Bakgrunn 

Befolkningen vil øke 

Bosetting av flyktninger i kommunene i Norge 

Rollefordeling i norsk boligpolitikk 

Mer informasjon: 

1.3  Hva slags plan er dette? 

Hva sier andre? 

Plan for handling 

Handlingsplanen som kommunedelplan? 

Mal: PowerPoint-lysark 
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1.  Bakgrunn – Derfor gjør vi det 

 

1.1  Hvordan er veilederen bygget opp? 

  

Kommune-Norge er differensiert. Størrelsen på kommunene og problemstillinger ute i 

kommunene varierer. Dette gir oss store utfordringer som tilsier mange mulige måter å 

utarbeide en veileder på.   

 

Vårt formål har vært å utarbeide en verktøykasse som kan brukes direkte i 

planarbeidet for å samle inn relevant informasjon og foreta gode vurderinger. Det er 

ingen bok som skal leses fra perm til perm, men en kasse man kan plukke ut av, kopiere 

fra og benytte når man arbeider med et tema i planprosessen.  Vi har forsøkt å ta med 

alle de tema som kan være aktuelle å behandle i en plan, selv om ikke alle kommuner vil 

ha behov for å ta opp alle tema i planen.  

 

Veilederen må sees i sammenheng med prosjektlederseminarene som Husbanken 

arrangerer i forbindelse med dette arbeidet. På seminarene gis en innføring i de verktøy 

som finnes i denne kassen, og er et forum for å utveksle ideer kommunene imellom. 

 

Veilederens hovedkapitler 

Veilederen har ti hovedkapitler. I kapittel 2 er det lagt ved forslag til fremdriftsplan 

kommunen kan ta utgangspunkt . Kapittel 3 til 8 er bygget opp i henhold til den 
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struktur og de tema fremdriftsplanene foreslår. Disse kan derfor sees i direkte 

sammenheng med hverandre. Kapittel 9 og 10 behandler planarbeidets avslutningsfase.  

 

For at det skal være mulig å finne tilbake til ulike tema og dokumenter, er hvert 

dokument merket med et kapittelnummer og et dokumentnummer. 

 

Kapitteloversikt 

1. Bakgrunn 

2. Organisering og prosess 

3. Generelle befolknings- og boforhold i kommunen 

4. Kartlegging av vanskeligstilte på boligmarkedet 

5. Personrettede virkemidler 

6. Prosjektrettede virkemidler 

7. Kommunens boligoppgaver 

8. Innsatsområder, strategier og tiltak 

9. Ferdig plan 

10. Vedlegg. 

 

Hvert kapittel starter med en oversikt over kapittelinnholdet.  

 

Hvert kapittel har en underinndeling 

Hvert kapittel har samme underinndeling.  På bakgrunn av informasjonstype er det 

benyttet ulike fargekoder.  

 

 Grønn farge  viser til generell veiledning. Her kan kommunen få generelle tips til 

planprosessen og innholdet av planen. Det gis korte forklaringer på viktige begrep, 

bakgrunnsinformasjon og råd til videre fordypning.  

 

Maler 

Disse kan tilpasses lokale forhold og bearbeides på bakgrunn av kommunens behov.  
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Veiledningen 

Den grønne veiledningen følger i all hovedsak de møtetema som er foreslått i 

fremdriftsplanene. Kommunens størrelse, spesielle behov og fokus vil legge føringer på 

hvorvidt et tema får et eget møte eller behandles i sammenheng med et annet tema.  

 

Veiledningen gir en kort introduksjon til tema, og viktige begrep defineres.  

 

Tre symboler går igjen: 

 

Hva trenger vi av informasjon i planprosessen?  Når dette symbolet dukker 

opp kommer det tips om informasjon som bør være samlet inn og koordinert før 

prosjektgruppa tar temaet opp.  

 

Tips til prosessen: Når dette symbolet dukker opp kommer det tips om hvordan 

temaet kan behandles i planprosessen, og hvilke overordnede spørsmål det kan være 

relevant å diskutere i prosjektgruppa. 

 

Nyttig informasjon: Dette viser til annen skriftlig informasjon det kan være 

nyttig å sette seg inn i. 

 

Veilederen er knyttet til Internett 

På Internett er veilederen  lagt ut. Meningen er at kommunen skal hente ned maler fra 

disse sidene, og tilpasse disse eget behov. Det finnes tre ulike typer dokumenter til bruk i 

planprosessen. 

 

• Kartleggingsskjema 

• Hjelpemiddel for å skaffe systematiske oversikter 

• Grunnlag for tabeller i plan 

 

• Aktivitetskart 

• Hjelpemiddel for å koordinere informasjon fra ulike tjenestesteder 

• Grunnlag for notater til prosjektgruppa 
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• PowerPoint lysark 

Det vil gjerne være behov for motiverings- og informasjonsarbeid i kommunen. 

Lysarkene kan bearbeides og settes inn i kommunens maler. 
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1.2  Mål og rollefordeling i boligpolitikken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakgrunn 

Overordnet mål i norsk boligpolitikk er at alle skal kunne bo trygt og godt . Stortinget 

behandlet boligpolitikken i sin fulle bredde i 1989, jf. St. meld. nr. 34 (1988-89) 

Boligpolitikk i 90-årene. Boligpolitiske problemstillinger var hovedfokus i St. meld. nr. 

49 (1997-98) Om boligetablering for unge og vanskeligstilte.   St.meld. 23, Om 

boligpolitikken (2003- 2004)  danner bl.a. bakgrunnen for satsingen for økt satsing i 

forhold til de mest vanskeligstilte.  Strategien ”På vei til egen bolig” (2005 – 2007),  har 

som mål  å forebygge og bekjempe bostedsløshet.  

 
I utjamningsmeldinga ble det etterlyst mer kunnskap om bostedsløse og deres bolig- og 

hjelpebehov. Ikke minst ble det etterlyst mer kunnskap om metodeutvikling med sikte 

på gode bolig- og tjenestemodeller for folk med stort hjelpebehov som ikke kommer seg 

inn i bolig eller har store vansker med å beholde boligen. Et nasjonalt utviklingsprosjekt 

Prosjekt bostedsløse, fikk som mål å prøve ut alternative bolig- og tjenestemodeller og 

samtidig skaffe grunnlag for en nasjonal strategi for å bekjempe bostedsløshet. I 2005 

ble den nasjonale strategien "På vei til egen bolig" presentert - en 3-årig strategi for å 
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forebygge og bekjempe bostedsløshet og med ambisiøse resultatmål for å redusere 

omfanget av bostedsløshet -  

les om strategien her: 

http://odin.dep.no/krd/norsk/tema/bolig/publikasjoner/annet/016031-120005/dok-

bn.html 

 

Boligsituasjonen for de aller fleste i Norge er god. Noen grupper har mindre gode 

boforhold og større problemer med å skaffe bolig enn andre. Særlig gjelder dette de 

med en kombinasjon av lave inntekter og behov for sosialfaglig eller annen oppfølging 

fra kommunen. Dårlig fysisk tilrettelagt boligmasse medfører at noen har problemer 

med å skaffe bolig. 

 

Befolkningen vil øke 

 

Befolkningsutviklingen
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Folketallet vil fortsette å vokse fram til 2060, med mindre både innvandring og 

fødselstall avtar kraftig, viser den nye befolkningsframskrivingen. Befolkningen blir 

raskt eldre, særlig etter 2013, og vi bosetter oss stadig mer i sentrale strøk. En ny 

metode for framskriving av dødeligheten gir omtrent samme tall for levealderen som i 
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2002-framskrivingen. Dette fører til omtrent like mange personer over 67 år, men litt 

færre av de aller eldste, det vil si over 90 år. 

 

Framskrivingene blir denne gang ført helt fram til 2060. De viser at folketallet 

sannsynligvis vil fortsette å stige de neste 55 årene – fra 4,6 millioner i 2005 til mellom 

4,8 og 7,5 millioner i 2060. Den viktigste årsaken til veksten er forventninger om høy 

innvandring i årene som kommer. Fruktbarhetsnivået på 1,8 barn per kvinne er høyt i 

europeisk sammenheng, men ligger likevel under det som skal til for å unngå 

befolkningsnedgang på lang sikt. Høy nettoinnvandring vil kompensere for dette. Bare 

hvis vi får en situasjon med synkende fruktbarhet og en nettoinnvandring på 9 000 eller 

lavere per år, vil veksten stoppe 

 

Det vil være vekst i nesten alle fylker. Men vekst er avhengig av flyttemønster. I dag er 

det et flyttemønster med høy sentraliseringsgrad. Flyttemønster har sammenheng med 

arbeidsmarkedet. 

 

Befolkningsutviklingen tilsier at boligbehovet er stort også i fremtiden. En kommunes 

boligstruktur har også betydning for hvilke befolkningsgrupper som vil kunne etablere  

seg i kommunen. Man ser at behovet for mindre boliger, og en mer variert boligstruktur 

melder seg. Husholdningenes sammensetning er i stadig endring. Kommunen må også ta 

høyde for årlig boligavgang i sin planlegging. Dette kan være boliger som rives eller 

endrer formål, eventuelt blir stående tomme. 

 

Bosetting av flyktninger i kommunene i Norge  

Kommunene i Norge bosatte i løpet av 2006 omlag 4900 personer som har fått 

flyktningestatus eller opphold på humanitært grunnlag. Nesten 1000 blant disse 

omfatter  overføringsflyktninger  som kommer fra ulike flyktningeleire i verden 

gjennom avtaler mellom Norge og  UNCHR (Høykommissæren for flyktninger).  Vel 

1200 personer har kommet gjennom familiegjenforening. 189 kommuner har deltatt i 

bosettingsarbeidet i løpet av 2006 og det antydes at det vil være behov for å bosette 

omlag 5000 personer i løpet av 2007. Det er kommunene som har ansvar for å bistå med 

førstegangs bolig for nyankomne flyktninger. Samtidig er det viktig at flyktninger og 

innvandrere får tilgang på relevant informasjon om det norske boligmarkedet; både om 
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det å skaffe seg egen bolig og om det å bo i Norge - se: www.migranorsk.no ( Å bo i 

Norge)  

 

Egnete og nok boliger er en utfordring for mange kommuner. Kommunale og private 

leieboliger (hybler, kollektiver, små og store selvstendige boligenheter)  er nødvendige 

som første gangs boligtilbud for nyankomne. Men det er også viktig at flyktninger og 

andre innvandrere på linje med resten av befolkningen kan kan skaffe seg egen eid 

bolig. Boligbehov med tanke på framtidig mottak av flyktninger og andre innvandrere, 

er viktig å ta med i kommunenes boligplaner. Tverrfaglig samarbeid internt  kommunen 

( f eks flyktninge- og boligtjenesten) og aktivt samarbeid med utbyggere/utleiere vil være 

sentralt for å skaffe nok og relevante boliger sammen med effektiv utnyttelse av statlige 

og kommunale virkemidler som bostøtte, lån og tilskudd til leie, kjøp, utbedring og 

bygging. Se 

http://www.husbanken.no/Home/Globalt/Systemartikler/Midtfelt_bestill_brosjyrer.aspx  
 
Rollefordeling i norsk boligpolitikk 

 

Staten 

• Setter sentrale mål for og trekker opp hovedretningslinjer i boligpolitikken 

• Fastsetter lover og rammebetingelser 

• Tilbyr gunstige finansierings- og støtteordninger gjennom Husbanken 

• Stimulerer til forskning og informasjon. 

 

Kommunene 

• Legger til rette for lokale løsninger  

• Legger til rette for bygging av nye boliger og utvikling og fornyelse av boliger og 

boligområder 

• Har i følge lov om sosiale tjenester ansvar for å medvirke til å skaffe boliger til 

personer som selv ikke kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. 

 

Private aktører, herunder boligsamvirket 

• Står for prosjektering og oppføring av nye boliger 

• Forvalter, vedlikeholder og utbedrer store deler av boligmassen. 
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Mer informasjon: 

• St. meld. nr. 49 (1997-98) Om boligetablering for unge og vanskeligstilte 

• St. meld. nr. 50 (1998-99) Utjamningsmeldinga. Om fordeling av inntekt og levekår i 

Noreg. 

• . Oppfølging av en undersøkelse i utvalgte kommuner.  

• Rundskriv U-10/2002. Boligsosialt arbeid – bistand til å mestre et boforhold 

• St.meld. nr. 23 (2003- 2004)  Om boligpolitikken. 

• Strategien ”På vei til egen bolig” 

 

Disse kan hentes fra Internett: www.dep.no/odin/norsk/publ/stmeld/ eller de kan bestilles 

ved å kontakte Statens informasjonstjeneste, telefon 800 30 300. Brosjyren  

 

http://www.dep.no/odin/norsk/publ/stmeld/
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1.3  Hva slags plan er dette? 

 

En boligsosial handlingsplan er ikke en plan kommunen er pålagt å utarbeide. 

Husbanken mener kommunen vil ha stor nytte av å utarbeide en handlingsplan. En 

boligsosial handlingsplan vil medføre at kommunen får: 

 

• Økt kunnskap om boligbehovet i kommunen 

• Økt kunnskap om statlige virkemidler 

• Mer samkjørt boligpolitikk mellom sektorene 

• Bedre utnyttelse av kommunens boligmasse 

• Mer målrettet og effektiv bruk av virkemidlene 

• Større effektivitet ved å samordne ressursene. 

 

Hva sier andre? 

Borre kommune i Vestfold har følgende å si om behovet for denne typen plan: 

Kommuner i vekst: Ja!!!! 

Kommuner med fraflytting: Ja, da det vil alltid være endringer i boligstruktur hvor det 

er nødvendig å ta hensyn til spesielle grupper. 

 

Plan for handling 

Det viktigste med å utarbeide en handlingsplan er at den følges opp.  Tre forhold vil 

være avgjørende for dette: 

 

• Høy politisk og administrativ forankring i kommunen  

• Tverrsektorielt samarbeid 

• Bred medvirkning i utarbeidelse av planen 

• Integrering av tiltak i øvrig planverk, eventuelt å definere planen som 

kommunedelplan. 

 

Handlingsplanen som kommunedelplan? 

Mange av kommunene som har startet planarbeidet definerer planen som en 

kommunedelplan. Kommunedelplan er arealplan og handlingsprogram som utarbeides 

for en del av kommunen, eller handlingsprogram for bestemte virksomhetsområder.  
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Ved å definere planen som en kommunedelplan vil planen også legge juridiske føringer 

(se for øvrig 6.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mal: PowerPoint-lysark 

 

Plan- og bygningsloven:      Boligsosial handlingsplan: 

 Kommuneplanen  

Skal samordne den fysiske, økonomiske, 
sosiale, estetiske og kulturelle utvikling 
innenfor sine områder. Planen skal inneholde 
en langsiktig og en kortsiktig del. Den 
langsiktige delen inneholder mål for 
utviklingen i kommunen, retningslinjer for 
sektorens planlegging og en arealdel for 
forvaltningen av arealer og andre 
naturressurser. Den kortsiktige delen 
inneholder samordnet handlingsprogram for 
sektorens virksomhet de nærmeste år. 
Vedtas politisk. 

Kommunedelplan 
Er arealplan og handlingsprogram for en del av 
kommunen og handlingsprogram for bestemte 
virksomhetsområder. 
Vedtas politisk. 

Reguleringsplan 
Er plan som regulerer utnyttelse og vern av 
grunn og bebyggelse i bestemte områder. Den 
består av kart og bestemmelser for utforming 
og bruk av arealer og bygninger. Planene kan 
utformes av private, men vedtas politisk. 

Bebyggelsesplan 
Er en detaljert plan for mindre område, hvor 
det etter arealdelen av kommuneplan eller 
reguleringsplan er stilt krav om slik plan som 
grunnlag for utbygging. Planen kan utformes 
av private, men vedtas av faste utvalg. 

Boligsosial handlingsplan  
Kan inneholde arealdel som 
angir kommunens 
utbyggingsområder og formål 
med disse. Bør inneholde 
plankrav i form av 
bestemmelser og retningslinjer. 

Integreres i: 

Danner forutsetninger for: 



Hovedmål i norsk boligpolitikk:

Alle skal 
kunne bo 
trygt og 
godt



Rollefordeling i boligpolitikken
• Staten

– sette sentrale mål for boligpolitikken
– fastsette lover og rammebetingelser
– tilby gunstig finansiering
– stimulere til forskning og informasjon.

• Kommunen
– legge til rette for lokale løsninger
– legge til rette for bygging av nye boliger
– legge til rette for utvikling og fornyelse av boliger og boligområder
– medvirke til å skaffe boliger til personer som selv ikke kan ivareta sine 

interesser på boligmarkedet.

• Private aktører
– viktig samarbeidspart ved gjennomføring av boligtiltak.



Stortingsmelding nr. 49 (1997-98):

Den generelle boligsituasjonen er god!

1,9 millioner boliger

2, 3 personer per bolig

64 % av boligene er på 4 rom eller mer

Kun 7 % av boligene er på 1 og 2 rom



Problemer for deler av befolkningen som av:

• økonomiske
• sosiale
• medisinske eller
• fysiske grunner

ikke er i stand til å etablere seg i, eller beholde
en god bolig i godt bomiljø

Stortingsmelding nr. 49 (1997-98):



Store regionale og lokale ulikheter

Behov for lokale handlingsplaner

Stortingsmelding nr. 49 (1997-98):



Handlingsplanen skal bidra til:

• Mer samkjørt boligpolitikk mellom sektorene 
• Større effektivitet ved å samordne ressursene
• Økt kunnskap om boligbehovet i kommunen
• Økt kunnskap om statlige virkemidler
• Bedre og mer målrettet bruk av virkemidlene
• Bedre utnyttelse av kommunens boligmasse



Kommunedelplan?

Kommuneplanen

Plan- og 
bygningsloven:

Kommunedelplan

Reguleringsplan

Bebyggelsesplan

Handlingsplanen:

Handlingsplanen

Integreres i:

Danner forutsetninger for:
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2. Organisering – Slik kan vi få gjort det 

2.1 Et prosjektorganisert planarbeid 

Mandat 

Mal: Mandat for planarbeidet 

2.2  Prosjektorganisasjonen 

Prosjekteier 

Styringsgruppe 

Prosjektleder 

Prosjektgruppe 

Referansegruppe 

Mer informasjon 

2.3  Faser i prosjektet 

Hva bør være på plass før oppstart? 

Oppstartkonferanse 

Fase 1: 

Innhenting av informasjon 

Fase 2: 

Idéfasen 

Idédugnaden for å få inspirasjon 

Fase 3: 

Bearbeidingsfasen 

Ideer fra Husbanken: 

Mer informasjon 

Mal: Forslag til fremdriftsplaner 

Mal: Forslag til dagsorden for en oppstartskonferanse 

Mal: PowerPoint-lysark 

Mal: Forslag til dagsorden for en idedugnad 

Mal: PowerPoint -lysark 
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2. Organisering – Slik kan vi få gjort det 

 

2.1 Et prosjektorganisert planarbeid 

 

De boligsosiale handlingsplanene skal bidra til at kommunen utarbeider en helhetlig 

boligpolitikk.  Den må derfor sees i sammenheng med kommuneplanarbeidet.  

Utarbeidelsen av planen vil kreve koordinert tverrsektoriell innsats. Det kan derfor 

være hensiktsmessig å organisere selve planarbeidet som et prosjekt.  

 

Mandat 

Tverrsektorielt samarbeid krever at man er enige om hva som skal gjøres. Det anbefales 

at det utarbeides et mandat. Mandatet anslår prosjektets handlingsrom, og inneholder 

mål og hovedramme for prosjektet. Det skal antyde hvem som har ansvar for hva. 

Mandatet bør behandles politisk før arbeidet med den boligsosiale handlingsplanen 

settes i gang. 

 

Mal: Mandat for planarbeidet 

Husbanken har utarbeidet et forslag til mandat som kan hentes ned fra Internett.  



 
Mandat for utarbeidelse av boligsosial handlingsplan i kommune x 
 
Oppdragsgiver: xx kommunestyre 
 
Bakgrunn 
 
I St. meld. nr. 49 (1997-98) Om boligetablering for unge og vanskeligstilte oppfordres kommunene til 
å utarbeide lokale handlingsplaner for boligetablering. Husbanken har satt igang prosjektet ”Lokale 
boligsosiale handlingsplaner” for å stimulere og veilede kommunene til et målrettet planarbeid som 
kan bistå vanskeligstilte husstander og unge i etableringsfasen med å etablere seg og beholde bolig. X 
kommune har mottatt xx kroner fra Husbanken til å utarbeide en boligsosial handlingsplan for 
kommunen.  
 
(Her kan kommunale boligstrategier beskrives, som for eksempel er vedtatt i andre sektorplaner. Er 
dette en kommunedelplan eller lignende bør det også komme fram i teksten. Viktige 
samarbeidspartnere for kommunen kan nevnes her.) 
 
Den kommunale boligsosiale handlingsplanen skal ta for seg vanskeligstilte på boligmarkedet 
problemer med å etablere seg og bli boende i bolig. Disse problemstillingene må sees i sammenheng 
med kommunens generelle boligpolitikk. Planen må også sees i sammenheng med kommunens øvrige 
planprosesser og plandokumenter. X kommunes planarbeid organiseres som et prosjekt med oppstart 
og planlagt avslutning xx. 
 
Overordnede målsetning 
Den overordnede målsetningen er å lage en samlet plan for kommunens arbeid for at unge og 
vanskeligstilte skal kunne etablere seg og bli boende i en bolig. 
 
Prosjektet eies av xx kommunestyre (eventuelt bystyre.) 
 
Styringsgruppa  
Styringsgruppa har ansvaret for at det settes av nødvendige ressurser til prosjektet, at prosjektets 
fremdrift sikres, samt at mål og føringer for prosjektet ivaretas. Styringsgruppa ledes av rådmann x. 
 
Prosjektleder for arbeidet er x. 
Prosjektlederen har ansvaret for gjennomføringen av prosjektet. Prosjektleder leder prosjektgruppa og 
rapporterer jevnlig om fremdrift til styringsgruppa. 
 
Prosjektgruppa er xx: 
Prosjektgruppa utfører praktiske oppgaver som tilfaller prosjektet.  
 
Prosjektgruppa skal:  
1. Gi en beskrivelse og vurdering av generelle befolknings- og boforhold i kommunen. 
 
2. Utarbeide en oversikt over behovet for ulike typer boliger og andre boligtiltak til vanskeligstilte 

grupper på boligmarkedet.  
 
3. Kartlegge den kommunale boligmassen, og vurdere utnyttelsen av denne. 
 
4. Vurdere generell utbygging og arealutnyttelse i kommunen. 
 
5. Gjennomgå og vurdere kommunens bruk av låne- og tilskuddsordninger. 

 



 
6. Gjennomgå og vurdere kommunens organisering av det boligsosiale arbeidet. 
 
7. Lage en samlet plan for framskaffelse av boliger, og behov for booppfølging til vanskeligstilte på 

boligmarkedet. 
Dette medfører blant annet å: 
• vurdere muligheter for ombygging, kjøp, salg og endret disponering av den kommunale 

boligmassen, og foreslå eventuelle nybygg. 
 
6. Legge til grunn et langtidsperspektiv, tilrettelegge planen for rullering og ansvarsplassere 

oppfølgingen av planen. 
 
7. Vurdere utarbeidelsen av planen i sammenheng med andre kommunale planer som kommuneplan/ 

eldreplan/psykiatriplan/økonomi. (Velg de planer som eksisterer i kommunen.) 
 
Prosjektgruppa kan også gå inn på (kommunen kan ta med følgende tema, og det kan være 
andre tema som kommunen ønsker å behandle i planen): 
 
9. Vurdere hvilke tiltak som kommunen kan iverksette for å stimulere til utbedring av private 

kommunale boliger for å høyne boligstandarden og tilrettelegge for hjemmebasert omsorg, blant 
annet ved booppfølging. 

 
10. Vurdere tilgjengelighet til og i boligmassen i kommunen, og tiltak som bedrer tilgjengeligheten. 
 
11. Vurdere hvilken rolle kommunen bør ha i utvikling av gode bomiljøer, og utarbeide til 

bomiljøtiltak. 
 

12. Vurdere tiltak som bidrar til at estetiske hensyn ivaretas ved utbygging i kommunen. 
 
Referansegruppa består av: 
 
Referansegruppa bidrar med råd og innspill underveis i prosessen. 
 
 
Budsjett for arbeidet: 
 
Formål Kostnader 
  
  
  
 
Tidsperspektiv og politisk behandling 
Styringsgruppa ved rådmannen legger fram forslag til plan for politisk behandling den xx. Skal 
kommunen ha høringsinstanser? Hvem er høringsinstans? 
 
Underskrift 
 
Ordfører 
 
 
 

 



        Boligsosiale handlingsplaner: Organisering og prosess

 

 
2.2  Prosjektorganisasjonen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prosjektorganisasjonen kan deles i to hovednivåer hvor et nivå har 

beslutningsmyndighet, og et nivå er et utførende organ.  

 

Det vanlige er å oppnevne en styringsgruppe, en prosjektleder og en prosjektgruppe. I 

andre sammenhenger kan prosjektet ha behov for faglig råd og innspill. Dette ivaretas 

gjennom en referansegruppe. 

 

Prosjekteier 

• Bestiller planen (eventuelt avbestiller) 

• Fastsetter mål og hovedrammer for prosjektet 

• Beslutter endringer i mål og hovedrammer 

• Godkjenner planen. 

 

Prosjekteieren bør være kommunens øverste politiske nivå. 

 

Styringsgruppe 

• Utpeker prosjektleder og fastsetter øvrig organisasjon 

• Avklarer ressursinnsats 

• Godkjenner forslag til mandat  

Referansegruppe
Kommer med faglige råd og innspill

Prosjektgruppe
Kartlegger og vurderer
Utformer planforslag

Styringsgruppe
Følger opp arbeidet

Tilrettelegger for politisk behandling

Prosjekteier (kommune- eller bystyret)
Setter i gang

Vedtar sluttprodukt
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• Følger opp og støtter arbeidet med planen 

• Godkjenner status og plan 

• Foreslår eventuelle endringer i ambisjonsnivå overfor prosjekteier 

• Tilrettelegger for høringer og overleverer plan til prosjekteier. 

 

Det anbefales at rådmann eller ordfører utpekes som leder av styringsgruppa. 

Styringsgruppa skal være et operativt organ som kan sammenkalles etter behov.  

 

Prosjektleder 

• Pådriver med ansvar for gjennomføring av prosessen 

• Koordinerer nødvendig kartlegging 

• Tilrettelegger og bearbeider informasjon 

• Leder prosjektgruppa 

• Rapporterer jevnlig til styringsgruppa 

• Skriver rapporten etter innspill fra prosjektgruppa. 

 

Kommunen bør beregne 6 til 12 måneder fra planarbeidet starter til planen kan 

behandles politisk. Den mest ressurskrevende fasen foregår når informasjon hentes inn 

og planen skrives. Planprosessen bør involvere mange. Dette medfører at prosjektleder 

ikke arbeider full tid i prosjektperioden. Bred medvirkning tilsier at prosjektleder i 

perioder må avvente andres innspill. Det må tas høyde for dette i planlegging av 

planarbeidet. 

 

Enkelte kommuner har egne seksjoner for prosjekt- og utviklingsarbeid. Det er naturlig 

at ansvaret for utarbeidelsen av handlingsplanen legges dit, og at prosjektleder hentes 

fra slike enheter. Kommuner med egen planavdeling eller boligavdeling med eget 

planansvar bør legge planarbeidet til en av disse enhetene.  

 

Prosjektgruppe 

• Utfører tildelte arbeidsoppgaver 

• Fremfører synspunkter og beslutter innenfor eget område 

• Rapporterer til prosjektleder og egen linjesjef 

• Dokumenterer egne resultater. 
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Foruten teknisk sektor og boligkontor bør personer med ansvar for brukergruppene 

som planen skal omfatte være representert i prosjektgruppa. Motivasjon og lyst til å 

utføre disse arbeidsoppgavene bidrar positivt til gjennomføringen. Handlingsplanen vil 

også i stor grad omfatte organisatoriske forhold. Enkelte kommuner har derfor valgt å 

involvere tillitsvalgte i planarbeidet. 

 

Deltakerne i prosjektgruppa skal bidra med informasjon fra eget ansvarsområde. Det 

oppleves ofte holdningsmessige forskjeller mellom sektorene. Målsetningen bør være å 

skape større forståelse og likhet mellom sektorene. 

 

Referansegruppe 

En referansegruppe skal komme med faglige råd og innspill. Det er viktig for 

kommunen å involvere mange i utarbeidelsen av den boligsosiale handlingsplanen. Bred 

medvirkning sikrer god gjennomføring.  

 

St. meld. nr. 49 (1997-98) Om etablering av unge og vanskeligstilte understreker behovet 

for samarbeid med private aktører. Boligbyggelagene har sterke tradisjoner i mange 

kommuner. Det anbefales at de trekkes med i planprosessen. Boligbyggelaget kan ha 

med en representant i referansegruppen. Også andre lokale utbyggere, ideelle 

organisasjoner og initiativtakere kan kommunen opprette lignende samarbeid med. 

 

I St. meld. nr. 25 (1996-97) Åpenhet og helhet – om psykiske lidelser og 

tjenestetilbudene, og i St. meld. nr. 8 (1998-99) Om handlingsplan for 

funksjonshemmede anbefales det at brukerne tas med i utvikling av tjenestetilbud. 

Hvorfor ikke invitere brukerorganisasjoner/råd til deltakelse i planarbeidet? 

 

 

Mer informasjon  

• St. meld. nr. 49 (1997-98) Om boligetablering for unge og vanskeligstilte 

• St. meld. nr. 25 (1996-97) Åpenhet og helhet- om psykiske lidelser og tjenestetilbudene 

• St. meld. nr. 8 (1998-99) Om handlingsplan for funksjonshemmede 
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• St. meld. nr. 50 (1998-99) Utjamningsmeldinga. Om fordeling av inntekt og levekår i 

Norge 

• St. meld. Nr. 23 (2003 – 2004)  Om boligetablering 

 

Disse kan hentes fra Internett: www.dep.no/odin/norsk/publ/stmeld/ eller bestilles ved å 

kontakte Statens informasjonstjeneste, telefon 800 30 300. 

 

http://www.dep.no/odin/norsk/publ/stmeld/
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2.3  Faser i prosjektet 

 

 

 

 

 

 

Det er en fordel å dele arbeidet med de boligsosiale handlingsplanene i ulike faser. En 

fase avsluttes når man har nådd en milepæl i planarbeidet.  Det kan også være en idé å 

starte hver fase med et ”stormøte” for å sikre bred medvirkning i planarbeidet.   

 

Hva bør være på plass før oppstart? 

• Tilskudd fra Husbankens informasjons- og utviklingsmidler 

• Mandat for arbeidet 

• Nødvendig organisasjon for arbeidet  

• Fremdriftsplan. 

 

Oppstartkonferanse 

Før man går i gang med selve planarbeidet, har 

en del kommuner gode erfaringer med å invitere 

til en oppstartkonferanse/møte. Møtets formål er 

å igangsette planarbeidet ved å gi bred 

informasjon om hva arbeidet skal bestå i. 

Brukerorganisasjoner, utbyggere og aktuelle 

ansatte kan inviteres. Det er av stor nytte for planarbeidet at det gis rom for at 

forsamlingen kan komme med innspill til utfordringer kommunen bør belyse i 

planprosessen. 

 

Fase 1: 

Innhenting av informasjon 

For å utarbeide en god plan er det behov for å samle inn informasjon og vurdere denne.  

Kommunen må kartlegge behov og virkemiddelbruk.  

Fase 1 
Innhenting av 

informasjon 

Fase 2 

Idéfase 
Fase 3 
Bearbeiding 

Oppstart 
- tilskudd 

- mandat 

- organisering 

- fremdriftsplan 
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Nyttige tips: 

• Det er en fordel at prosjektgruppa møtes jevnlig. Ha gjerne en fast møtedag hver 

andre eller tredje uke. Hyppige og planlagte møter holder motivasjonen oppe.  

 

• Utarbeid en fremdriftsplan før oppstart. Da kan mange følge med i prosessen og 

komme med egne innspill til diskusjonen. 

 

• Bruk møtene til å sikre at prosjektgruppa har riktig informasjon. Prøv også å 

komme fram til felles problemstillinger på grunnlag av innhentet informasjon.  

 

• Målet er at prosjektgruppa på bakgrunn av avdelingsvise ulikheter oppnår en felles 

forståelse. Det er denne som nedfelles i den boligsosiale handlingsplanen.  

 

Fase 2  

Idéfasen 

Idédugnaden gir innspill til hva kommunen kan gjøre for å løse problemstillingene som 

er avdekket.  Prosjektgruppa må arbeide videre med å konkretisere de innspill som er 

kommet.  

 

Idédugnaden for å få inspirasjon 

En god start på idéfasen er å arrangere en 

idédugnad. De samme personer som deltok på 

oppstartkonferansen bør også inviteres til 

idédugnaden. Prosjektgruppa presenterer de 

utfordringer som er avdekket, og det gis rom 

for å arbeide med strategier og tiltak som kan 

bidra til en bedre boligpolitikk i kommunen. 

 

Fase 3 

Bearbeidingsfasen 

Målet med denne fasen er å ferdigstille planen. Spørsmål som prosjektgruppa kan stille 

seg er: Hva er realistisk å gjennomføre innenfor planperioden? Hva bør man kutte ut?  
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Plantall bør utarbeides, og tiltakene bør kostnadsberegnes så sant det lar seg gjøre. Det 

er i denne fasen at styringsgruppa kommer sterkest inn.  

 

Ideer fra Husbanken: 

På Internett kan kommunen hente ned: 

• Forslag til fremdriftsplan 

• Forslag til dagsorden for en oppstartkonferanse 

• PowerPoint-lysark til bruk på en oppstartkonferanse 

• Forslag til dagsorden for et idédugnadsseminar 

• PowerPoint-lysark til bruk på en idédugnadsseminar. 

 

 

Mer informasjon  

Ferdige boligsosiale handlingsplaner ligger på Husbanken .no/ Biblioteket 

 

Mal: Forslag til fremdriftsplaner 

Mal: Forslag til dagsorden for en oppstartskonferanse 

Mal: PowerPoint-lysark 

Mal: Forslag til dagsorden for en idedugnad 

Mal: PowerPoint -lysark 

 



Forslag til fremdriftsplan for xx kommune Fast møteplan med dato og sted 
for hele programmet anbefales 

Aktivitet Tema Tid og sted Deltakere 
Oppstart-
konferanse 

• Formålet med prosjektet 
• Innspill til prosjektgruppa 

 Styringsgruppe 
Prosjektleder 
Prosjektgruppe 
Referansegruppe 
Utbygger 
Husbanken 

Innhenting  
av informasjon 

Tema Tid og sted Deltakere 

Kartlegging av 
boligbehov 

Kartlegge bosituasjon og anbefalt boligløsning for 
personer som er i kontakt med tjenesteapparatet. 

 Prosjektleder 

Møte  Befolkning/boforhold og bomiljø i xx kommune 
• Hva forteller statistikken? 
• Hvordan stemmer dette med vårt bilde? 

 Prosjektgruppa 

Møte Rapport om status og fremdrift  
 

Styringsgruppa 

Møte Innspill og veiledning i forhold til funn 
Status samarbeid med fengsel og andre institusjoner 
Status begjæring av utkastelser og utkastelser  

 
 

Referansegruppa 

Møte Personrettede låne- og tilskuddsordninger  
(også sosialhjelp/bostøtte) 
• Utnytter vi disse godt nok? 
• Hvordan kunne virkemidlene vært benyttet bedre?

 Prosjektgruppa 
 
 

Møte Den kommunale boligmassen i kommunen/ 
arealressurser og prosjektrettede tilskudd  
• Hvor mange boliger disponerer kommunen? 
• Hva er kriteriene for å få tildelt bolig? 
• Hvor stor er gjennomstrømningen? 
• Hvor stort er behovet ? 
• Er boligene vi har egnet i forhold til behovet? 
• Hvilke oppfølgingsrutiner er det i kommunen? 
• Hvilke arealressurser finnes i kommunen? 
• Hvilken arealutnyttelse er det i kommunen? 
• Hva er disse ressursene egnet til? 
• Hvilke utbedringsbehov er det i kommunen? 
• Hvilke utbyggingsbehov er det i kommunen? 

 Prosjektgruppa 

Møte Status, fremdrift og hovedutfordringer  
 

Styringsgruppa 

Møte Status, fremdrift og hovedutfordringer 
 
 

 Referansegruppa 

Idéfasen Tema Tid og sted Deltakere 
Idédugnads-
seminar 

• Presentere funn og hovedutfordringer 
• Utarbeide tiltak 

 Styringsgruppa 
Referansegruppa 
Prosjektleder 
Prosjektgruppe 
Utbyggere 
Husbanken 

Møte Hva kom vi fram til på idédugnaden?  
 

Prosjektgruppa 



Andre møter 
etter behov 

 
 
 
 
 
 

  

Bearbeidings- 
fase 

Tema Tid og sted Deltakere 

Møte Status med grovutkast til plan 
• Hvordan går vi videre? 
• Plan for videre bearbeiding 

 
 

Styringsgruppa 

Møte Status med grovutkast til plan 
• Hvordan går vi videre? 
• Plan for videre bearbeiding 

 
 
 

Referansegruppa 

Møter/høringer 
etter behov 

   

Politisk 
behandling 

  
 

 

 
 



 

Oppstartkonferanse 
 
xx kommune inviterer til oppstartkonferanse i forbindelse med utarbeidelse av 
boligsosial handlingsplan 
 

Sted: for eksempel kommunestyresalen 
Dato: xx 

Tid:  08.30-14.00 
 
 
08.30  Kaffe og wienerbrød 
 
09.00  Hvorfor vil vi utarbeide boligsosial handlingsplan i xx kommune? 

v/ ordfører xx 
 
09.15  Bakgrunnen for arbeidet med boligsosial handlingsplan 

v/eventuelt Husbankens regionskontor 
 
10.00  Pause 
 
10.15   Hvordan har vi organisert arbeidet med planen i xx kommune? Hva skal 

planen inneholde? 
v/prosjektleder xx 

 
11.00  Pause 
 
11.15  Utfordringer og rammer for det boligpolitiske arbeidet i xx kommune 

v/rådmann xx 
 
11.30  Hvilke utfordringer har boligbyggelaget? 

v/xx boligbyggelag (eventuelt andre samarbeidspartnere) 
 
12.00  Lunsj 
 
12.30   Gruppearbeid/summing 

Hvilke problemstillinger bør tas opp i planen? 
 
13.30  Oppsummering av gruppearbeidet 
 
14.00  Slutt 



Oppstartkonferanse

Formål:
• Hva er en boligsosial handlingsplan?
• Hvorfor trenger vi en boligsosial handlingsplan?
• Hvordan organiserer vi arbeidet?
• Hva er fremdriften og arbeidsmetoden?
• Tilbakemelding på hvilke utfordringer som finnes i 

kommunen.



Hvorfor boligsosial handlingsplan?

• Bedre oversikt over boligbehov
• Utnytte statlige virkemidler bedre
• Samordne ressursene
• Stortingsmelding nr. 49 (1997-1998) oppfordrer 

oss til å gjøre det.
• St.meld. nr. 23 (2003-2004) oppfordrer til økt 

satsning i forhold til de mest vanskeligstilte
• Strategien ”På vei til egen bolig” (2005-2007), 

har som mål å bekjempe og forebygge 
bostedsløshet



Hva er en boligsosial handlingsplan?

• Samordnet plan for vanskeligstilte husholdninger 
innenfor en helhetlig boligpolitikk

• Langsiktig perspektiv

Tar for seg:
• Bistand til etablering i bolig
• Bistand til å bli boende i bolig



Vanskeligstilte på boligmarkedet

Personer som i mangel av økonomiske ressurser, med
fysiske eller sosialmedisinske problemer ikke har
mulighet til å skaffe eller bli boende i

en god bolig i et godt bomiljø



Planens innhold:

• Situasjonsbeskrivelse
– Generelle befolknings- og boforhold (statistikk fra kommunen, SSB, 

Folke- og boligtellinga)
– Vanskeligstilte på boligmarkedet (kartlegging)
– Virkemiddelbruken

• Vurderinger
• Tiltak
• Plan for oppfølging



Organisering av planarbeidet

• Styringsgruppe
– Kommunens administrative 

ledelse

• Prosjektgruppe
– Tverrsektoriell deltakelse

• Referansegruppe
Involvere andre som: 
– Boligbyggelag
– Private organisasjoner etc.

Referansegruppe
Kommer med faglige råd og innspill

Prosjektgruppe
Kartlegger og vurderer
Utformer planforslag

Styringsgruppe
Følger opp arbeidet

Tilrettelegger for politisk behandling

Prosjekteier (Kommune-, eller Bystyret)
Setter i gang

Vedtar sluttprodukt

Kommunen kan fylle inn det 
som passer i kommunen.



Fremdrift i planarbeidet

• Mandat for arbeidet vedtatt dato xx
• Oppstartkonferanse dato xx
• Innhenting av informasjon fra/til
• Idédugnad dato xx
• Planen utformes
• Politisk behandling dato xx



Tema i prosjektgruppa

• Generelle befolknings- og boforhold
• Bomiljø
• Behov i kartleggingen
• Kommunale og private boligressurser
• Ut- og ombyggingsmuligheter
• Personrettede låne- og tilskuddsordninger
• Vanskeligstiltes problemer med å beholde boligen
• Organisering av boligtiltak
• Plantall



Gruppearbeid

• Hva er de største utfordringene i kommunens 
boligtiltaksarbeid fra ditt ståsted?

Stikkord:
– Boligbehov
– Bomiljø og oppfølging i bolig
– Statlige og kommunale boligpolitiske virkemidler 
– Den fysiske tilgjengeligheten til boligene
– Kommunens organisering av boligoppgavene



 
Boligsosial handlingsplan 

Idédugnadsseminar i xx kommune 
 
Dato:   xx 
Sted:   For eksempel bystyresalen 
Tid:  08.30-15.00 
 
 
08.30  Kaffe og wienerbrød 
 
09.00  Velkommen og presentasjon  

v/rådmann eller ordfører 
 
09.20  Utfordringer i xx kommune v/ prosjektgruppa for eksempel: 

• Generelle befolknings- og boforhold 
• Hva forteller det om utviklingen og fremtidige behov? 

• Kartlegging av vanskeligstilte på boligmarkedet 
• Hva er behovene? 

• Kommunens organisering av boligoppgavene 
• Er vi organisert godt nok for å imøtekomme utfordringene? 

• Kommunens virkemiddelbruk 
• Kan vi benytte de statlige virkemidler bedre? 

 
10.30         Pause 
 
10.45   Innspill til kommunens boligsosiale arbeid 

v/ for eksempel referansegruppa 
 
11.15   Lunsj 
 
12.00   Mulige strategier og tiltak for kommune 

Gruppearbeid  
 

          Presentasjon av strategier og tiltak i kommunen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Idédugnadsseminar

Mål for seminaret:

• Presentasjon av boligpolitiske 
utfordringer 

• Få innspill til løsninger



Boligpolitiske utfordringer

• Hvilke boligpolitiske utfordringer eksisterer i 
kommunen?

(eksempler:)
– Mangel på nok egnede boliger
– Mangelfull tilgjengelighet til og i bolig
– Behov for opprustning av ulike bomiljø
– Behov for booppfølging av kommunale leietakere
– Behov for å samordne boligoppgavene



Gruppearbeid

• Gruppesammensetning på tvers
• Hver gruppe tar for seg én utfordring
• Komme fram til tiltak som kan bidra til løsning



Målhierarki

• Hovedutfordring
– det vi ønsker å oppnå

• Strategi
– veien vi må gå for å oppnå dette

• Tiltak
– den konkrete aktivitet som må utføres for å nå målet



Tiltak

Tiltak kan knyttes til:

• Virkemidlene
– muligheter
– ramme
– prioritering

• Informasjon
• Organisasjon



 Boligsosiale handlingsplaner: Veiledning

 

 
 

3. Boforhold – Slik bor vi 

Analyseveileder - kommunedatabasen 
 

 



Analyseveilder - kommunedata
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Befolkning og boforhold
I utarbeidelsen av kapittelet vil vi takke Norges byggforskningsinstitutt
for bidrag og konstruktiv gjennomlesing.

1 Innledning
I forbindelse med utarbeidelsen av en boligsosial handlingsplan og en helhetlig boligpolitikk trenger
kommunene å analysere faktorer som påvirker boligsituasjon og boforhold i kommunene.

Ved hjelp av de statistiske kildene tegner vi opp et oversiktsbilde av viktige trekk ved boligsituasjonen
i kommunen. Man må i tillegg til dette bruke kunnskap om kommunen til å tolke og vurdere de
opplysningene en trekker fram. Verdien av de statistiske opplysningene ligger først og fremst i at de
danner et grunnlag for systematiske vurderinger av boligsituasjonen i egen kommune.

Den enkelte kommune må selv velge hva som skal inngå i en slik analyse. Nedenfor har Husbanken
noen forslag til hva som kan være aktuelle områder:
• befolkningsutviklingen
• boligutviklingen
• flyttetrender
• arbeidsledige
• boligpriser
• unge i etableringsfasen
• spesielle forhold som for eksempel framtidig næringsutvikling

I dette arbeidet er det viktig å huske at statistikk beskriver virkeligheten og er et viktig hjelpemiddel
som kan gi støtte for å fatte beslutninger på forhånd. Statistikk går ut på å finne nøkkeltall som sier
noe om en større, sammensatt og mer komplisert virkelighet.

2 Kilder for statistikk- og prognosetall1

Alle tabellene som Husbanken benytter i dette kapittelet er basert på tall fra SSB.

2.1 SSB
SSB har egne nettsider med kommunedata. Adressen er:
http://www.ssb.no/kommuner/
Som bildet av nettsiden viser, inneholder den mye regional statistikk, blant annet statistikkbanken og
nøkkeltall. Her er også linkene til KOSTRA og Hjulet.

                                                     
1Avsnittet inneholder mange av de samme momentene som Asplan Vikas rapport 2001-019 kap 4 "Helse og trivsel i

konsekvensvurderinger", og på tilgjengelig informasjon på Internett til de forskjellige datakildene.
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2.2 KOMPAS

KOMPAS er et plan- og analysesystem for kommuner utviklet av NORGIT-senteret (som er et
rådgivnings- og utviklingsselskap for IT-baserte løsninger). Statistikkdatabasen i KOMPAS består
blant annet av demografidata, boligdata, arbeidsmarkeds-/næringsdata, helse- og sosialdata og
levekårsdata. KOMPAS inneholder statistikk fra SSB. Spesielt for KOMPAS er at systemet også
inneholder detaljert bolig- og befolkningsstatistikk på grunnkretsnivå, som dermed kan sammenstilles
til bydeler, skolekretser eller annen grunnkretsbasert soneinndeling etter eget ønske. Det er dermed
mulig å lage egne befolkningsframskrivinger for deler av en kommune. Mer informasjon finnes på
NORGITs hjemmesider:
http://www.norgit.no/projects/kompas/

2.3 Styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtjenesten i kommunen

(HJULET)
Hjulet utgis hvert år av Sosial- og helsedepartementet i samarbeid med SSB og Statens helsetilsyn.
Hjulet for 2000 omfatter disse områdene: befolkning, levekår, dødelighet, sosialtjeneste/barnevern,
pleie- og omsorgstjeneste, kommunaltjeneste, pasientstatistikk, sysselsetting, kriminalitet og
kommuneregnskap. Data publiseres på to ulike måter. I papirhefter fra Sosial- og helsedepartementet
publiseres nøkkeltall. På SSBs webtjeneste presenteres derimot de absolutte tallene som ligger bak
nøkkeltallene. Web-adressen er:
http://www.ssb.no/03/hjulet/

2.4 KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering)

KOSTRA har som mål å bringe fram relevant, aktuell og sammenlignbar styringsinformasjon om
kommunal virksomhet. Informasjonen skal gi grunnlag for bedre statlig og kommunal styring og bedre
dialog mellom kommunene og innbyggerne.
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KOSTRA inneholder nøkkeltall fra en rekke norske kommuner og fylkeskommuner. Tallene forteller
om økonomi, skoler, helse, kultur, miljø, sosiale tjenester, boliger og samferdsel. Kommunal- og
reigionaldepartementet (KRD) har det overordnede ansvar for KOSTRA-prosjektet. Mer informasjon
finnes på SSBs hjemmesider:
http://www.ssb.no/kostra/

2.5 PANDA
PANDA er et økonomisk-demografisk modellsystem utviklet for bruk i regional analyse og overordnet
planlegging i fylker ned til kommunenivå. Systemet er utviklet av SINTEF på oppdrag fra PANDA-
gruppen som er en sammenslutning av fylkeskommunene og Miljøverndepartementet.
Fylkeskommuner og store bykommuner med omegn kan ha nytte av dette systemet. Gjennom PANDA
får man tilgang til fylkes- og kommunevise datasett med data fra SSB som kan belyse befolknings- og
næringsutvikling, flyttemønstre, boligmarked og bygging mv. PANDA kan også brukes til å lage
prognoser for sysselsettings- og befolkningsutvikling. På SINTEFs hjemmeside finnes mer
informasjon:
http://www.sintef.no/units/indman/aecon/panda/

3 Bruk dataene kritisk
Når man bruker statistikk er det viktig å være klar over hvorfor det kan være avvik mellom statistikk
og faktiske forhold og hvorfor framskrivninger er usikre. De generelle svakhetene vises i en oversikt
nedenfor. Svakheter ved den enkelte statistikk blir kommentert i avsnitt 3.2 som beskriver tabellene.

3.1 Årsaker til at publisert statistikk avviker fra faktiske forhold:

• Det vil alltid være et visst tidsspenn mellom datainnsamling og publisering. Dette skyldes at det
tar tid å samle inn data, og at disse må kvalitetssjekkes.

• Oppdatering av data gjøres ikke kontinuerlig.
• Data baseres blant annet på innrapporteringer fra kommuner og enkeltpersoner. Datakvaliteten er

avhengig av nøyaktighet i innrapporteringen, og hvor raskt innrapporteringen skjer.
• Videre vil det for mange kommuner være få observasjoner, for eksempel i forbindelse med

beregning av boligpriser. Dette vil føre til at gjennomsnittstallene kan være usikre.

3.2 For framskriving vil i tillegg andre forhold gjøre seg gjeldende:

• Enhver framskriving bygger på et sett med forutsetninger. Dersom forutsetningene svikter, vil
ikke framskrivingen bli riktig.

• Framskriving bygger i stor grad på historiske data. Dårlige data vil gi dårlig framskriving.
• Faktorer man ikke tar hensyn til, kan påvirke utviklingen.

4 Faktorer som påvirker boforhold
4.1 Hva styrer befolkningsutviklingen og boligutviklingen?

• arbeidsplasser
• boliger
• forhold for oppvekstvilkår

Veksten i antall industri-/næringslivsarbeidsplasser fører til økt etterspørsel etter arbeidskraft. Dette
fører igjen til økt innflytting som igjen gir økt behov for boligbygging. Mange kommuner har opplevd
en økning i antall innbyggere som er større enn veksten i antall arbeidsplasser. Det viser at
befolkningsutviklingen påvirkes av andre faktorer enn bare veksten i antall arbeidsplasser. Det kan for
eksempel være lavere boligpriser enn i pressområdene, god kommunikasjon som gjør pendling mulig,
trygge oppvekstvilkår for barn og attraktive boligområder. Det viser at befolkningsutviklingen er/kan
være boligstyrt eller styrt av forhold for oppvekstvilkår. I denne situasjonen er det tilbudet av
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attraktive boliger og boligområder samt oppvekstvilkår som får folk til å flytte eller bli boende, ikke
først og fremst attraktive arbeidsplasser.
 
Kommunen har store muligheter til å påvirke befolkningsutviklingen og boligutviklingen gjennom å
føre en aktiv boligpolitikk. Hvordan ønsker man at utviklingen skal være, og hvilke mål setter man
seg?

5 Statistikk over befolkning og boforhold
I dette avsnittet er det en beskrivelse av innholdet i de ulike tabellene, definisjoner2 av variable samt
mulige feilkilder og usikkerhet ved de forskjellige statistikkene.

5.1 Folkemengdens bevegelse
Statistikken som ligger til grunn for tabellen bygger på folkeregisteropplysninger. Tabellen inneholder data for folkemengdens bevegelser.

Folkemengden pr 31.12 finnes på følgende måte:
folkemengden 01.01

+ fødte
- døde
+ innflyttet
- utflyttet
= folkemengden pr 31.12

Definisjoner
• Folkemengde er alle personer som er registrert bosatt i Norge.
• Fødte omfatter som regel alle med mor registrert bosatt i Norge.
• Døde omfatter alle dødsfall blant personer registrert som var bosatt i Norge på dødsdagen.
• Flyttinger omfatter alle flyttinger registrert i løpet av året mellom norske kommuner og mellom en

norsk kommune og utlandet. Flyttinger innenfor den enkelte kommune er ikke med.

                                                     
2 Definisjoner samt mulige feilkilder og usikkerhet er hentet fra de forskjellige statistikkene til SSB.
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Folkemengdens bevegelse 1996-2000
------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  Fødte
                                      Folkemengde  (mors                                  Folkemengde
                                         01.01    alder)   Døde   Innflyttet   Utflyttet     31.12
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1996              Personer i alt           9 505     144      75         510         722       9 362
                   . 0 - 5 år                 934       -       1          69         107         895
                   . 6 - 13 år                936       -       -          56          78         914
                   . 14 - 18 år               521       2       -          15          21         517
                   . 19 - 35 år             2 788     127       4         275         378       2 808
                   . 36 - 49 år             1 927      15       5          70          97       1 910
                   . 50 - 66 år             1 404       -       6          20          34       1 384
                   . 67 - 79 år               742       -      25           4           6         715
                   . 80 år og eldre           253       -      34           1           1         219
 1997              Personer i alt           9 360     127      73         496         695       9 215
                   . 0 - 5 år                 884       -       -          58          97         845
                   . 6 - 13 år                974       -       -          54          72         956
                   . 14 - 18 år               501       -       -          23          19         505
                   . 19 - 35 år             2 649     114       1         258         365       2 655
                   . 36 - 49 år             1 923      13       5          74         104       1 901
                   . 50 - 66 år             1 448       -      12          23          32       1 427
                   . 67 - 79 år               715       -      29           5           5         686
                   . 80 år og eldre           266       -      26           1           1         240
 1998              Personer i alt           9 216     110      84         530         616       9 156
                   . 0 - 5 år                 818       -       1          65          83         799
                   . 6 - 13 år              1 003       -       -          35          69         969
                   . 14 - 18 år               491       1       -          13          15         490
                   . 19 - 35 år             2 509      96       4         316         309       2 608
                   . 36 - 49 år             1 891      13       5          75         106       1 868
                   . 50 - 66 år             1 507       -      13          22          30       1 486
                   . 67 - 79 år               715       -      27           4           4         688
                   . 80 år og eldre           282       -      34           -           -         248
 1999              Personer i alt           9 151     131      76         603         595       9 214
                   . 0 - 5 år                 757       -       1          75          74         757
                   . 6 - 13 år              1 021       -       -          54          45       1 030
                   . 14 - 18 år               493       2       1          35          14         515
                   . 19 - 35 år             2 463     115       1         311         327       2 561
                   . 36 - 49 år             1 836      14       2          95         103       1 840
                   . 50 - 66 år             1 571       -      11          25          24       1 561
                   . 67 - 79 år               722       -      25           8           7         698
                   . 80 år og eldre           288       -      35           -           1         252
 2000              Personer i alt           9 213     127      79         580         678       9 163
                   . 0 - 5 år                 744       -       -          58          86         716
                   . 6 - 13 år              1 063       -       -          51          61       1 053
                   . 14 - 18 år               516       1       -          20          23         514
                   . 19 - 35 år             2 412     107       3         322         361       2 477
                   . 36 - 49 år             1 834      19       3         100         101       1 849
                   . 50 - 66 år             1 637       -      14          25          39       1 609
                   . 67 - 79 år               730       -      18           2           5         709
                   . 80 år og eldre           277       -      41           2           2         236
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Viktige trekk og tolkninger
Det er viktig å være klar over at befolkningsstatistikk primært gir tall på personnivå. Utviklingen på
boligmarkedet og av boligbehovet på den annen side avhenger av husholdningsutviklingen.
Befolkningstall på personnivå inneholder mye relevant informasjon, det er viktig å være oppmerksom
på dette forholdet. (Jfr problemene med samboerpar uten felles barn.) En annen viktig faktor er at
boligplanleggingen kan være særlig aktuelt i en del kommuner med en sterkt aldrende befolkning. Om
det finnes mange eldre enslige i kommunen, vil en forvente at det frigjøres en del boliger gjennom
dødsfall og flytting på institusjoner. Et stort innslag av eldre par vil i mindre grad generere et
boligtilskudd på kort sikt. Dette kan ha stor betydning for planlegging og tilrettelegging av nybygging.

Feilkilder og usikkerhet
Kvaliteten på datagrunnlaget fra folkeregisteret er generelt svært god for statistikkformål.
Usikkerhet ved:
• Bostedsregistreringen fordi grupper er registrert med annet bosted enn det faktiske, blant annet

fordi ugifte studenter ifølge reglene skal stå som bosatt i foreldrehjemmet.
• Flyttinger fra landet uten å melde utflytting er en feilkilde som spesielt gjelder utlendinger som

forlater Norge uten å melde i fra. På den andre siden er det personer som oppholder seg ulovlig i
landet. I statistisk sammenheng har dette fåtallet liten betydning. (Gjelder mest Oslo).
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5.2 Befolkningsframskrivinger
Tabellen viser befolkningsframskriving for alternativet med middels vekst.

• Tabellen viser framskrevet befolkning i alt og fordelt på aldersgrupper.

Definisjon
• Befolkningsframskriving brukes når vi beregner befolkningens framtidige endring (antall fødsler,

dødsfall, inn- og utvandringer, flyttinger innenlands) og sammensetning (etter kjønn, alder og
bosted), basert på antakelser om endringskomponentene fruktbarhet, dødelighet, innenlandsk
flytting og inn- og utvandring.

Befolkningsframskrivingen er basert på SSBs modell. Befolkningsframskrivinger som er valgt er
basert på alternativet med middels vekst, det finnes også andre alternativer. Framskrivingene gjøres
for 90 økonomiske regioner, og fordeles ned på kommuner. Flyttemønsterets sentraliseringsgrad og
fruktbarhetsutvikling er de to viktigste forutsetningene som mest påvirker den kommunale veksten i
befolkningsframskrivingen.

Befolkningsframskrivning 2001-2020
-------------------------------------------------------------------------------------

    2001    2002    2003    2004    2005    2010    2015    2020
-------------------------------------------------------------------------------------
 Personer i alt        9 057   9 093   9 106   9 127   9 141   9 188   9 233   9 290
 . 0 - 5 år              710     692     683     680     690     670     672     676
 . 6 - 13 år           1 012   1 025   1 010     985     933     836     816     803
 . 14 - 18 år            501     514     522     549     576     574     492     481
 . 19 - 35 år          2 359   2 330   2 325   2 292   2 258   2 211   2 283   2 283
 . 36 - 49 år          1 813   1 820   1 815   1 859   1 894   1 943   1 847   1 719
 . 50 - 66 år          1 668   1 727   1 773   1 786   1 818   1 932   1 927   1 944
 . 67 - 79 år            710     702     681     684     672     718     896   1 074
 . 80 år og eldre        284     283     297     292     300     304     300     310
--------------------------------------------------------------------------------------

Viktige trekk og tolkninger
Det er faktisk slik at på kommunenivå kan en gi relativt gode prognoser for antall dødsfall og fødsler.
Anslagene fra flyttestrømmene som ligger til grunn for de demografiske framskrivingene er noe mer
usikre. Det er derfor viktig at kommunene bruker lokal kunnskap og foretar egne vurderinger av
flyttestrømmer og befolkningsframskrivingene. Spesielt bør en ta hensyn til hvordan flyttepotensialet
fra omegnskommunene er. Gjennom lang tid har det vært en desentralisert sentralisering. Dette betyr
for en del små og mellomstore kommuner at potensialet for tilflytting fra omegnskommunene
begynner å bli uttømt.

Den mest aktive gruppen på boligmarkedet er gruppen unge voksne (aldersgruppen 19-39 år). I
drøftingen av forventet befolkningsutvikling og dens konsekvens for boligplanlegging bør det derfor
være et spesielt fokus på hvordan antall unge voksne utvikler seg.

Informasjon kommunen har om næringsutvikling bør også vurderes opp mot
befolkningsframskrivingene. Ventes det nyetablering av bedrifter? Vet en noe om situasjonen i
eventuelle ”hjørnesteinsbedrifter”? Slik informasjon fanges ikke opp i modellen for framskrivingene
og er derfor veldig viktig lokal kunnskap.

Feilkilder og usikkerhet
• Forutsetningene svikter, for eksempel at det blir en stor utbygging i kommunene som fører til flere

arbeidsplasser, økt etterspørsel etter bolig og så videre.
• Flytting til utlandet blir ikke meldt.
• Ugifte studenter skal ikke melde flytting.
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5.3 Befolkning etter familietype

• Tabellen viser også registrert befolkning fordelt på familietype. Vær oppmerksom på at
måleenheten er familie, bortsett fra i siste rad som viser antall personer i annen familietype.

• Antall personer i annen familietype blir en restpost for alle de andre familietypene som ikke er
klart definert før i tabellen. Som for eksempel samboerpar uten felles barn, enslige forsørgere samt
enpersons husholdninger, vil også være i denne kategorien.

Definisjon
• Familiestatistikken omfatter i utgangspunktet alle personer bosatt i Norge per 1. januar. Et fåtall

personer mangler enkelte familieopplysninger i folkeregisteret. Disse personene har ikke inngått i
statistikken.

Familietypene i familiestatistikken er:
• Ektepar uten barn
• Ektepar med barn
• Samboerpar med felles barn
• Annen familietype.

Befolkning pr. 01.01 etter familietype 1996 - 2000
----------------------------------------------------------
                    1996     1997    1998    1999    2000
----------------------------------------------------------
Antall familier
 . Ektepar
 .. uten barn         515     524     534     547     550
 .. m 1 barn          343     340     351     336     345
 .. m 2 barn          386     374     363     359     339
 .. m 3 barn          162     162     157     150     144
 .. m>3 barn           29      30      31      22      27
 . Samboerpar
 .. M 1 fell barn     124     118     102     101     112
 .. M 2 fell barn     150     156     152     152     147
 .. M 3 fell barn      39      32      40      38      37
 .. M>3 fell barn       5       8       8       9       9
 Antall personer
 i annen famtype    3 714   3 614   3 506   3 572   3 670
------------------------------------------------------------

Viktige trekk og tolkninger
Statistikken er med på å vise endringer som finner sted og som dermed påvirker befolkningens
sammensetning. Familiestatistikken beskriver hvordan familiene i Norge er sammensatt pr. en gitt dato
(1. januar), det vil si at den gir et situasjonsbilde av familiemønsteret.
Utviklingen i familietypene bør sammenliknes med utviklingen i boligsammensetningen i kommunen.
Sammen med befolkningsframskrivningene kan dette gi indikasjoner på hvilke boliger det vil bli
behov for framover.

5.4 Arbeidsledige fordelt på aldersgrupper
Datagrunnlaget i statistikken er fra registeret over arbeidssøkere ved arbeidskontorene. Tabellen viser antall ledige i alt og antall ledige
fordelt på aldersgrupper for perioden 1995-2000.

Antall arbeidsledige fordelt på aldersgrupper 1995-2000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                           1995        1996        1997        1998        1999        2000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Antall ledige i alt                            193         279         187         156         139         201
 . 19 år og under                                 5           9          10           4           5           6
 . 20 - 29 år                                    53         130          65          52          58          77
 . 30 - 34 år                                    33          32          33          19          17          35
 . 35 - 64 år                                   100         104          74          75          56          79
 . 65 år og eldre                                 2           4           5           6           3           4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Definisjon
• Arbeidsledige er alle ordinære registrerte arbeidssøkere uten inntektsgivende arbeid siste to uker.

Viktige trekk og tolkninger
Arbeidsledigheten i en kommune er viktig for boligplanlegging på flere måter. Den kan være en viktig
faktor bak flyttestrømmer. Det er veldig viktig også her å tolke ledighetstallene inn i den lokale
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sammenhengen. En ledighet som er høy og forventes å være høy kan gi stor fraflytting og derfor
lavere boligetterspørsel i årene som kommer. En midlertidig høy ledighet kan bety at
boligetterspørselen på kort sikt er lav, men at den etter hvert vil ta seg opp. Også her er det viktig å
trekke inn nyetablering av bedrifter og situasjonene i eventuelle ”hjørnesteinsbedrifter”.

Feilkilder og usikkerhet
• Noen feil i forbindelse med innsamling og bearbeiding av dataene er uunngåelig.

5.5 Eksisterende boligmasse og fullførte boliger
Byggearealstatistikken til SSB ligger her til grunn for tabellene.

Tabellen inneholder:
• Data for eksisterende boligmasse ved siste folke- og boligtelling (FOB90) fra SSB i den første

kolonnen.
• De øvrige kolonnene viser antall fullførte boliger hvert år siden FOB90.

Eksisterende boligmasse 1990 og fullførte boliger 1990-2000.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    Eksister- Fullført
                      ende
                    boligmas-
                     se 1990    1990    1991    1992    1993    1994    1995    1996     1997    1998    1999    2000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hustype:
 . Boliger i alt        3 865      2      58      17      29      49      26      24      17       15       7       5
 .. Enebolig            2 098      2       2      11      29      32      19       9      13       14       5       3
 .. Rekkehus o.l        1 492      -      18       6       -      16       -      14       -        -       2       2
 .. Blokk                 205      -      37       -       -       -       4       -       -        -       -       -
 .. Bofellesskap            -      -       -       -       -       -       -       -       -        -       -       -
 .. Andre bygg             71      -       1       -       -       1       3       1       4        1       -       -
 --
 Antall rom:
 . Boliger i alt        3 865      2      58      17      29      49      26      24      17       15       7       5
 .. 1 rom                 362      -       -       -       -       -       -       -       -        -       -       -
 .. 2 rom                 584      -      28       6       2       5       5       5       4        1       -       -
 .. 3 rom                 846      -      17       4       5       5       3       8       2        3       1       3
 .. 4 rom               1 143      1       1       6      12      24      12       6       2        4       1       -
 .. 5 rom og over         931      1       2       1      10      15       6       5       9        7       5       2
 .. Antall hybler           -      -      10       -       -       -       -       -       -        -       -       -
 --
 Eieform:
 . Boliger i alt        3 865      -       -       -       -        -      -       -       -        -       -       -
 .. Eier:
 ... Privat             1 963      -       -       -       -        -      -       -       -        -       -       -
 ... Borettsl.osv.        522      -       -       -       -        -      -       -       -        -       -       -
 .. Leier:
 ... Tjenestebolig        531      -       -       -       -        -      -       -       -        -       -       -
 ... Avgr. tidsrom        194      -       -       -       -        -      -       -       -        -       -       -
 ... Andre vilkår         654      -       -       -       -        -      -       -       -        -       -       -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Definisjoner
• Fullførte bygg er når enten byggearbeidet, medregnet installasjons- og innredningsarbeid o.a. er

avsluttet eller minst 50 prosent av bygget er tatt i bruk.
• Leilighet er i statistikken en enhet med minst ett rom og kjøkken. Hybelleilighet er nå definert som

leilighet. Bare boliger som skal brukes som helårsbolig, blir regnet som leilighet.
• Hybel er et rom med egen inngang regnet som bolig for en eller flere personer, og som har tilgang

til vann og toalett uten at det er nødvendig å gå gjennom en annen leilighet. I statistikken er hybler
ikke regnet som leilighet.

• Boliger er lik summen av leiligheter og hybler
• Rom må tilfredsstille kravene i bygningsloven til rom å bo i og være 6m2 eller større. Kjøkken,

bad, gang og lignende blir ikke regnet som rom.

Leiemarkedet i kommunen
Muligheten til å kunne leie en bolig i en kortere eller lengre periode er viktig for mange
husholdninger. Dette gjelder både for husholdhusholdninger som ønsker leid bolig i en overgangsfase
og for dem som etterspør leid bolig på en mer varig basis. Derfor er det relevant å inkludere
beskrivelser av leiesektoren i en beskrivelse av befolkning og boforholdene i kommunen.
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Statistikkgrunnlaget for leieboliger er dårlig, men det er mulig å ta utgangspunkt i FoB90 og supplere
disse gamle opplysningene med lokal kunnskap av folk som jobber i kommunen med utleieboliger.

Også når det gjelder  private utleieboliger er statistikkgrunnlaget dårlig. Gjennom avisannonser er det
mulig å danne seg et inntrykk av husleieprisene. Svært høye husleier kan ses som en indikasjon på et
tilbudsunderskudd. Også her vil folk i kommunene som er i ”kontakt med leiemarkedet” ha nyttig
informasjon.

Mer informasjon om utleieboliger er i kapittel 5. Der er det både et avsnitt om kommunale
utleieboliger og et om private utleieboliger. Bruk disse aktivt i arbeidet med kartlegging av
utleiemarkedet.

Viktige trekk og tolkninger
Spørsmål det er viktig å drøfte i lys av beskrivelsen av den eksisterende boligmassen er:

1. Er det godt samsvar mellom dagens befolkning og boligmassen?
2. Er dagens boligmasse velegnet til å møte behovene til den befolkningen en venter (eller ønsker) å

ha i kommunen i nær framtid?

Viktig her er å vurdere antall boliger opp mot den forventede befolkningsutviklingen. Har det for
eksempel vært nedgang i befolkning og en venter fortsatt nedgang, er det ikke sannsynlig at det er
behov for å tilrettelegge for videre utbygging. Ventes det høy innflytting er det sannsynlig at det er
behov for et velutviklet leietilbud. Boligmassen bør også vurderes i forhold til befolkningen. Hvis
boligmassen domineres av eneboliger kan det være vanskelig for unge ”nye” husholdninger å finne
velegnede boliger. Er det slik at mange eldre i kommunen bor usentralt i gamle eneboliger, kan det ha
betydning for omsorgsboliger eller for andre strategier for å tilrettelegge boliger og servicetilbud til
denne gruppen.

Statistikken gir grunnlag for drøftinger av behov og behovsdekning. Utnyttelse av lokal kunnskap må
være med i vurderingen. For eksempel kan det for en kommune være svært viktig å vurdere om det er
boligoverskudd i enkelte utkanter, mens det er press og underskudd i andre deler av kommunen. I et
slikt tilfelle ville aggregerte tall for hele kommunen tilsløre viktige trekk.

Feilkilder og usikkerhet
• Kommunene kan gjøre feil ved innregistrering av data til Grunneiendoms-, Adresse- og

Bygningsregisteret (GAB-registeret) og det er et visst etterslep i kommunenes registrering .

5.6 Antall brukte boliger og nye eneboliger og gjennomsnittspris pr. kvadratmeter

Tabellen inneholder tall for hele landet, fylket og kommunene og viser antall boliger (omsatte) og
gjennomsnittspris pr. kvadratmeter for:
• brukte boliger
• nye eneboliger

Det er SSBs prisstatistikk for brukte boliger og nye eneboliger som ligger til grunn. Begge disse
statistikkene baserer seg på skjemabasert undersøkelse og informasjon hentet fra GAB-registeret.
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Antall brukte boliger og nye eneboliger og gjennomsnittspris pr. kvadratmeter
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Hele landet               Fylket                 Kommunen
                                       -------------------------------------------------------------------------
                                          Antall                  Antall                  Antall
                                          boliger      Pris       boliger      Pris       boliger      Pris
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Brukte
 .. 1996                                     24 217       6 680          97       4 614          15       4 825
 .. 1997                                     24 391       7 372          87       4 269          16       4 915
 .. 1998                                     25 003       8 297          73       4 205          14       4 489
 .. 1999                                     22 811       8 966          99       4 597          11       3 800
 .. 2000                                     22 573      10 063          96       4 766           8       4 515
 --
 Nye eneboliger
 . .1996                                      3 952       5 139         119       5 270           4       6 513
 . .1997                                      3 663       5 442          82       5 508           7       4 687
 . .1998                                      4 448       5 905          75       6 061           9       6 328
 . .1999                                      2 890       6 571          30       6 579           1           -
 . .2000                                      3 084       7 438          24       7 118           1           -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Definisjoner
• Pris er boligens tinglyste kjøpesum eksklusive dokumentavgifter.
• Bruksareal - dvs. areal innenfor omsluttende vegger, i henhold til Norsk standard NS 3940 areal

og volumberegninger av bygninger.
• Kvadratmeterpris er beregnet ved å dividere prisen på bruksareal.

Viktige trekk og tolkninger
Det er viktig å huske på at det ikke bare er nivået på boligprisene som er interessant, men også i
hvilken retning boligprisene beveger seg. Er de stigende eller synkende? Mange kommuner erfarer
sikkert også at boligprisene innad i kommunen varierer veldig, etter område, utsikt, boligtype,
sentralitet og lignende. Det viser at det også her er viktig å trekke inn lokal kunnskap om
boligmarkedet.

Feilkilder og usikkerhet
• Oppgavegiver misforstår ett eller flere av spørsmålene på skjemaet.
• Feil ved den optiske lesingen av skjemaene, spesielt ved lesing av tall som består av mange siffer.
• Maskinelle kontroller sikrer imidlertid at boliger med svært høy/lav kvadratmeterpris og areal ikke

tas med i indeksberegningen.
• I den skjemabaserte undersøkelsen vil det alltid være et vist frafall.

5.7 Bosatte flyktninger
Datagrunnlaget for statistikken er basert på en samkjøring mellom data fra SSBs befolkningsstatistikk
samt Utlendingsdirektoratets register Fremkon og Flyktningregister. Statistikken skiller personer med
flyktningebakgrunn fra andre innvandrere. I kommunene blir en person regnet som flyktning i 5 år.



                                                                                           Analyseveileder kommunedata

13

Bosatte flyktninger 1998, 1999 og 2000
--------------------------------------------------
                         Antall flyktninger
                   -------------------------------
                      1998      1999      2000
--------------------------------------------------
 Kommune:
 0106 Fredrikstad         771       969     1 092
 0215 Frogn               106       113       129
 0236 Nes                  95       106       111
 0237 Eidsvoll            106        91       110
 0402 Kongsvinger         411       428       492
 0412 Ringsaker           275       250       280
 0516 Nord-Fron            37        41        47
 0605 Ringerike           245       291       361
 0625 Nedre Eiker         329       341       371
 0626 Lier                358       397       447
 0702 Holmestrand          66        73       101
 0716 Våle                  7         8        15
 0718 Ramnes               46        50        53
 0720 Stokke              100       109       142
 0817 Drangedal            15         9         9
 1256 Meland               29        31        44
 1560 Tingvoll             25        33        94
 1648 Midtre
 Gauldal                    X        10        40
 1703 Namsos              116       118       129
 2004 Hammerfest           50        56       152
--------------------------------------------------
Tegnforklaring: X = tall kan ikke oppgis (mindre enn 3 flyktninger)
                - = 0 (null)

Definisjoner
Flyktning ifølge Flyktningeregisteret definerer personer med ulik flyktningestatus-/kategori etter 3
verdier:
• nektet vedtak i 1.-3. instans, søknad ikke behandlet eller trukket
• hovedperson flyktning
• familietilknyttet til flyktning

Viktige trekk og tolkninger
• Har kommunen planer om å ta i mot flere flyktninger?
• Og hvordan har kommunen tenkt til å bosette disse?
Det er noen viktige spørsmål i forbindelse med planlegging av blant annet den kommunale
boligmassen. Tenker kommunen over hvordan annen flytting for flyktningen skal foregå.
• Hvordan kan flyktningen få sin neste bolig?
Når flyktningene får sin neste bolig vil det også frigi utleieboliger slik at det kan brukes til andre som
trenger det.

Feilkilder og usikkerhet
• Noen feil i forbindelse med innsamling og bearbeiding av dataene er uunngåelig.

6 Hvordan analysere tallmaterialet3

En del type statistikk er lettere å illustrere i figurer enn i tabeller og gjennom verbale beskrivelser av
tallene. Figurer må brukes med forstand. Hva slags type figur som velges er avhengig av hva en vil
formidle og til hvem. I noen situasjoner oppfattes data presentert i tabeller som mer troverdig.

Tabeller og figurer gir mye informasjon. Leseren bør få hjelp til å se hva som er de viktige trekkene i
en tabell eller figur. Bruk derfor noen setninger til å peke på hva dere oppfatter som det viktigste
budskapet i tabellen/figuren.

                                                     
3 Kilde: Arne Krokan, Forstå statistikk 1995. Brukt som utgangspunkt til noe av det som er skrevet i avsnittet.
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Hvordan presentere tallmaterialet?
• figurer
• tabeller

Noen viktig momenter å huske på i forbindelse med produksjon av figurer og tabeller:
• Hva slags type data egner seg for grafisk fremstilling?
• Hva skal formidles gjennom figuren og/eller tabellen?
• Budskapet må komme klart fram.
• Figuren/tabellen må være lettlest.

6.1 Figurer
Forhold som avgjør hvilken type figur som bør velges:
• variabelen eller variablene

• hva skal fremheves?

• hvem skal lese figuren?

De vanligste typer figurer er:
• Kakediagram som egner seg til å vise forskjeller mellom relative størrelser og ikke for mange

verdier.
• Stolpediagram egner seg til å vise mange verdier på variabelen. Høyden på søylene viser antall

enheter fra tabellen og det er ofte mulig å få med de samme opplysningene som i tabellen.
• Linjediagram egner seg spesielt for kontinuerlige variabler og for å fremstille og sammenligne

flere dataserier.

6.2 Tabeller

• en tabell er en hyppighetsfordeling med to eller flere variable
• ved prosentberegninger i tabeller er det viktig også å presentere grunnlaget for beregningene
• informativ
• ikke for komplisert, med for mange nivåer
• lett å få oversikt over innholdet

6.3 Tips til prosess:

• Bruk tabelloversikten for befolkning og boforhold bakerst i kapittelet og svar på spørsmålene der.
Forsøk hele tiden å finne årsakene til utviklingstrekkene.

• Lag mange ulike varianter av diagrammer hvor du bruker tallene i tabellene som grunnlag.
Utviklingstrekk som ikke er så lett å se rett ut av tabellene trer ofte tydelig fram gjennom bruk av
diagrammer.

• Diskutér utviklingstrekkene du ser med andre. To personer tenker alltid bedre enn en.
• Se statistikken i sammenheng med kartlegging av de vanskeligstilte på boligmarkedet.

6.4 Andre ideer til hva som kan være interessant for din kommune å se nærmere på:

• Befolkningsutviklingen

- utviklingen i befolkningen totalt

- aldersfordelt

- forskjellig fokus som unge, eldre osv. eller etter områder



                                                                                           Analyseveileder kommunedata

15

• Flyttetrender

- nettoflytting totalt

- aldersfordelt nettoflytting

- fødselsoverskudd

• Boligutvikling

- eksisterende boliger

- fullførte boliger

• Boligpriser

- utviklingen over tid i pris pr kvadratmeter

- prisutviklingen i kommunen i forhold til fylket og hele landet

• Arbeidsledige

- utviklingen over tid

- utviklingen i aldersgruppene over tid

- arbeidsledigheten i kommunen i forhold til fylket og hele landet

• Unge i etableringsfasen

- befolkningsframskrivingen for unge - blir det flere eller færre i kommunen?

- flyttetendensen, flytter de unge ut eller inn?

- er det skoler eller utdanningsinstitusjoner i kommunen som fører til større etterspørsel

etter utleieboliger/studentboliger?

- eller flytter de unge ut av kommunen når de studerer?

- er det forhold ved boligomsetningen og prisutviklingen som gjør at de unge ikke etablerer

seg?

- er det forhold ved boligstrukturen som gjør at de unge ikke etablerer seg?

• Spesielle forhold/ områder innen kommunen

- for eksempel er det planlagt fremtidig næringsutvikling

- planlagte nye arbeidsplasser/ studie
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6.5 Eksempelkommunen
Figurene og tabellene som er laget her i eksempelet er ikke noe fasit for hvordan det skal gjøres. Det er
bare en av mange måter å presentere/illustrere data på. Det er kun ment som en inspirasjonskilde for
videre arbeid med de lokale boligsosiale handlingsplanene. Et mulig utfall ved bare å bruke
eksempelfigurene og tabellene i det lokale arbeidet, kan være at det ikke får frem de viktige
utviklingstrekkene i nettopp din kommune.

Nedenfor vises et eksempel for en kommune. Befolkningsframskrivingsdata (basert på tabell over
befolkning og framskrivinger) illustreres på følgende måte:
• tabeller samt analyser av tabellene
• figurer med beskrivelser

Tabellen A viser:
• totaltallene
• endring i antall
• endring i prosent
• endring i antall og prosent for perioden 2001-2010
- resultatet ville kanskje blitt forskjellig hvis det var valgt en annen periode

Tabell A
Befolkning pr 31.12.96-2000 og framskrivinger 2001-2020
Befolkningsutvikling i eksempelkommunen fordelt på aldersgrupper

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2010 2015 2020
Personer i alt 9362 9215 9156 9214 9163 9057 9093 9106 9127 9141 9188 9233 9290
. 0 - 5 år 895 845 799 757 716 710 692 683 680 690 670 672 676
. 6 - 13 år 914 956 969 1030 1053 1012 1025 1010 985 933 836 816 803
. 14 - 18 år 517 505 490 515 514 501 514 522 549 576 574 492 481
. 19 - 35 år 2808 2655 2608 2561 2477 2359 2330 2325 2292 2258 2211 2283 2283
. 36 - 49 år 1910 1901 1868 1840 1849 1813 1820 1815 1859 1894 1943 1847 1719
. 50 - 66 år 1384 1427 1486 1561 1609 1668 1727 1773 1786 1818 1932 1927 1944
. 67 - 79 år 715 686 688 698 709 710 702 681 684 672 718 896 1074
. 80 år og eldre 219 240 248 252 236 284 283 297 292 300 304 300 310

9362 9215 9156 9214 9163 9057 9093 9106 9127 9141 9188 9233 9290

Endring i antall 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2010 2010-2015 2015-2020 2001-2010
Personer i alt -147 -59 58 -51 -106 36 13 21 14 47 45 57 131
. 0 - 5 år -50 -46 -42 -41 -6 -18 -9 -3 10 -20 2 4 -40
. 6 - 13 år 42 13 61 23 -41 13 -15 -25 -52 -97 -20 -13 -176
. 14 - 18 år -12 -15 25 -1 -13 13 8 27 27 -2 -82 -11 73
. 19 - 35 år -153 -47 -47 -84 -118 -29 -5 -33 -34 -47 72 0 -148
. 36 - 49 år -9 -33 -28 9 -36 7 -5 44 35 49 -96 -128 130
. 50 - 66 år 43 59 75 48 59 59 46 13 32 114 -5 17 264
. 67 - 79 år -29 2 10 11 1 -8 -21 3 -12 46 178 178 8
. 80 år og eldre 21 8 4 -16 48 -1 14 -5 8 4 -4 10 20

Endring i prosent 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2010 2010-2015 2015-2020 2001-2010
Personer i alt -1.57 -0.64 0.63 -0.55 -1.16 0.40 0.14 0.23 0.15 0.51 0.49 0.62 1.45
. 0 - 5 år -5.59 -5.44 -5.26 -5.42 -0.84 -2.54 -1.30 -0.44 1.47 -2.90 0.30 0.60 -5.63
. 6 - 13 år 4.60 1.36 6.30 2.23 -3.89 1.28 -1.46 -2.48 -5.28 -10.40 -2.39 -1.59 -17.39
. 14 - 18 år -2.32 -2.97 5.10 -0.19 -2.53 2.59 1.56 5.17 4.92 -0.35 -14.29 -2.24 14.57
. 19 - 35 år -5.45 -1.77 -1.80 -3.28 -4.76 -1.23 -0.21 -1.42 -1.48 -2.08 3.26 0.00 -6.27
. 36 - 49 år -0.47 -1.74 -1.50 0.49 -1.95 0.39 -0.27 2.42 1.88 2.59 -4.94 -6.93 7.17
. 50 - 66 år 3.11 4.13 5.05 3.07 3.67 3.54 2.66 0.73 1.79 6.27 -0.26 0.88 15.83
. 67 - 79 år -4.06 0.29 1.45 1.58 0.14 -1.13 -2.99 0.44 -1.75 6.85 24.79 19.87 1.13
. 80 år og eldre 9.59 3.33 1.61 -6.35 20.34 -0.35 4.95 -1.68 2.74 1.33 -1.32 3.33 7.04

Tabell A er stor og inneholder mye informasjon slik at det er vanskelig å få oversikt. Tabellen egner
seg ikke til presentasjon, men den viser godt endringene i absolutte og relative tall fra år til år. Linjen
vertikalt i tabellen skiller historien (fram til 2000) fra framskrivingene.

Utviklingen i befolkningen over tid egner seg bedre å se i en mindre tabell. Mindre tabeller egner seg
også bedre for presentasjoner.

Tabell B viser bare to år slik at det blir det enklere å se utviklingen i aldersgruppene over tid i forhold
til hverandre.

Hovedtrekk i befolkningsutviklingen i eksempelkommunen:
• ingen store endringer i den totale befolkningen i framtiden
• til dels store endringer innenfor aldersgruppene i befolkningen
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Tabell B
Befolkningsutvikling i eksempelkommunen 
Fordelt på aldersgrupper i 2001 og 2010

2001 2010 Antall Prosent
. 0 - 5 år 710 670 -40 -5,6
. 6 - 13 år 1012 836 -176 -17,4
. 14 - 18 år 501 574 73 14,6
. 19 - 35 år 2359 2211 -148 -6,3
. 36 - 49 år 1813 1943 130 7,2
. 50 - 66 år 1668 1932 264 15,8
. 67 - 79 år 710 718 8 1,1
. 80 år og eldre 284 304 20 7,0
Personer i alt 9057 9188 131 1,4

Endring 2001-2010

Hva kan leses ut av utviklingen i de forskjellig aldersgruppene i perioden 2001-2010:
• Aldersgruppen 0-5 år vil få en nedgang på 5,6 prosent eller 40 små barn. Reduksjonen i

aldersgruppen tilsvarer omtrent en barnehage.
• Nedgang i aldersgruppen 6-13 år er på 176 barn eller 17,4 prosent, omregnet i skole klasser er det

ca 7 klasser.
• Økning på 14,6 prosent eller 73 flere ungdommer i aldersgruppen 14-18 år. Gruppen

ungdomsskoleelever og elever ved videregående skole øker.
• Aldersgruppen 19-35 år går ned med 148 personer . Denne gruppen er sammensatt av de som tar

videre utdannelse, og de som får sin første jobb etter endt utdannelse samt de som har vært
yrkesaktive en periode. Den siste gruppen er ofte småbarnsforeldre. Er det mange i denne gruppen
som forlater kommunene for å studere og dermed ikke blir registrert i flyttestatistikken?

• Økning i aldersgruppen 36-49 år på 7,2 prosent, denne gruppen har høy yrkesaktivitet og som
regel godt etablert i boligmarkedet. Samtidig som det kan være en del nyetableringer på grunn av
skilsmisser, samlivsbrudd eller lignende.

• Den største økningen er på 15,8 prosent eller 264 personer for aldersgruppen 50-66 år. Gruppen
har høy yrkesaktivitet og de er godt etablert i boligmarkedet.

• En svak nedgang i aldersgruppen 67-79 år på 1,1 prosent eller 8 personer, denne aldersgruppen
består av pensjonister.

• Aldersgruppen 80 år og eldre øker med 7 prosent (20 personer). Det medfører et økt behov for
omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Eldreplanen har et mål om at det skal være en dekning på 20
prosent for de over 80 år. Hvordan er dekningen i dag i kommunene?

Disse endringene i befolkning henger sammen, og det er viktig å se sammenhengene mellom
endringene i aldersgruppene.

Fokuset er her på befolkningsutviklingen i framtiden, men likeså viktig for kommunen er hvordan den
historiske befolkningsutviklingen har vært. Datagrunnlaget inneholder en forholdsvis kort historikk,
men kan likevel gi en god oversikt over hvordan utviklingen har vært. Ser det ut som
befolkningsutviklingen i framtiden vokser i samme takt som den har gjort?

Visualisering av tallene figurer.
Figur 1 og 2 viser befolkningsutviklingen for eksempelkommunen. Figurene viser utviklingen fra 1996-2020 i absolutte tall. Vær imidlertid
oppmerksom på at skalaen på x-aksen er ujevn (fem års intervaller etter 2005).
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Figur 1. Befolkningsutviklingen for eksempelkommunen 1996-2020.
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Figur 1 og 2 er basert på de samme tallene. Forskjellen er at i figur 2 vises verdiene på y-aksen fullt ut.
De to figurene gir et veldig forskjellig inntrykk.

Figur 2. Befolkningsutviklingen for eksempelkommunen 1996-2020.
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I figur 1 virker nedgangen fra 1996 til 2001 større enn den reelt er siden y-aksen starter på 8900
personer. Det viktige poenget i figur 1 er at det har vært en befolkningsnedgang i en periode, men
kommunen vil oppleve en svak vekst i befolkningen i framtiden. Hvilke konsekvenser får dette for
kommunen?

Ved sammenslåing av variable i datagrunnlaget må en passe på at:
• Nyttig informasjon ikke går tapt, et eksempel er at man slår sammen variable med ulike fortegn.

Hva skjer hvis man slår sammen aldersgruppene 6-13 år og 14-18 år i tabell B?
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Figur 3 og 4 er laget ut fra det samme tallgrunnlaget. Tallene visualiseres imidlertid ulikt i de to
figurene:
• figur 3 viser hvordan aldersgruppene i befolkningen utvikler seg over tid
• figur 4 viser det relative forholdet mellom aldersgruppene over tid

Vær imidlertid oppmerksom på at skalaen på x-aksen er ujevn. I begge figurene er noen av
aldersgruppene slått sammen.

Figur 3. Befolkningsutviklingen for alle aldersgruppene. 
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For eksempelkommunen. 1996-2020.

Figur 3 inneholder mye informasjon. Det er vanskelig å si noe særlig mer enn at noen grupper går ned,
mens andre øker. De samme tallene presenteres også i figur 4. Figuren viser hvordan de ulike
aldersgruppene utvikler seg i forhold til hverandre. Her ses for eksempel tydelig hvordan gruppen 67
år og eldre øker sin relative andel av befolkningen. Hvilke konsekvenser får dette for kommunen i
framtiden? For eksempel for etterspørselen på boligmarkedet?



                                                                                           Analyseveileder kommunedata

20

Figur 4. Andel av befolkningen  for alle aldersgruppene . 
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For eksempelkommunen. 1996-2020.

Tabell C (basert på tabell for folkemengdens bevegelse) under gir en detaljert oversikt over
befolkningens bevegelse i perioden 1996-2000. Tabellen viser blant annet:
• fødselsoverskudd i hele perioden
• nettoutflytting i nesten hele perioden, bortsett fra i 1999
• befolkningsnedgang fra 1996 til 2000

Tabell C
Befolkning pr 31.12.96-2000
Fødselsoverskudd, nettoflytting og økning i folketallet

Folkemengde 
01.01 Fødte Døde

Fødsels-
overskudd Innflyttet Utflyttet

Netto-
flytting

Endring i 
folketallet

Folkemengde 
31.12

1996 9 505 144 75 69 510 722 -212 -143 9 362
1997 9 360 127 73 54 496 695 -199 -145 9 215
1998 9 216 110 84 26 530 616 -86 -60 9 156
1999 9 151 131 76 55 603 595 8 63 9 214
2000 9 213 127 79 48 580 678 -98 -50 9 163

I figur 5 illustreres tabell C grafisk. Analysen kan like gjerne gjøres for en spesiell aldersgruppe, for å
se om det er fødselsoverskudd eller flyttingen som påvirker utviklingen for gruppen mest.
(Fødselsoverskudd vil ikke være aktuelt for alle aldersgruppene). Eller det er mulig å se på forskjellen
mellom aldersgruppene.
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Figur 5. Befolkningsendring, fødselsoverskudd og nettoflytting. 
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For eksempelkommunen. 1996-2000.

År

Dette er noen mulige måter å analysere utviklingen i befolkningen. Husk som nevnt tidligere at dette
er ingen fasit.
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7 Tabelloversikt befolkning og boforhold
Aktivitet
Analysér statistikken over befolkning og boforhold. Forsøk å svare på spørsmålene nedenfor.
Når du har svart på spørsmålet, bør du si noe om hvorfor svaret er som det er.

1 Folkemengdens bevegelse
Ta for deg tabellen og se på tallene. Lag gjerne figurer i Excel som viser for eksempel inn- og utflytting eller fødselsoverskudd.
• I hvilke aldersgrupper ligger hovedtyngden av befolkningen?
• Har kommunen fødselsoverskudd?
• Er det netto inn- eller utflytting?
• Hvilke konsekvenser har flyttetendensen på kort og lang sikt?
• Har folketallet økt eller gått ned de siste årene?
• Hvordan er utviklinga innenfor aldersgruppene? Flytter ungdom/barnefamiliene ut av kommunen?
• Er utviklingstrekkene i overenstemmelse med ønskene til kommunen?
• Er det aldersgrupper man bør ha særskilt fokus på?

2 Befolkningsframskrivninger
Se nøye på befolkningsframskrivningene. Lag figurer – slå gjerne sammen noen av aldersgruppene.
• Hvordan er den forventede befolkningsutviklinga i kommunen? I hvilke aldersgrupper er det sterkest økning?

Dette kan si noe om for eksempel skatteinntektene, boligbehovet, behovet for pleie- og omsorgstjenester,  behovet for barnehager,
skoler, osv.

• Hva med tomtereservene?
• Hvilke virkninger får utviklinga for handelsstanden?
• Hva er de miljømessige konsekvensene?
• Kan kommunen gjøre noe for å endre utviklinga?

3 Befolkning etter familietype
• Hvilken familietype er dominerende?
• Hvordan er familiesammensetningen? – er det mange familier med mange barn? – hva betyr dette for ønsket boligsammensetning i

kommunen?
4 Arbeidsledighet

Også her bør du lage figur. Hva er det du legger spesielt merke til?
• I hvilke aldersgrupper er hovedtyngden av de arbeidsledige?
• Er det noen sammenheng mellom flytting og de arbeidsledige?
• Er sammensetninga av de arbeidsledige den samme som i landet ellers?
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5 Eksisterende boligmasse og fullførte boliger
Når du vurderer disse tallene bør du også tenke på befolkningsstatistikken. Er det samsvar mellom befolkninga og boligmassen?
• Hvordan er boligmassen fordelt på hustyper og antall rom?

Kan du på bakgrunn av befolkningstallene si noe om hvilke boligtyper det mest sannsynlig vil være behov for i framtida?
• Er det mest eide eller leide boliger i kommunen?
• Hvis man mener det bygges for få boliger i kommunen – hvordan kan kommunen ved boligtiltak tilrettelegge for økt boligbygging?

6 Antall brukte boliger og nye eneboliger og gjennomsnittspris pr. kvadratmeter.
• Omsettes det mange boliger?
• Hvordan har prisutviklinga vært?
• Hvordan er prisutviklinga sammenliknet med fylket og hele landet?
• Hvilke kosekvenser har boligprisene for boligetableringa?

7 Bosatte flyktninger
• Blir flere eller færre flyktninger bosatt i kommunen?
• Har flyktningene tilfredsstillende boliger?
• Eier flyktningene boligene selv, eller leier de av kommune?
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4. Vanskeligstilte – Problemer på boligmarkedet 

4.1  Vanskeligstilte på boligmarkedet 

Hvem er de vanskeligstilte på boligmarkedet? 

4.2  Kartlegging av vanskeligstilte på boligmarkedet med 

 
Metoden har enkelte svakheter 

Hva oppnår man ved kartleggingen? 

Hvor skal kartleggingen utføres? 

Mer informasjon om  

For mer informasjon om bokart, se www.husbanken.no . 

Oppskriften 

Hva har Husbanken tilrettelagt? 

4. 3  Tips til analysen 

Hva har fremkommet i kommunene som har kartlagt hittil 

Veiledning i bruk av  i kommunal planlegging 
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4. Vanskeligstilte – Problemer på boligmarkedet 
 

4.1  Vanskeligstilte på boligmarkedet 

 

De boligsosiale handlingsplanene skal inneholde en oversikt over boligbehov til 

vanskeligstilte husstander. Men hvem er vanskeligstilte på boligmarkedet? Dette 

begrepet omfatter flere enn de som er klienter på et sosialkontor. Begrepet refererer til 

de som av en eller annen grunn har problemer med å etablere seg i eller bli boende i en 

bolig. I vår forståelse kan for eksempel unge i etableringsfasen mange steder i landet 

regnes som vanskeligstilte på boligmarkedet på grunn av høye boligpriser.  

 

Hvem er de vanskeligstilte på boligmarkedet? 

For at en husstand skal anses som vanskeligstilt på boligmarkedet er det tre indikatorer 

som er avgjørende: 

 

• At husstanden er uten egen eid eller leid bolig 

 

• At husstanden står i fare for å miste boligen 

 

• At husstand har en uegnet bolig 

 

Hvilke grupper som er vanskeligstilte på boligmarkedet vil variere fra kommune til 

kommune. Faktorer som medfører at enkelte vil ha problemer med å etablere seg i eller 

beholde boligen er: 

 

• Inngangsbilletten på boligmarkedet 

• Inntektsnivået til ulike befolkningsgrupper 

• Befolkningssammensetning i kommunen 

• Generelle boforhold i kommunen.  

 

Ved å beskrive disse forholdene kan kommunen anslå hvilke grupper av befolkningen 

som kan ha vanskeligheter på boligmarkedet. Kommunen kan ta i bruk generell 
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statistikk i dette arbeidet (se foregående kapittel). Disse gruppene er betegnet som 

Andre i figuren nederst.  

 

Det kan være ulike grunner til at personer er vanskeligstilte på boligmarkedet. 

Kommunen kan føre en utbyggingspolitikk som bidrar til at boligene i kommunen blir 

dyre, slik at ungdom og andre med lav inntekt har problemer med å etablere seg. Er 

boligmassen i kommunen lite egnet for personer med bevegelsesvansker, vil dette 

antakelig medføre uakseptable boforhold for en del av de eldste eldre.  

 

Når kommunen skal anslå sine boligbehov, må slike generelle vurderinger foretas. 

Befolkningssammensetning og befolkningsfremskriving, foruten nåværende 

boligstruktur vil være viktige kilder, men det vil alltid være knyttet noe usikkerhet 

rundt disse forutsetningene. 

 

De innerste boksene i figuren viser vanskeligstilte på boligmarkedet som av en eller 

annen grunn er i kontakt med tjenesteapparatet. Figuren er utarbeidet av Byggforsk.  
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4.2  Kartlegging av vanskeligstilte på boligmarkedet med 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bokart som metode er en videre utvikling av den manuelle kartleggingsmetoden som er 

benyttet av over 200 kommuner i forbindelse med utarbeidelse av boligsosiale 

handlingsplaner. Kartleggingen av vanskeligstilte på boligmarkedet baserer seg på de 

som er i kontakt med kommunens tjenesteapparat.  

 

Metoden har enkelte svakheter 

• Det er tjenestestedet som har registrert anbefalt boligløsning. Det er ikke 

sikkert dette samsvarer med kartlagt brukers ønsker. MEN: Blir brukerne spurt 

kan kommunen bidra til høyere forventninger enn det kommunen er i stand til å 

innfri.  

 

• Oppfatninger om hva som er den ideelle boligløsning for brukeren vil også variere 

mellom ulike faggrupper. Det er av betydning at kartleggingsresultatet er et innspill 

til en diskusjon, og vil danne grunnlag for prioriteringer. 

 

• Kartleggingen sier noe om behov. Behovene danner grunnlag for plantall. Det betyr 

imidlertid ikke at det skal være et èn til èn forhold mellom plantall og behov. Plantall 

baserer seg også på de virkemidler som er tilgjengelige og politiske prioriteringer 

foruten behovet. 
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Hva oppnår man ved kartleggingen? 

• Kommunen får et godt tallmateriale som synliggjør vanskeligstiltes boligbehov 

 

• Kartleggingsresultatet kan bidra til diskusjon og et mer bevisst forhold om gode 

boligtiltak for vanskeligstilte grupper 

 

• Blir kartleggingen gjort etter gjeldende beskrivelser får Husbanken et materiale som 

kan sammenlignes på tvers av kommunegrensene. Dette kan bidra til bedre 

regionale løsninger. 

 

Hvor skal kartleggingen utføres?  

Kartleggingen utføres på kommunens ulike tjenestesteder som for eksempel 

sosialkontor, boligkontor, hjemmetjeneste, ergoterapitjeneste og barneverntjeneste. De 

tjenestesteder som er aktuelle å trekke med i kartleggingen er tjenestesteder med ansvar 

for målgruppene: 

 

• Økonomisk vanskeligstilte 

• Flyktninger 

• Bevegelseshemmede 

• Rusmiddelmisbrukere 

• Personer med andre funksjonshemninger 

• Psykisk utviklingshemmede 

• Personer med psykiske lidelser 

• Sosialt vanskeligstilte 

• Eldre 

• Dobbelt diagnose rus/psykiatri 

    

Mer informasjon om  

For mer informasjon om bokart, se www.husbanken.no .  

 

http://www.husbanken.no/
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Oppskriften 

 

Utpeke ansvarlig for  

Ofte vil prosjektleder for handlingsplanarbeidet n fungere som 

kartleggingsansvarlig. Det bør være en person med tallforståelse. Vedkommende bør 

også kunne formidle hva som skal kartlegges.  Det er to alternative måter å 

organiser kartleggingen på: 

1. Prosjektleder er kartleggingsansvarlig, involverer flere og fordeler oppgaver 

osv. 

2. Prosjektleder er kartleggingsansvarlig og gjør hele jobben selv. 

 

Arbeidsoppgaver til ansvarlig 

• Søke Datatilsynet om konsesjon (it-ansvarlig) (eget skjema) 

• Planlegge gjennomføringen: 

• Hvor mange tjenestesteder må trekkes med?  

• Hvilke personer må involveres? 

• Når skal kartleggingen starte? 

• Holde informasjonsmøte(r)/opplæring med de som skal utføre selve 

kartleggingen eventuelt i samarbeid med Husbanken 

• Være tilgjengelig i kartleggingsperioden 

• Kjøre tabeller ut fra bokart 

• Presentere resultatene til de som har kartlagt for å få innspill til analysen 

• Utarbeide en analyse som kan settes inn i planen (se ”Veiledning i bruk av bokart 

i kommunal planlegging”) 

• Rapportering til Husbanken (se Internett) 

 

Kartleggernes arbeidsoppgaver 

• Kartlegge i bokart i forhold til de opplysningene som er tilgjengelig, eller i 

forbindelse med saksbehandlingen 

• Være nøyaktig ved å benytte hjelpetekster i programmet 
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Jo mer nøyaktig og likt kartleggingsarbeidet utføres jo bedre blir tallmaterialet! Dette 

krever at alle har deltatt på informasjonsmøter og stilt spørsmål om det de ikke forstår. 

 

Hva har Husbanken tilrettelagt? 

For at kommunen skal slippe å benytte seg av spesialkompetanse har Husbanken 

utarbeidet: 

 

•  
• Opplegg for opplæring 

• Informasjon og veiledningsmateriale på www.husbanken.no 

 

http://www.husbanken.no/
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4. 3  Tips til analysen 

 

Etter at tabellene er kjørt ut skal tallmaterialet analyseres. Dette er en spennende 

prosess der man kan gjøre mange oppdagelser. Analysen skal presentere hovedtrekkene 

ved kartleggingen. Analysen bør inngå som en del av situasjonsbeskrivelsen i 

planutkastet. Velg imidlertid ut det viktigste. Øvrige tabeller kan legges ved i vedlegg 

eller utelates helt. Hovedtrekk ved analysen kan også deles opp i hovedutfordringenes 

sammendrag (se kapittel 8). 

 

Hva har fremkommet i kommunene som har kartlagt hittil 

Det viser seg at de kommuner som har utført en kartlegging har kartlagt omtrent like 

stor andel av befolkningen. Rundt regnet én prosent av befolkningen i alle kommuner 

kartlegges med et boligbehov. Denne andelen er noe høyere i mindre kommuner da det 

ofte der er større oversikt og dekning enn i større kommuner.  

 

Det behovet som fremkommer i de ulike kommunene er imidlertid svært varierende. 

Det er store forskjeller på hvilke målgrupper som har boligbehov og 

husstandssammensetning på husstandene med boligbehov. Dette tilsier at det vil være 

stor variasjon i de tiltak kommunene bør satse på. Den forskjellen som eksisterer 

fremkommer på bakgrunn av den generelle befolkningssammensetning i kommunen, 

den generelle boligstruktur, men også profil og prioritering på kommunens 

tjenestetilbud.  

 

Veiledning i bruk av  i kommunal planlegging 

Veilederen ligger på www.husbanken.no  og helt til slutt i dette kapitelet. Veilederen vil 

hjelpe dere til å få oversikt. Det kan være lurt å starte med å studere tallene i tabellene. 

Hvilket hovedinntrykk gir de? 

 

Viktige momenter til analysen 

Analysen bør oppsummeres i et sammendrag. Det kan gjerne inneholde en samlet 

oppsummering av hva en har lest ut av dataene, et hovedinntrykk eller en 

hovedforståelse basert på tallene. Det kan være nødvendig å heve seg litt over alle 

http://www.husbanken.no/
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detaljene, og identifisere det viktige.  Å fortolke dataene innebærer også et ansvar. Man 

bør gjøre det tydelig for leseren hva som er ”kalde fakta” og hva som er forfatterens 

tolkning. Dersom tolkningen bygger på bestemte forutsetninger, må en også redegjøre 

for disse. 

 

I innledningen bør en gå nærmere inn på formålet med og premissene for analysen. Det 

er viktig å redegjøre for metodene og kunnskapsgrunnlaget den bygger på. Den som 

utarbeider analysen i den enkelte kommune bør redegjøre for hvilke instanser i 

kommunen som har vært med på registreringen, i hvilket tidsrom registreringen har 

foregått, og eventuelt hvilke informasjonskilder de ulike tjenestesteder har benyttet seg 

av.  Gjør rede for hovedtrekkene ved de viktigste definisjoner i kartleggingen. De 

målgruppedefinisjoner som er benyttet kan legges ved som vedlegg i kartleggingen. 

Kartleggingen tar utgangspunkt i husstander som har vært i kontakt med kommunens 

tjenesteapparat. Ungdom i etableringsfasen kan også ha problemer med å komme seg 

inn på boligmarkedet, men disse vil gjerne ikke bli registrert (kun de mest 

vanskeligstilte). Kommunen kan likevel gjøre enkelte antakelser om disse (se kapittel 3). 

Flyktninger som kommunen skal ta i mot registreres heller ikke. Disse vil likevel være 

viktige i utarbeidelse av plantall.  Kommunen bør beskrive disse problemstillingene i 

innledningen. 

 

Hvem er de vanskeligstilte på boligmarkedet? 

Kartleggingen danner forutsetninger for å si noe om   

• Alderssammensetningen  

• Husstandssammensetning 

• Målgruppe 

Til de mest vanskeligstilte på boligmarkedet i kommunen. I teksten bør antall komme 

tydelig frem. Er det slik at kommunen har en overvekt av husstander i en alderskategori 

eventuelt en målgruppe? Er det bestemte husstandssammensetninger som skiller seg ut? 

 

Hvordan de vanskeligstilte bor per i dag  

Det er viktig å skille de som har en bolig og de som ikke har en bolig. Dette sier noe om 

kommunens akutte boligbehov, og behov av mer langsiktig art. i forhold til andre behov.   
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For de husstandene som er registrert med bolig er det viktig å gjøre rede for hva det er 

ved boligsituasjonen som gjør at husstanden kan sies å ha et boligbehov.  

• Har husstanden kortvarige leiekontrakter på det private leiemarkedet?  

• Er boligen uegnet?  

• Hva er det som gjør boligen uegnet?  

• Sett dette i forhold til hovedgruppen over hvem de vanskeligstilte på boligmarkedet 

var. Kan en se typiske trekk ved deres boligsituasjon? 

 

Bostedsløse 

Som bostedsløs er følgende definisjon lagt til grunn: Personer som ikke disponerer egen 

eid eller leid bolig, og er henvist til tilfeldige boalternativ, samt personer som ikke har 

ordnet oppholdssted for kommende natt. Dette omfatter også personer som oppholder 

seg på institusjoner, hospits eller lignende som ikke har eget bosted ved eventuell 

utskrivelse og denne utskrivelsen vil finne sted om to måneder eller mindre. Som 

bostedsløs regnes også den som bor midlertidig hos slektninger og venner. (Bostedsløs i 

Norge, Byggforsk 2005). De som ble kartlagt i kategoriene 1-3 av uegnet bolig kan 

betegnes som bostedsløse. Hvor mange utgjorde disse totalt. Hva kjennetegner disse 

husstandene? Hvilke tiltak anbefaler kommunen? 

 

Hvilke ressurser har de kartlagte husstandene 

Kartleggingen sier også noe om de ressurser den kartlagte husstanden har til selv å 

gjøre noe med sin bosituasjon. Her er Husbankens virkemidler lagt til grunn for de 

ulike kategoriene. På den måten kan kommunen få en noe større oversikt om man i 

større grad kan benytte disse låne- og tilskuddsordningene, eller om det er utleieboliger 

som bør fremskaffes.  

• Hvilke kjennetegn er det ved husstandens økonomi for hovedgruppene av de 

kartlagte husstandene? 

 

Botid i kommunen 

Dette kartlegges fordi mange kommuner praktiserer ulike former for botid i tildeling av 

for eksempel kommunal bolig. Eksisterer det slik praksis i kommunen kan 

kartleggingen avdekke om det er noe som bidrar til at enkelte grupper få problemer på 

boligmarkedet. 
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Anbefalt tiltak 

• Hva er det som anbefales de ulike gruppene? 

•  I forhold til hovedgruppene hvilket tiltak anbefales?  

Det er dette punktet som kan bidra til mest diskusjon i kommunen, med politikere og 

brukerorganisasjoner. Det kan være ulike oppfatninger om hva som bør være det 

riktige tiltaket.  Enkelte kommuner ønsker å fremlegge resultatene overfor brukerpanel  

basert på målgruppene i kartleggingen. Dette for at kommunen bedre skal tilrettelegge 

for kvalitativt gode tiltak. Det er av betydning at det gjøres før man utarbeider plantall 

på grunnlag av kartleggingen. Det kan hende at kommunen til slutt legger opp til andre 

botilbud på grunnlag av tilbakemeldinger på kartleggingsresultatene. 

 

Oppfølgingsbehov 

Denne gir en oversikt over anbefalt mengde av oppfølging. Kommunen bør se dette i 

sammenheng med hva som per i dag blir gitt av oppfølging. Det kan hende resultatet her 

avdekker at kommunen også bør tilrettelegge for andre oppfølgingstjenester enn det 

som gjøres per i dag. 

 

 



Veiledning i bruk av  i kommunal planlegging 
  Innholdsside   

 

 1. Introduksjon  

 2. Ikke egen bolig

 a) Er det mange i kommunen som for tiden ikke har egen bolig? Hvor oppholder de 
seg? Under hvilke forhold ”bor” disse nå? Hvor akutt er problemet?  

 b) Finnes det et system for å hjelpe tidligere institusjonsbeboere inn i egnet bolig? 
Fungerer dette tilfredsstillende?

 c) Finnes det bostedsløshet ut over den kartleggingen fanger opp?

 d) Hvorfor finnes det bostedsløshet? Hva handler bostedsløsheten om?

 e) Hvem er bostedsløs? Har de økonomiske og/eller helse- og sosiale problemer? Er det 
unge eller gamle, enslige eller familier med barn?

 f) Hvilke tiltak kan tenkes å påvirke forekomsten av det være uten egen bolig?

 g) Hvilke tiltak anbefales for dem uten egen bolig?  

 h) Kreves det omfattende og kompliserte tiltak for å at disse skal skaffes bolig?

 i) Hvilken kompetanse finnes om alternative tiltak? Er det samstemmighet mellom 
saksbehandler og klient om tiltak? 

 

 3. Uegnet/usikker bolig

 a) Hvor mange har uegnet og/eller usikker bolig? På hvilken måte er boligen usikker 
eller uegnet?

 b) Hvorfor har en problemer med uegnet/usikker bolig, hvorfor trengs kommunal 
bistand?

 c) Hva slags type husholdninger er det som bor dårlig? Er det ofte familier med barn 
som bor dårlig?

 d) I hvilken aldersgruppe er de som bor dårlig?

 e) Hva er inntektsgrunnlaget for de med problemer på boligmarkedet?

 f) Hva slags boforhold har de forskjellige vanskeligstilte husholdningene?  

 g) Hva trenger de som bor dårlig? Hva slags løsninger har saksbehandlerne anbefalt for 
de forskjellige målgruppene? 

 

 4. Hvem har egnet bolig ved hjelp av offentlig støtte?

 a) Hvor mange beboere i kommunale boliger har fortsatt behov for denne støtten?  

 b) Vil noen være tjent med hjelp til å kjøpe egen bolig, eventuelt med hjelp av lån og 
tilskudd?

 c) Hvor godt fungerer de kommunale boligene, for den enkelte, som miljø og i forhold 
til omgivelsene?  

 d) Hvor mange har, og er avhengig av oppfølging i boligen?  

 e) Hvor mange bor på institusjoner?

 f) Er institusjonstilbudet tilstrekkelig, og hva er det eventuelt mangel på?



 g) Kan noe gjøres for å dempe behovet for institusjon, i så fall hva?

 h) Kan en bedring av hjemmebaserte tjenester være et alternativ?  

 i) For hvem kunne det være et bedre tilbud?

 j) Hvor mange er avhengig av økonomisk støtte? 

 

 5. Tilbudene i de private boligmarkedene

 a) Har kommunen et vel fungerende boligmarked?

 b) Leiemarkedet er det primære markedet for svakstilte boligsøker. Hvordan er 
leiemarkedet i denne kommunen?  

 c) Hvordan er tilbudet av rimelige boliger for kjøp?  

 d) Hva tilbyr markedet når det gjelder tilpasning til bevegelseshemmede? 

 

 6. Framtidsutsikter

 a) Vil det, og på hvilken måte vil det skje endringer som påvirker situasjonen for 
vanskeligstilte på boligmarkedet i kommunen?   

 b) Hva er prognosene for befolkningsutviklingen?  

 c) Hva skjer med antall unge og eldre?  

 d) Hvordan er situasjonen og tendensene med hensyn til pendling?  

 

 7. Vurderinger av kommunale tilbud og boligpolitikk

 a) Hvordan kan og bør kommunen bruke sin kompetanse og myndighet i regulerings- 
og byggesaker til å oppnå et mer velfungerende boligmarkedet?

 b) Hvordan kan og bør kommunen utvikle sitt tilbud overfor svakstilte grupper på 
boligmarkedet?

  Tilbake 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
1. Introduksjon 
 

 Registreringen i Bokart skal bidra i kommunens planlegging av tiltak som skal sikre at 
kommune oppnår sine mål for vanskeligstilte på boligmarkedet. Det gjelder for det første 
tiltak som retter seg direkte mot de problemene som er registrert:  
 
• Tilbudet av kommunale boliger, omfang og innretning, retningslinjer for tildeling, 

kontraktsformer og husleieprinsipper, mv., herunder også spesielt tilrettelagte boliger. 
 
• Tilbudet av kommunale tjenester til boliger, som del av og som supplement til 

hjemmehjelp og hjemmesykepleie 
 
• Retningslinjer for bruken av sosialhjelp til boligformål 
 
• Retningslinjer for bruk av Husbankens låne- og støtteordninger og eventuelle 

kommunale supplementer til disse.   
 
Registreringen vil imidlertid også gi et viktig grunnlag for planleggingen av mer generelle 
tiltak over for boligmarked og boligbygging, tiltak som på lengre sikt vil få betydning for 
tilbudet av boliger til svakstilte grupper. 
 
Registreringen skal få fram de utfordringene kommunen har overfor vanskeligstilte på 
boligmarkedet, de som ikke ved egen hjelp kan skaffe eller beholde egnet bolig. Dette kan 
dreie seg om en mer eller mindre akutt situasjon, betinget av uventede, uforutsette 
hendelser, eller en situasjon preget av mer varige helse- og sosial problemer. En mer 
presis beskrivelse av disse problemene vil gi et kunnskapsgrunnlag for å avklare hvilke 
mål kommunen vil setter seg i dette feltet. 
 
Planleggingen har to fundamenter: 
1. Oversikt over situasjonen for de svakstilte gruppene på boligmarkedet, herunder 
omfanget og arten av vanskelige og uløste problemer. Dette gjøres ved hjelp av 
registreringer i Bokart, annen tilgjengelig statistikk og andre kilder, som for eks. 
oppfatninger hos kommunale saksbehandlere. 
 
2. Oversikt over og kunnskaper om boligmarkedet og de virkemidler og ressurser 
kommunen har tilgang til, samt metoder og modeller for tiltak kommunen kan benytte.  
 
Informasjon og kunnskap trengs på tre forskjellige nivå: 

• overordnet planlegging av tiltak kommunen vil ha og utvikle videre,  
 

• fordeling av ressurser til de forskjellige tiltakene 
 

• retningslinjer for prioriteringer i det løpende boligsosiale arbeidet, i det daglige 
møtet med klienter. 

 
Kartleggingen i Bokart skal gi en del av den informasjonen og den kunnskapen 
planleggingen trenger. Denne delen veilederen fra Husbanken dreier seg primært om 
dette. I noen grad berøres også spørsmål om eksisterende virkemidler, ressurser og 
modeller, og hvordan dette står i forhold til de oppgaver som skal løses. Kartleggingen vil 
imidlertid ikke i seg selv gi endelige og konkrete svar på hva som bør gjøres. For det 
kreves det vurderinger, prioriteringer og mer detaljerte planer, der bl.a. den kunnskapen 
og innsikten som finnes lokalt hos hver saksbehandler er et viktig fundament. 
 
Veilederen er delt inn i seks temaer: 

1. Oversikt over personer/husstander uten bolig 
 
2. Oversikt over personer/husstander med uegnet/usikker bolig 

 
3. Hvem har egnet bolig ved hjelp av offentlig støtte? 

 
4. Tilbudene i de private boligmarkedene 

 
5. Framtidsutsikter 

 



6. Vurderinger av kommunale tilbud og boligpolitikk 
 
Veilederen er bygget opp som en serie spørsmål en bør søke svar på. For hvert av 
spørsmålene er det gitt eksempel på hvordan svar kan finnes i de registreringene som er 
gjennomført, supplert med data fra andre registre, i første rekke KOSTRA og Folke- og 
boligtellingen 2001. Foreløpig gir registreringen innsikt i situasjonen på et gitt tidspunkt. 
Senere vil en også kunne se utvikling over tid, både for situasjonen i kommunen samlet 
og for enkeltpersoner, bl.a. om personer som kommer tilbake i systemet etter å ha fått 
hjelp.  

I eksemplene er det brukt data fra en faktisk gjennomført registrering i en kommune, en 
kommune vi kaller for ”eksempelkommunen”. Dette er en etter norske forhold relativ stor 
kommune, en bykommune.  Begge forhold vil naturligvis prege dataene og skille seg noe 
fra det flertallet av kommuner vil erfare. Vi har konsekvent brukt absolutte tall. Det gir 
bedre og mer informasjon enn prosenttall. Selv små tall kan det i noen sammenheng ha 
betydning å få fram, ettersom det kan påkalle helt spesielle tiltak.  

Alle tabellene er basert på registreringen i eksempelkommunen, dersom ikke annen kilde 
er oppgitt. 
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2.  Ikke egen bolig 

 

a) Er det mange i kommunen som for tiden ikke har egen bolig? Hvor oppholder 
de seg? Under hvilke forhold ”bor” disse nå? Hvor akutt er problemet?  

 Noe av svaret på dette finnes i Bokart der det også er definert hva det vil si å ikke ha 
egen bolig. 
 
Registreringen i eksempelkommunen viste i alt 115 bostedsløse, 0,52 prosent av samlet 
antall husholdninger i kommunen. 
 
Tabell 2.1. Uten bolig og oppholdssted 

Antall Uten bolig 

Pensjonat, hospits og lignende 51

Midlertidig hos familie 20

Midlertidig opphold på institusjon 41

Utendørs 3

Sum 115

Nær to tredjedeler av de bostedsløse oppholdt seg på døgnovernattingssteder, 
campinghytter og midlertidig hos venner og kjente.  

 Tilbake
 

 

b) Finnes det et system for å hjelpe tidligere institusjonsbeboere inn i egnet 
bolig? Fungerer dette tilfredsstillende? 
 

 Vel en tredjedel oppholdt seg på institusjoner og hadde ikke bolig å flytte ut til. Uten 
tilbud vil mange kunne havne i forhold som leder tilbake til institusjonen. Lokalt kan få en 
bedre oversikt over disse problemene ved å ha kontakt med de aktuelle institusjonene.  

 Tilbake
 

 

c) Finnes det bostedsløshet ut over den kartleggingen fanger opp? 

 Det finnes enkelte uten bolig i tillegg til de som registreres i Bokart. Noen er ikke i kontakt 
med det kommunale apparatet fordi de ikke vil eller ikke vet at de kan få hjelp. For å få 
en noe mer fullstendig oversikt kan kommunen for eksempel be frivillige organisasjoner 
rapportere om omfanget av personer de kjenner til og som trolig ikke har kontakt med 
kommunen. Landsomfattende kartlegging av bostedsløse i 1996 og 2003 viser en del om 
hvor mange som ikke fanges opp av det kommunale apparatet (Byggforsk; Ulfrstad 1997, 
Hansen, Holm og Østerby 2004) 
 
Personer på asylmottak som venter på kommunal bosetting er også en relevant 
opplysning i denne sammenheng.  
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d) Hvorfor finnes det bostedsløshet? Hva handler bostedsløsheten om? 

 Det er nødvendig å vite mest mulig om hva som fører til bostedsløshet for å forstå hva 
som trengs for å forebygge og avhjelpe dette. Registreringene forteller lite om 
prosessene, men når Bokart-systemet har fungert en tid vil en kunne få opplysninger om 
eventuelle tidligere problemer for den enkelte søker.  Dette må sees i sammenheng med 
boligmarkedet og de tilbudene kommunen har. Hvorfor faller noen ut? Hvorfor blir noen 
avvist? Hva kunne eventuelt ha hindret dette?  
 
Viktig tilleggsinformasjon kan finnes bl.a. i registrene om utkastelser og begjæring om 
utkastelser, og ved å skaffe informasjon om henvisninger til døgnovernattingssteder.  
 
Opplysninger om de bostedsløse er viktige som grunnlag for å planlegge tiltak, men vil 
også gi noen indikasjoner på hva som er årsaken til problemet.  

 Tilbake



 

e) Hvem er bostedsløs? Har de økonomiske og/eller helse- og sosiale problemer? 
Er det unge eller gamle, enslige eller familier med barn? 

 I Bokart blir en registrert i en målgruppe, en primær målgruppe og eventuelt også en 
sekundær målgruppe. Det kan naturligvis være vanskelig å avgjøre hva som er primær- 
og sekundærkjennetegn, når en for eks. både har et rusmiddelmisbruk og er fysisk 
funksjonshemmet. Begge forhold vil ha betydning både for å forstå situasjonen og det 
som trengs for å komme ut av den. 
 
Tabell 2.2. Uten bolig, primær og sekundær målgruppe 

Målgruppe. Primære kjennetegn:   
Sekundære 
Kjenntegn: 

Flykt. 
1 

Flykt. Fysisk 
funkhem 2 

Utviklings-
hemmet Psykiatri Rus

Sosialt 
vansk 

Annen 
funkhem Økonomi 

Rus / 
Psykiatri

Sum

Flykt. 1 - - 1 - - - - - 1 - 2 

Flykt. 2 - - - - -  - - - - - 
Fysisk 
funkhem - - - - 1 - - - - - 1 
Utviklingshe
mmet - - - - 1 - - - - - 1 

Psykiatri - - - - - 4 1 - - - 5 

Rus - - 1 1 4 - 12 - 2 3 23
Sosialt 
vansk 2 1  - 3 14 1 - 6 2 29
Annen 
funkhem - - - - 1 - - 1 - - 2 

Økonomi 1 2 1 - 2 3 10 - 1 - 20
Rus / 
Psykiatri - - - - - - - - - - - 

Uoppgitt - - 4 1 2 12 2 - 1 10 32

Sum 3 3 7 2 14 33 26 1 11 15 115
 
Bare unntaksvis hadde en bostedsløs i eksempelkommunen kun problemer med økonomi. 
De som hadde økonomi som primært kjennetegn hadde også andre kjennetegn, som 
sosialt vanskeligstilt, rusmisbruk og flyktning.  
 
101 av de 115 bostedsløse, 87,8 prosent av de bostedsløse, i eksempelkommunen hadde 
psykiatri, rusmiddelmisbruk eller sosiale problemer som primært eller sekundært 
kjennetegn, og 44 har kombinasjoner av dette. Blant alle kommunene som har registrert 
vanskeligstilte på boligmarkedet er andelen av bostedsløse som har psykiatri, 
rusmiddelmisbruk eller sosiale problemer som primært eller sekundært kjennetegn ’bare’ 
68,8 prosent. 
 
De bostedsløse i eksempelkommunen delte seg i tre nesten like store aldersgrupper: 
Under 25 år, 25 – 39 år, og 40 år og eldre.  Det er verdt å merke seg det relativt store 
innslaget av godt voksne personer.  
 
Tabell 2.3. Uten bolig, primære målgruppe og alder 

Målgruppe. Primære kjennetegn:  
 
Alder: Flykt. 1 

Flykt. 
2 

Fysisk 
funkhem

Utvik-
lingshem Psykiatri Rus 

Sosialt 
vansk 

Annen 
funkhem Økonomi 

Rus / 
Psykiatri

Sum

Under-24 2 - - 1 6 7 9 - 8 5 38 

25-39 1 1 1 - 3 17 11 - 2 6 42 

40-59 - - 6 - 4 9 6 - 1 3 29 

60+ - 2 - 1 1 - - 1 - 1 6 

Sum 3 3 7 2 14 33 26 1 11 15 115
 
Bostedsløse i eksempelkommunen var oftest enslige, men det var også 6 familier med 
barn. De seks barnefamiliene er eksempel på betydningen av å merke seg enkelte 
situasjoner, selv om det er få det gjelder.  
 
 
 



Tabell 2.4. Uten bolig, primær målgruppe og husholdningstype  

Målgruppe. Primære kjennetegn:   
Husholdnings 
type: 

Flykt
. 1 

Flykt. Fysisk 
funkhem2 

Utvik-
lingshem Psykiatri Rus

Sosoialt
vansk 

Annen 
funkhem Økonomi 

Rus / 
Psykiatri

Sum

Par med barn - - - - - 1 - - - - 1 

En med barn - 2 1 - - 1 1 - - 1 6 

Par uten barn - 1 - - - - 3 - 1 - 5 

Enslig - - 6 2 12 30 19 1 8 12 90

Annet*) 3 - - - 2 1 3 - 2 2 13

Sum 3 3 7 2 14 33 26 1 11 15 115
 
*)Husholdninger med flere voksne som ikke er ektepar eller samboere, og/eller familier 
med inneboende slektninger eller venner. 
 
Knapt to tredjedeler av de bostedsløse i eksempelkommunen hadde kun sosialhjelp å leve 
av.  
 
Tabell 2.5. Uten bolig, primær målgruppe og inntekt 

Målgruppe. Primære kjennetegn:  

 
Inntekt: 

Flykt.
1 

 Flykt.
2 

Fysisk 
funksj.
hem 

Utviklings
hemmet Psykiatri Rus 

Sosialt 
vansk 

Annen 
Funk. 
hem Økon. 

Rus / 
Psykiatri

Sum

Under 100 000 1 - 2 2 6 22 17 - 7 11 68 

100 000-150 000 1 2 3 - 2 2 3 1 1 1 16 

150 000-175 000 - - - - 2 3 2 - 2 1 10 

175 000-200 000 - - 1 - - 1 2 - 1 - 5 

200 000-300 000 - - - - - 1 - - - - 1 

Over 300 000 - - 1 - - 2 - - - - 3 
Under statlig 
bostøttetak 1 1 - - 4 2 2 - - 2 12 
Over statlig 
bostøttetak - - - - - - - - - - - 
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f) Hvilke tiltak kan tenkes å påvirke forekomsten av det være uten egen bolig?  
g) Hvilke tiltak anbefales for dem uten egen bolig? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oversikten fra eksempelkommunen over personer uten bolig, viste en gruppe med 
sammensatte problemer. Betyr dette at det som regel kreves omfattende og kompliserte 
tiltak for å at disse skal skaffes bolig? 
 
I Bokart registres de tiltakene som saksbehandleren anbefaler. Det er anbefalinger som 
kan være gjenstand for diskusjon, og bør vurderes nøye i en planleggingssituasjon. 
Anbefalingene vil for eksempel nødvendigvis være preget av kjente og tilgjengelige tilbud, 
og av tilgjengelige ressurser. Det kan også være spørsmål om klienters ønsker versus 
saksbehandlers vurderinger. Før en tar beslutninger bør en også søke opplysninger om 
alternative tiltak og generelle erfaringer. 
 
Vi viser her de anbefalingene som saksbehandlerne i eksempelkommunen ga i forhold til 
de bostedsløse, og hvilke type tiltak som ble vurdert som hensiktsmessig i forhold til 
forskjellige grupper av de bostedsløse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 2.6. Uten bolig – foreslåtte tiltak og primær målgruppe 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målgruppe. Primære kjennetegn: 
 

 
Anbefalt tiltak: Flykt. 1 

Flykt.
2 

Fysisk 
funkhem

Utviklings-
hemmet Psykiatri Rus 

Sosialt 
vansk 

Annen 
funkhem Økonomi 

Rus / 
Psykiat
ri 

Sum 

Tilpasning av bolig - - - - - - - - - - - 

Kontraktsfornyelse - - - - - - - - - - - 

Økonomisk hjelp - - - - - - - - - - - 

Personlig hjelp - - - - - - - - - - - 

Praktisk bistand - - - - - - - - - - - 

Boveiledning - - - - - - - - - - - 

Sum - - - - - - - - - - - 
Ordinær bolig uten 
oppfølging 2 2 2 - - 18 21 - 9 - 54 
Ordinær bolig med 
oppfølging 1 - - 1 7 7 3 - 2 7 28 
Samlokalisert bolig 
u/oppfølging - 1 3 - 2 1 - - - - 7 
Samlokalisert bolig 
m/oppfølging - - 2 1 5 7 2 1 - 8 26 

Sum 3 3 7 2 14 33 26 1 11 15 115

 
Selv om de bostedsløse har sammensatte problemer, ble likevel nær halvparten anbefalt 
en ordinær bolig uten oppfølging, og ytterligere en fjerdedel ordinær bolig med oppfølging 
Det gjelder særlig mange med økonomi og sosiale problemer som primære kjennetegn, 
men også en stor del med rusmiddelmisbruk.  8 av 20 har psykiatri som kjennetegn. En 
nokså stor del av gruppen anses ikke å ha større problemer enn at de kan klare seg med 
enkle boligløsninger. For disse personene er det naturlig å spørre hva det er ved 
boligmarked som virker utstøtende og avvisende, og hva som ev. kan gjøres ved dette, 
noe vi kommer tilbake til i avsnitt 4. 
 
For 33 personer/familier er anbefalingen samlokaliserte boliger, flertallet med bemanning. 
Det er altså knapt en tredjedel av de bostedsløse som anbefales en noe mer omfattende 
og sammensatt boligløsning.  Av disse er det 6 bevegelseshemmede (sannsynlig i sterk 
grad), 11 psykiatriske pasienter og 12 rusmisbrukere. Mange av disse har sammensatte 
problemer. 
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3. Uegnet/usikker bolig  

 

         

a) Hvor mange har uegnet og/eller usikker bolig? På hvilken måte er boligen 
usikker eller uegnet? 

 I eksempelkommunen ble det registrert 523 personer/familier med uegnet og/eller usikker 
bolig hvilket utgjør 2,15 prosent av alle husholdningene. 
 
For 97 personer/husstander var det ikke nødvendigvis noe feil med boligen i, men de 
kunne av forskjellige grunner ikke lenger bo der. 56 personer måtte flytte for å få 
nødvendig oppfølging, 41 fordi de ikke fikk fornyet kontrakten. Et tiltak å vurdere i forhold 
som er nevnt her, vil naturligvis være om bistand kan gjøre det mulig å fortsette i 
boforholdet. 
 
Langt flere trenger hjelp for å skaffe en bedre bolig. Et dominerende problem gjelder 
tilpasning til bevegelseshemmede.  60 prosent av alle som ble registrert med uegnet bolig 
i Eksempelkommunen trengte en bedre tilpasset bolig. De fleste av disse eide egen bolig. 
De øvrige var oftest leieboere i en bolig med en rekke forskjellige mangler, hvorav også 
noen var urimelig dyre. Også en del av de som trengte bedre bolig trengte bedre 
oppfølging i boligen. 
 
 
Tabell 3.1. Har uegnet bolig eller står i fare for å miste bolig, gruppert etter type 
uegnethet eller problem 

Antall Uten bolig
Kan miste 

bolig Uegnet bolig Sum 

Pensjonat, hospits o.l. 51   51 

Midlertidig hos familie 20   20 
Midlertidig opphold på 
institusjon 41   41 

Utendørs 3   3 

For høye utgifter  21  21 

For lav inntekt  10  10 

Manglende økonomisk styring  15  15 

Usikker leiekontrakt  41  41 

Husordensproblemer  10  10 

Vesentlige mangler   24 24 

Helsefarlig bomiljø   10 10 

For liten bolig   21 21 

Manglende tilpasning   260 260 

Uegnet bomiljø   10 10 

Bor varig familie / foresatte   56 56 

Manglende tjenestetilpasning   45 45 

Sum 115 97 426 638  
 Tilbake
 
 

 

b) Hvorfor har en problemer med uegnet/usikker bolig, hvorfor trengs 
kommunal bistand? 

 Målgruppeanalyser viser at det i få tilfeller kun dreier seg om økonomi. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabell 3.2. Uegnet/usikker bolig, primær og sekundær målgruppe 
Målgruppe primær  

 
 
 
 
Målgruppe 
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Flyktn.1 gang etabl.    1     1  2 
Flyktn 2.gang etabl.    1 1  1    3 
Fysisk 
funksjonshemming 

  4  2 1   3  10 

Utviklingshemmet  1         1 
Psykiatri 1  4 2   1   3 11 
Rus       5  3 7 15 
Sosialt vanskeligstilt  2 4 7 13 17 2  10  55 
Annen 
funksjonshemming 

 2 12  4  1 2   21 

Økonomi 4 2 11 2 8 3 11  7  48 
Rus / psykiatri           0 
Uoppgitt 3 2 272 5 9 11 8 32 8 7 357 
Sum 8 9 307 18 37 32 29 34 32 17 523

 
Summen i denne tabellen blir ikke den samme som summen for de uten bolig, fordi ikke 
alle har to dobbeltkjennetegn. 
 
Av de i alt 523 registrerte husholdningene er det kun 15 som bare får oppgitt økonomi 
som målgruppekjennetegn, 32 som primært kjennetegn. For de øvrige er det andre 
kjennetegn som betyr mest.    
 
En dominerende hovedgruppe utgjøres av bevegelseshemmede (307 som primært og 6 
som sekundært kjennetegn) og andre funksjonshemmede, bl.a. senil demente (34 som 
primært og 19 som sekundært kjennetegn).  
 
Den andre hovedgruppe utgjøres av psykiatriske pasienter, rusmisbrukere og sosialt 
vanskeligstilte. 148 har et av disse kjennetegnene som første og/eller andre kjennetegn.   
 
Det er registrert i alt 22 med flyktningbakgrunn, hvorav 7 i kombinasjon med økonomi og 
3 i kombinasjon med psykisk utviklingshemning.  

Psykisk utviklingshemmede utgjorde i alt 18 personer, herav altså 3 flyktninger, 2 i 
kombinasjon med psykiatri og 7 i kombinasjon med andre sosiale problemer. 
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c) Hva slags type husholdninger er det som bor dårlig? Er det ofte familier med 
barn som bor dårlig?  

 Tabell 3.3. Uegnet bolig, primære kjennetegn og husholdningstype 

Målgruppe 

Husholdnings
type Fl
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Par med barn 6 5 2 3   1 6  25 25 

Par uten barn 1 2 1 1  3 3 5 1 27 9 
Enslig med 
barn . . 47 . 2 . . 1 7 55 73 

Enslige 1 2 255 14 29 38 27 16 26 398 398 

Annet . . 2 . 6 8 6 1 . 18 18 

Sum 8 9 307 18 37 49 37 29 34 523 523 



 
I alt 52 husholdninger i eksempelkommunen med uegnet bolig hadde barn, ti prosent av 
alle.  Husholdningen med barn fantes innen alle målgruppene, men mest som økonomisk 
og/eller sosialt vanskeligstilte. Mer enn i normalbefolkningen dreiet det seg om enslig 
forsørgere.  

Av alle var likevel de aller fleste, 76 prosent, enslige. Noen få, 10 prosent, var samboende 
eller gifte uten barn. 
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d) I hvilken aldersgruppe er de som bor dårlig? 

 Tabell 3.4. Uegnet bolig, primære kjennetegn og alder 

Målgruppe 
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under 24 år  1 6 9 7 3 8 1 8 6 49 

25-59 7 7 25 9 25 25 18 1 22 10 149 

60-74 1 1 70  3 4 3 4 1 1 88 

75 år +   206  2   28 1  237 

Sum 8 9 307 18 37 32 29 34 32 17 523 
 
En bør nok her skille mellom en klar gruppe av eldre funksjonshemmede, som i 
eksempelkommunen utgjorde 59 prosent av alle, og en yngre gruppe primært med andre 
målgruppekjennetegn. Av hele den ”yngre gruppen”, de under 60 år, var en fjerdedel 
under 25 år. Mange av de vanskeligstilte i eksempelkommunen var imidlertid i godt 
voksen alder. Det kan tyde på at en del har hatt problemer i lengre tid, men også at 
problemer kan oppstå i alle faser av livet.  
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e) Hva er inntektsgrunnlaget for de med problemer på boligmarkedet? 

 Tabell 3.5. Uegnet bolig, primære kjennetegn og inntektsnivå 

Målgruppe 

Inntekt Fl
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Under 100 000 7 7 2 2 8 16 11 - 20 6 79 
100 000 – 150 
000 1 2 100 10 10 8 9 20 6 4 170 
150 000 – 175 
000 - - 90 1 5 3 3 7 5 2 116 
175 000 – 200 
000 - - 51 1 2 2 1 - - 1 58 
200 000 – 300 
000 - - 20 - 3 - - 1 - - 24 

Over 300 000 - - 8 -  - - - - - 8 
Inntekt under 
statlig 
bostøttetak - - 33 3 9 3 5 6 1 4 64 
Inntekt over 
statlig 
bostøttetak - - 3 1 - - - - - - 4 

Sum 8 9 307 18 37 32 29 34 32 17 523 
 



Også når det gjelder inntektsgrunnlaget var det i eksempelkommunen et klart skille 
mellom de funksjonshemmede og resten. De funksjonshemmede, enten de var 
bevegelseshemmet, psykisk utviklingshemmet eller hadde andre typer av 
funksjonshemming, hadde nesten alltid andre inntekter enn sosialhjelp.  

I den andre gruppen var sosialhjelp eneste inntektsgrunnlag for nesten alle flyktningene 
og for to av tre med primært økonomisk problemer. I de andre gruppene var det noe 
større innslag av andre inntekter. 
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f) Hva slags boforhold har de forskjellige vanskeligstilte husholdningene?  

 Tabell 3.6. Uegnet/usikker bolig, primær målgruppe og type boforhold 

Målgruppe 

Boforhold Fl
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Selveier - - 210 3 8 3 - 18 3 5 250 

Borettslag - - 69 1 - - - 10 - - 80 

Leier privat 6 9 19 3 10 19 22 3 28 6 125 
Leier 
kommunalt 2 - 9 11 19 10 7 3 1 6 68 

Sum 8 9 307 18 37 32 29 34 32 17 523 
 
Det er de funksjonshemmede, og som vi har sett eldre, som oftest eier egen bolig, der det 
som før vist er tilpasning som er problemet. 
Å bo hos foreldre forekom ofte for psykisk utviklingshemmede og for psykiatriske 
pasienter, grupper som ellers oftest hadde egen eller kommunal bolig. 

Også et betydelig antall rusmiddelmisbrukere og økonomisk og sosialt vanskeligstilte 
bodde hos foreldre. I disse gruppene var det imidlertid privat leie som dominerte, oftest 
med kort kontraktstid igjen. Det stiller bl.a. spørsmål ved leiemarkedet i kommunen, noe 
vi kommer tilbake til.  
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g) Hva trenger de som bor dårlig? Hva slags løsninger har saksbehandlerne 
anbefalt for de forskjellige målgruppene? 

 For enkelte ble det foreslått tiltak i eksisterende bolig. I noen tilfelle ombygging for å 
tilpasse boligen til funksjonshemmede, i andre tilfelle kontraktsfornyelse og i andre tilfelle 
å tilby bedre oppfølging. Forholdsvis sjelden ble slike tiltak anbefalt i eksempelkommunen. 
I avsnitt 4 er tilbudet i eksisterende boliger nærmere drøftet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabell 3.7 a og 3.8 Uten bolig, primærmålgruppe og anbefalt tiltakstype 

Målgruppe 

Anbefalt tiltak Fl
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Tilpasning av 
bolig - - - - - 1 - - - - 1 
Kontraktsfornye
lse 1 - - - - - - - 1 - 2 
Økonomisk 
hjelp - - - - - - - - 1 - 1 

Personlig hjelp - - - - - - - - - - 0 

Praktisk bistand - - 1 1 - - - - - - 2 

Boveiledning - - - - - - - - - - 0 

Sum 1 0 1 1 0 1 0 0 2 0 6 
Ordinær bolig 
uten oppfølging 7 8 42 1 2 21 20 1 27  129 
Ordinær bolig 
med oppfølging - 1 5 4 11 4 4 11 1 5 46 
Samlokalisert 
bolig uten 
oppfølging - - 236 3 12 2 3 3 2 2 263 
Samlokalisert 
bolig med 
oppfølging - - 23 9 12 4 2 19 - 10 79 

Sum 7 9 306 17 37 31 29 34 30 17 517 
 
Særlig interessant er det at det ikke i noen tilfeller ble foreslått ombygging for personer 
med bevegelseshemning eller annen funksjonshemning som primært kjennetegn.  Det ene 
tilfelle med ombygging ble knyttet til en person med rusmiddelproblem som første 
kjennetegn.  
 
Det er interessant at en som er plassert med økonomi som primært kjennetegn anbefales 
oppfølging.  En påminnelse om at økonomiske problemer ikke nødvendigvis består av lave 
inntekter.  
 
I alt er det foreslått å skaffe en ordinær bolig uten oppfølging for 130 av de vanskeligstilte 
personene/husholdningene.  Dette tiltaket anbefales for de fleste økonomisk 
vanskeligstilte, flyktninger, rusmiddelmisbrukere og sosialt vanskeligstilte, samt enkelte i 
hver av de andre gruppene.  
 
Ytterligere 47 anbefales ordinær bolig, med oppfølging, mens det for et fåtall anbefales å 
løse problemene i den eksisterende boligen, med fysiske utbedringer og/eller 
tjenesteoppfølging.  
 
Resten, 336 i alt, anbefales samlokaliserte boliger. Den største delen av dette er 
bevegelseshemmede og andre funksjonshemmede, 279 husholdninger. Et spørsmål å 
stille her er hvorfor det sjeldent anbefales utbedringer i egen bolig. En mulighet kan være 
at det nettopp er de som ikke er tjent med ombygging som kommer i en vanskelig 
situasjon. 
 
Samlokaliserte boliger anbefales også for 71 prosent av de psykiatriske problemer, men få 
av de med rusproblemer og de som er sosialt vanskeligstilte. Samlet er 39 anbefalt en slik 
bolig innen denne gruppen. 
 
Oppsummert viser anbefalingene et akutt behov for å kunne tilby 175 ordinære boliger, 
279 omsorgsboliger/institusjoner for eldre/funksjonshemmede, 12 for psykisk 
utviklingshemmede og 41 for psykisk og sosialt vanskeligstilte. I eksempelkommunen er 
det langt oftere enn i andre kommuner anbefalt samlokaliserte boliger. Vi vet ikke om det 
beror på spesielle lokale problemer eller om saksbehandlerne der har mer enn andre tror 
på denne løsningsformen.  
 



Til sammenligning kan en merke seg at mens det i eksempelkommunen ble anbefalt tiltak 
i nåværende bolig for bare om lag 1 prosent av dem som enten bor i en uegnet bolig eller 
står i fare for å miste boligen, var den tilsvarende andelen 4 prosent totalt i de 
kommunene som har gjennomført registreringer. Begge disse tallene ser lave ut. I 
eksempelkommunene ble (ulike former for) samlokaliserte boliger anbefalt for 65 prosent 
i denne gruppen, i de samlede registreringene var andelen 36 prosent. 

 Tilbake
 
 
 



  
4. Hvem har egnet bolig ved hjelp av offentlig 

støtte? 
 

 Som grunnlag for en boligsosial handlingsplan er det av betydning også å være klar over 
om og i hvilken grad personer/husholdninger har tilfredsstillende boforhold betinget av 
støtte fra kommunen.  
 
Dette gjelder for det første beboere i kommunale boliger. Hvor mange av disse har 
fortsatt behov for denne støtten? Vil noen være tjent med hjelp til å kjøpe egen bolig, 
eventuelt med hjelp av lån og tilskudd? 
 
Opplysninger om de kommunale boligene og beboerne finnes i KOSTRA og i dataene fra 
Folke- og boligtellingen 2001. 
 
I eksempelkommunen bodde 465 husholdninger i kommunale boliger. Hvem var dette?  
 
Tabell.4.1. Husholdninger i kommunale boliger, husholdningstype.  

Enperson Par ub Par m barn 
En m barn 
<18 år En mbarn>17 år

Flerfamilie 
hush Alle 

371 38 23 21 9 3 465 
Kilde: SSB. Statistikkbanken. Folke- og boligtellingen 2001. Tabell 03149 
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Tabell.4.2. Bosatte (antall personer) i kommunale boliger, alder.  

Under 20 år 20-29 30-39 40-49 50-66 67-79 80+ Sum 

97 55 59 60 100 101 163 635 
Kilde: SSB. Statistikkbanken. Folke- og boligtellingen 2001. Tabell 04321 
 
Mange av de kommunale beboerne i Eksempelkommunen var enslige, men i 53 av 
boligene er det barn, halvparten hos enslige foreldre.  
 
Vel halvparten, 364 personer, var over 50 år, hvorav majoriteten trolig trenger denne 
bolig på permanent basis. 
 
Ytterligere opplysninger om beboerne i de kommunale boligene bør kommunen 
etterspørre i egne registre. Et viktig spørsmål er om det er noen som allerede eller 
forholdsvis snart kunne klare seg uten kommunal bolig, eventuelt med hjelp fra 
kommunen til å etablere seg i engen eid bolig. Dessuten er det av betydning å spørre hvor 
godt de kommunale boligene fungerer, for den enkelte, som miljø og i forhold til 
omgivelsene. 

 Vi har sett at oppfølging med tjenester i boligen er avgjørende for mange av de 
vanskeligstilte. Hvor mange har, og er avhengig, av slik oppfølging?  
 
Tabell.4.3. Antall husholdninger som mottar hjemmetjenester og antall beboere i 
boliger til pleie- og omsorgsbehov. 

 

Både praktisk 
bistand og hjemme-
sykepleie

Bare 
hjemme-
sykepleie

Bare praktisk
bistand

0-17 år 0 12 1

18-49 år 56 130 103

50-66 år 69 127 69

67-74 år 70 95 72

75-79 år 104 97 77

80-84 år 175 123 131

85-89 år 166 91 94

90 år og over 82 39 30

Uoppgitt 0 0 0

Sum 722 714 577
Kilde: SSB. 03305: Mottakere av hjemmetjenester (K) (1994 - 2002) og  
03304: Beboere i boliger til pleie- og omsorgsformål (K) (1996 - 2002).. Her 2002  
 

http://www3.ssb.no/statistikkbanken/selecttable/SjekkInnhold.asp?subjectcode=03&ProductId=0303&MainTable=BeboerBoliger&nvl=True&PLanguage=0


I eksempelkommunen var det i 2002 i alt 2013 personer som mottok hjemmetjenester. I 
mange tilfeller er denne hjemmetjenesten avgjørende for at boforholdet er 
tilfredsstillende. Alternativet kan være en samlokalisert bolig, ev. med bemanning eller 
institusjon. 

 Tilbake
 

 

e) Hvor mange bor på institusjoner?

 I følge KOSTRA var det i 2002 i alt 360 beboere på institusjoner i eksempelkommunen, 
erav 293 plasser på sykehjem.  17 beboere på institusjon var under 67 år. h 

Et spørsmål er om institusjonstilbudet er tilstrekkelig, og hva som det er mangel på. 
Et annet spørsmål er om noe kan gjøres for å dempe behovet for denne typen hjelp, og i 
så fall hva.  Kan en bedring av hjemmebaserte tjenester være et alternativ? For hvem 
kunne det være et bedre tilbud?

 Tilbake
 

 

j) Hvor mange er avhengig av økonomisk støtte?

 KOSTRA viste at av i alt 2112 mottok sosialhjelp i Eksempelkommunen i 2002, hadde 
1230 dette som hovedinntektskilde. Resten, 882 personer (husholdninger) hadde 
sosialhjelp i tillegg til inntekt fra arbeid eller trygd. Det er vanlig å se det slik at egne 
inntekter først dekker utgifter til livsopphold, noe som innebærer at supplerende 
osialhjelp får karakter av bostøtte. s 

I følge registrene til Husbanken fikk 1822 husholdninger bostøtte i 2001, herav 364 i 
rivat leie og 306 i kommunal leiebolig.  p 

I 2002 kjøpte 145 bolig ved hjelp av lån til etablering, herav fikk 34 også boligtilskudd 
418 utbedret boligen med lån til utbedring, herav fikk 57 også boligtilskudd.   
Slike opplysninger kan hentes ut av kommunedatabasen til Husbanken. 

 Tilbake
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5.  Mulighetene for svakstilte grupper på 

boligmarkedene i kommunen 
 

 Tilbudet i boligmarkedet 
Primært ønskes det at flest mulig skal kunne finne løsningen på sine boligbehov i det 
ordinære boligmarkedet. Hva er mulighetene for dette? 
 

 

a) Har kommunen et vel fungerende boligmarked? 

 I eksempelkommunen ble det registrert 115 personer/husholdninger uten bolig og 523 
personer/husholdninger med uakseptable boforhold. Noen av disse 
personene/husholdningen hadde problemer som stilte krav til løsninger som sjeldent kan 
finnes i det private markedet. Det kommer vi tilbake til. Et ikke ubetydelig antall hadde 
midlertid problemer som ikke krevde annet enn tilgang til ordinær eid eller leid bolig. i 
På tross av de bostedsløses sammensatte problemer, blir nær halvparten anbefalt en 
ordinær bolig uten oppfølging. Av de med usikker eller uegnet bolig er denne løsningen 
anbefalt for den dominerende delen av de som ikke er eldre og/eller funksjonshemmede. 
Problemene her synes å være det å få tilgang til en bolig, noe som i praksis vil dreie seg 
om å bli akseptert av utleiere. I tillegg blir en del anbefalt ordinær bolig, men med 
oppfølging. Halvparten av disse oppholder seg for tiden på institusjoner, bl.a. i fengsel. 
Her er det også tilgang til bolig som er problemet, men dertil det å håndtere de krav 
utleieforholdet stiller, til husleiebetaling og til å overholde husordensreglene. 
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b) Leiemarkedet er det primære markedet for disse boligsøkerne. Hvordan er 
leiemarkedet i denne kommunen? 

 Fra tabellen 5.1 ser en at det i eksempelkommunen i 2001 var 4154 utleide boliger. Det 
utgjorde 19,2 prosent av boligmassen, og er på nivå med landsgjennomsnittet.  
 
Tabell 5.1. Utleide boliger etter type bygning og hvem som leier ut

 Enebolig
Rekke-
hus

Horris.delt
tomannsb Blokk

Forretn/
felleshush Sum

Leier av privatperson 1 130 142 986 160 215 2 633

Leier av boligselskap 37 81 108 121 87 434

Leier av kommunen 75 163 54 47 127 466

Leier tjenestebolig 51 6 9 12 18 96

Leier på andre vilkår 291 49 82 40 63 525

1 584 441 1 239 380 510 4 154
Kilde: SSB. Statistikkbanken. Folke- og boligtellingen. Tabell 04295 
Kommunen er utleier for 466 av disse boligene, mens 2633 boliger, 63 prosent av alle, 
leies ut av privatpersoner. De boliger privatpersoner leier ut ligger oftest i eneboliger og 
horisontalt delte tomannsboliger, henholdsvis 1130 og 986 boliger. En kan regne med at i 
svært mange av disse tilfellene bor utleier i det huset den utleide boligen befinner seg i. 
Med nært naboforhold vil utleier naturlig legge stor vekt på leieboerens personlige 
egenskaper og fremtreden når leieboer velges.  Situasjonen på boligmarkedet veksler, og 
med den muligheten særlig for de svakest stilte. 
 
Prisnivået på boliger og utviklingen av dette gir viktig informasjon, sett i sammenheng 
med rentenivået. Leieprisene er vanskelig å få oversikt over, men stikkprøver og annonser 
kan være til hjelp. Generelt vil problemene for svakstilte forsterkes når prisene er høye og 
tleier har mange søkere å velge mellom. u 

Det er en viss sammenheng mellom de forskjellige boligmarkedene. Presset på 
leiemarkedet påvirkes av muligheten for kjøp av bolig for de som skal etablere seg.  

 Tilbake
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c) Hvordan er tilbudet av rimelige boliger for kjøp?  

 Tradisjonelt har tomter for egen bygging vært et viktig tilbud for unge etablerere. I noen 
kommuner vil det fortsatt være en problemstilling. Ellers er det tilbudet av nøkterne og 
rimelige boliger i den eksisterende boligmassen det viktigste. Nybygg kan være viktige 

en er i alle tilfelle en mer marginal del.  m 
I byene og deres omegnskommuner er tilbudet av borettslagsboliger gjerne en viktig 
innfallsport for unge boligsøkere, både fordi dette gjerne er nøkterne boliger og fordi de 
ar mindre krav til egenkapital.  h 

Tabell 5.2. Tilbudet av eide boliger og boliger i borettslag. 

 Selveier
Eier gjennom 
borettslag

Under 30 kvm 45 44

30-49 kvm 55 205

50-79 kvm 887 2 074

80-99 kvm 1 730 1 080

100-119 kvm 1 860 644

120-159 kvm 3 422 312

160-199 kvm 2 519 46

200-249 kvm 1 577 10

250 kvm eller mer 925 4

Sum 13020 4419
Kilde: SSB. Statistikkbanken. Folke- og boligtellingen 2001. Tabell 04296  
Tabell 5.3. Tilbudet av eide boliger og boliger i borettslag.  

 Selveier Borettshaver

Frittliggende enebolig eller våningshus tilknyttet gårdsdrift 10 625 110

Hus i kjede, rekkehus, terrassehus eller vertikaldelt tomannsbolig 751 1 239
Horisontaldelt tomannsbolig eller annet boligbygg med mindre enn 3 
etasjer 1 257 833

Blokk, leiegård eller annet boligbygg med 3 etasjer eller mer 280 2 081

Forretningsbygg, bygg for felleshusholdninger eller lignende 107 156

13 020 4 419
Kilde: SSB. Statistikkbanken. Folke- og boligtellingen 2001. Tabell 04295 
 
Eksempelkommunen hadde 4419 boliger i borettslag. Boliger på 50 – 99 kvm dominerte, 
de aller fleste i blokk eller rekkehus. Normalt flytter ca. 10 prosent per år, noe som tilsier 
t ca. 440 boliger kommer ut på markedet hvert år. a 

Langt flere boliger er selveide. I de fleste tilfelle er det eneboliger, og i de fleste tilfellene 
på godt over 100 kvm.

 Tilbake
 

 

d) Hva tilbyr markedet når det gjelder tilpasning til bevegelseshemmede?

 I gruppen med uegnede boforhold er eldre bevegelseshemmede en stor del. De fleste av 
disse anbefales samlokaliserte løsninger, men i mange tilfelle vil bevegelseshemmede 
klare seg med en bolig som er tilrettelagt for rullestolsbruk. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 5.4. Antall boliger der en rullestolbruker kan/kan ikke komme inn i 
boligen ved egen hjelp og/eller kan/kan ikke benytte alle viktige rom. 

 Kommer inn Kommer ikke inn
Sum
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Kan benytte

Kan ikke
benytte

Kan 
benytte

Kan ikke
benytte

 

1 etasje 446 618 591 5 453 7108

2 etasjer 460 673 536 9 540 11209

3-4 etasjer i hus med heis 320 74 10 33 437

3-4 etasjer i hus uten heis 47 102 110 2 112 2371
5 eller flere etasjer i hus med 
heis 90 27 0 36 153
5 eller flere etasjer i hus uten 
heis 11 27 9 269 316

Sum 1374 1521 1256 17443 21594
Kilde: SSB. Statistikkbanken. Folke- og boligtellingen 2001. Tabell 03178
I alt var det i eksempelkommunen 1374 boliger der en rullestolsbruker både kunne 
komme inn i boligen og bruke alle viktige rom. Ytterligere 2777 boliger har et potensiale 
ved at en enten kan komme inn eller benytte alle rommene. Nærmere undersøkelsen kan 
vise hva som skal til for at noen av disse kunne tilrettelegges. Tallene indikerer at det kan 
være mye å hente ved å stimulere tilgjengelighetstiltak. Installering av heis og utbedring 
v inngangspartier i eneboliger synes å være særlig aktuelle tiltak. a 

Tabell 5.5. Antall husholdninger, eldste beboers alder, og om boligen de bor i er 
tilgjengelig for rullestolsbruker.  

En rullestolbruker:
Under 
25 år 25-34 35-44 45-69 70-79 80 år+ Sum

  kan komme inn i boligen ved egen 
hjelp 81 351 536 1 076 439 413 2896
  kan ikke komme inn i boligen ved 
egen hjelp 655 3 030 3 489 7 773 2 299 1 451 18697
Kilde: SSB. Statistikkbanken. Folke- og boligtellingen 2001. Tabell 03152 
 
De fleste av de tilgjengelige boligen var bebodd av personer under 70 år. Av 3750 
husholdninger med eldste person over 70 år, hadde 852 boliger som er tilgjengelig for 
rullestolsbruker. 

 Tilbake
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
6. Fremtidsutsikter  

 Som grunnlag for planleggingen må det også vurderes om og på hvilken måte det vil skje 
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endringer som påvirker situasjonen for vanskeligstilte på boligmarkedet i kommunen.
 
Et bidrag til å vurdere dette finner en i prognosene over befolkningsutviklingen. Av 
spesiell interesse er utviklingen i antall unge og eldre. Data om pendling er en annen 
yttig kilde. Økt pendling kan sees som en indikasjon på økt boligpress. n 

Tabell 6.1. Befolkning 2003 og framskrivinger MMMM 2006, 2010 og 2020.  
 2003 2006 2010 2020

0-5 år 3600 3320 3135 3122

6-12 år 4340 4409 4318 3843

13-15 år 1755 1885 1904 1758

16-19 år 2230 2278 2555 2489

20-44 år 16682 16343 16068 15842

45-66 år 13375 13976 14845 15618

67-79 år 4776 4765 4850 6954

80 år og over 2286 2347 2376 2473

Sum 49044 49323 50051 52099
Kilde: SSB. Statistikkbanken. 
Tabell 6.2. Pendling. 03333: Sysselsatte 16-74 år, etter bosted, arbeidssted og 
inn- og utpendling. Kjønn. (K) 
 Innpendling Utpendling

menn kvinner Sum menn kvinner Sum

2000 3589  2163 5752 4200 3135 7335

2001 3763 2188 5951 4380 3306 7686

2002 4318 2356 6674 4626 3475 8101
Kilde: SSB. Statistikkbanken. 
 
Pendlingene øker i eksempelkommunen. Dessuten er det flere som pendler ut enn inn. 
Det kan oppfattes som tegn på at en del etter hvert vil flytte ut av kommunen og bosette 
seg nærmere arbeidsplassen. På den andre siden kan det bety at kommunen gradvis 
inkluderes i en voksende region med felles bolig- og arbeidsmarked. I så fall kan det være 
et varsel om økende press på boligmarkedet. Kunnskaper om arbeids- og boligmarkedet i 
hele regionen er nødvendig for å kunne tolke riktig. 

 Tilbake
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
7. Spørsmål til kommunale tilbudet og kommunal 

boligpolitikk  
 

 I avsnitt 3 er det kommunale tilbudet gjennomgått og i avsnitt 4 hvordan markedet 
fungerer for svakstilte grupper. Her stiller vi noen spørsmål som vi anser å være nyttig å 
overveie i forbindelse med videre planlegging av kommunens tiltak. Kanskje skal ikke 
kommunene besvare disse spørsmålene direkte. Vi tror likevel at om en tenker igjennom 
dem har en beveget seg i retning av en (re)formulering av den boligsosiale politikken. 
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a) Hvordan kan og bør kommunen bruke sin kompetanse og myndighet i 
regulerings- og byggesaker til å oppnå et mer velfungerende boligmarkedet? 

 Hva kan og bør kommunen gjøre for å øke tilbudet av rimelige boliger for etablerere med 
te egenkapital og beskjedne inntekter?   li 

Kan og bør noe gjøres for å at det skal være bedre leietilbudet til lavinntektsgrupper og 
tørre åpning for en del av de sosialt vanskeligstilte? s 

Vil markedet ha større åpning for sosialt vanskeligstilte om kommunen styrket sine 
jemmebaserte tjenester, og muligens utvidet denne tjenestens oppgaver?h 

Hvordan kan og bør kommunen bidra til at boligmassen i større grad er tilrettelagt for 
bevegelseshemmede og andre funksjonshemmede, bl.a. flere boliger med 
livsløpsstandard?  
 
(Boliger som er uegnet for eldre bevegelseshemmede blir trolig et betydelig problem 
framover. I Eksempelkommunen ventes antall personer 67 år og mer å vokse med 164 
allerede fram til 2010. Fram til 2020 er veksten enda sterkere).  
 

 

b) Hvordan kan og bør kommunen utvikle sitt tilbud overfor svakstilte grupper 
på boligmarkedet? 

 Kan og bør kommunen endre kriteriene for å innvilge lån, ved for eksempel å endre krav 
til egenkapital og krav til arbeids- og inntektsforhold?
Er tilbudet av hjemmebaserte tjenester utviklet tilfredsstillende i forhold til faktisk og 
nsket nedbygging av institusjonene? ø 

Er tilbudet av hjemmebaserte tjenester utviklet tilfredsstillende også overfor de med 
osiale problemer i form av rusmiddelmisbruk og psykiatri? s 

Hvilke former for kommunale boliger er det stor etterspørsel etter (fra boligsøkere og  
fra kommunale tjenesteytere), og hva er det lite etterspørsel etter?  
Hvordan fungere det kommunale boligtilbudet, for kommunen, for beboerne og for  
bomiljøet? 
Hvilke følger får det for de som avvises fra kommunalt botilbud, på kort og lengre
sikt? Konsekvenser for den enkelte, for miljøer og for kommunen. Spesielt bør her  
vurderes konsekvenser ved at personer med psykiske problemer og/eller  
rusmiddelmisbruk avvises. 
Kan det være lønnsomt for kommunen med flere kommunalt eide boliger, eller vil avtaler 
med private utleiere, herunder frivillige organisasjoner, være mer hensiktsmessig og 
ffektivt?  e 

Er det behov for å revidere tildelingskriterier, kontraktsformer og/eller prinsippene for 
usleiefastsettelse? h 

Har nåværende beboere fortsatt behov for kommunal bolig og hva kan eventuelt gjøres 
for å hjelpe noen over i eid bolig? 

Tilbake
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5.  Virkemidler, person – å få og bli boende i bolig 

5.1  Personrettede boligvirkemidler 

Virkemidler for etablering i bolig: 

Virkemidler for å bli boende: 

5.2  Hva er en bolig? 

Boligkategorier 

Integrert bolig 

Samlokalisert bolig 

Gruppebolig 

5.3  Kommunale utleieboliger 

Definisjon 

Hva vet vi om den kommunale boligens posisjon? 

Informasjon det vil være behov for i planarbeidet 

Tips til prosessen: 

Antall og egnethet 

Tildelingsrutiner 

Boligforvaltning 

Lese mer? 

Mal: Aktivitetskart 5.1 

5.4 Kartlegging av kommunale boliger 

Navn 

Adresse 

Antall boliger 

Antall rom 

Boligtype 

Fysisk tilrettelagt 

Typologi 

Målgruppe 

Eier 

Kommunal tildelingsinstans 

Mal: Kartleggingsskjema 5.1 

5.5 Husleieloven 
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Tidsbestemt og tidsubestemt leieavtale 

Skjematisk oversikt 

Regulering av husleie 

Leietid 

Oppsigelse av leieforhold 

Særregler for visse boliger 

Tips til prosessen 

Mer informasjon 

5.6  Private utleieboliger 

Hva vet vi om leiemarkedet? 

Hva trenger vi av informasjon? 

Tips til prosessen 

Det private utleiemarkedet generelt 

Sosialtjenestens bruk av privat utleiebolig 

Mal: Aktivitetskart 5.2 

5.7 Økonomiske virkemidler 

Informasjon det vil være behov for i planarbeidet 

Tips til prosessen 

Hvordan presentere materialet i planen? 

Mer informasjon 

Mal: Aktivitetskart 5.3 

5.8  Husbankstatistikk 

Tips til prosessen 

Fortrolighetshensyn 

Mal: Spørsmålsark Husbankstatistikk 

5.9 Gjeldsordning for privatpersoner 

Hvem kan få gjeldsordning ? 

Søknadsprosessen 

Gjeldsordningens innhold 

Gjeldsrådgivning i Husbanken 

Kommunenes oppgave 

5.10   Helhetlige modeller for boligsosialt arbeid 
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Normaliseringsmodellen: 

Kjede- og trappetrinnsmodellen 

Til diskusjon: 

5.11  ”Strategien på vei til egen bolig" 

Strategien resultatmål nr 1: "Antall begjæringer om utkastelser skal 

reduseres med 50 % og antall utkastelser med 30 %" 

”Ingen skal måtte tilbringe tid i midlertidige løsninger ved løslatelse fra 

fengselsopphold.” 

Ingen skal måtte tilbringe tid i midlertidige løsninger etter utskrivelse fra 

institusjon. 

Ingen skal tilbys døgnovernatting uten kvalitetsavtale 

Ingen skal oppholde seg mer enn tre måneder i midlertidig botilbud 

Mal: Aktivitetskart 5.4 
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5.  Virkemidler, person – å få og bli boende i bolig 

 

5.1  Personrettede boligvirkemidler 
 
Personrettede boligvirkemidler definerer vi som: virkemidler kommunen i sitt løpende 

boligsosiale arbeid kan benytte for å bistå vanskeligstilte på boligmarkedet til å etablere 

seg i og/eller bli boende i en bolig. Virkemidlene vi behandler tar for seg både fysiske, 

økonomiske, juridiske og sosiale aspekter ved bosituasjonen til den vanskeligstilte på 

boligmarkedet. 

 

Formålet med dette kapittelet er å bidra med verktøy slik at kommunen kan foreta 

nødvendig kartlegging og vurdering av virkemidlene og bruken av disse.  Vurderingene 

som foretas i gjennomgangen må sees i sammenheng med de boligbehov som kommer 

frem i kommunens kartlegging av boligbehov, foruten generell befolknings- og 

boforholdsstatistikk. Kapittelet skal bidra til at kommunen får et dokumentert grunnlag 

for å utforme tiltak som: 

 

• Målretter virkemidlene bedre innenfor eksisterende rammer  

• Bidrar til økt utnyttelse dersom behovet tilsier det 

• Gir innspill til endringer i forhold til regelverk (statlig og kommunalt). 

 

De personrettede virkemidlene kan deles i to hovedkategorier: Virkemidler rettet mot 

bistand til etablering i bolig og bistand til å bli boende i bolig.  

 

Virkemidler for etablering i bolig: 

• Kommunal utleiebolig (5.3) 

• Privat utleiebolig (5.6) 

• Økonomiske virkemidler (5.7) 

 

Virkemidler for å bli boende: 

• Booppfølging/botrening (5.8) 

• Økonomiske virkemidler (5.7) 
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5.2  Hva er en bolig? 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En bolig er ett eller flere rom for én eller flere personer. Leilighet og hybel er en 

spesifisering av begrepet bolig. Med boligtilbud forstås en bolig som kan eies eller leies 

med leiekontrakt som faller under husleielovens bestemmelser.  

 

Boligkategorier 

Det er mange måter å kategorisere eller betegne boligene på. I veilederen er følgende 

kategorier benyttet: Integrert bolig, samlokalisert bolig og gruppebolig.  

 

Uavhenging av kategori kan boligen være: 

 

• Fysisk tilrettelagt 

• Kommunal eller privat eid 

• Selveid. 

En bolig tilpasset behovet? 
Tegning: Eyvind Kvaale 
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Bråvoll omsorgsboliger i Kinsarvik, Ullensvang herad. 
Boligenhetene er markert med gult. Det røde er 
fellesrom. Odda arkitektkontor A/S v/siv.ark. Alv 
Martin Vangdal 

 

Kategoriene som er benyttet her er ikke knyttet til spesielle målgrupper, men 

brukerbehov generelt.  

 

Integrert bolig 

En integrert bolig er en bolig i ordinære borettslag/sameier eller lignende.  

 

 

Samlokalisert bolig  

Samlokaliserte boliger er fullverdige 

boliger som er lokalisert sammen i for 

eksempel rekke, oppgang eller 

lignende. I tilknytning til boligene er 

det ofte fellesrom til fellesaktiviteter. 

Dette er en boform som kan velges for 

at beboere skal unngå isolasjon, 

og/eller har store oppfølgingsbehov. 

Boligkategorien kan være egnet for 

eksempel til eldre eller psykisk utviklingshemmede. 

 

 
 
 

NB! 

Omsorgsbolig:  Husbankens begrep på ”omsorgsbolig” var knyttet til kravene 

(retningslinjene) for Handlingsplanen for eldre. Handlingsplanen er avsluttet, men 

denne definisjonen vil fortsatt gjelde ( jfr. Husbankens veileder for omsorgsboliger og 

sykehjem HB 7.F.17).  
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Øvstetunhagen i Øvre Årdal er et bofellesskap for 
aldersdemente.  Gult på tegningen er de private 
boenheter. Det brune er aktivitetsareal. Grønne 
områder er personalbase og blått er felles bad. 
Felleskjøkken er markert med rødt. 
Arkitekt: Erling Haugen 

 

 

Gruppebolig 

Gruppebolig (fellesskapsbolig, 

bokollektiv, bofellesskap) er boliger 

hvor enkelte boligfunksjoner som for 

eksempel kjøkken, legges utenfor selve 

boligenheten. Gruppeboliger kan være 

egnet for personer med store 

hjelpebehov eller orienteringsproblemer, 

som for eksempel aldersdemente. 

Boligkategorien er også egnet for 

personer med behov for å unngå 

isolasjon. 

 

 

 

NB! 

UNGBO i Oslo har på en vellykket måte benyttet gruppeboliger som gjennomgangsbolig 

for ungdom mellom 17 til 23 år. Disse boligene har felles kjøkken og bad. Ved bygging 

av studentboliger og ungdomsboliger aksepteres det felles kjøkken og bad. 
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5.3  Kommunale utleieboliger 
 
Definisjon 

Kommunale utleieboliger er boliger som kommunen eier eller leier. Kommunen har 

tildelingsrett og fastsetter husleien. Kommunale boliger henviser til alle boliger 

kommunen har disposisjonsrett over uavhengig av den målgruppe de i utgangspunktet 

er tiltenkt.  

 

Hva vet vi om den kommunale boligens posisjon? 

Det er gjort beregninger som viser at tre prosent av den totale boligmassen i Norge er 

kommunalt eid. I Nederland er 40 prosent av boligmassen kommunalt eid. Nederland er 

det landet i Europa med den høyeste andelen kommunale boliger. Sverige og Danmark 

har også en langt høyere andel kommunale utleieboliger enn Norge.  

 

Kommunale boliger i Norge er beregnet for de som av ulike grunner ikke kan kjøpe 

bolig selv, eller leie bolig på det private markedet. Byggforsk har beregnet at behovet for 

kommunale boliger er fire prosent av den totale boligmassen. Beregningen er foretatt ut 

fra strenge tildelingskriterier.  

 

  

    Informasjon det vil være behov for i planarbeidet 

Kartlegging av de kommunale boligene i kommunen: Kommunen skal i planen sette opp 

en oversikt over de kommunale boligene i kommunen. Er den eksisterende oversikt i 

kommunen utilfredsstillende, kan kommunen benytte kartleggingsskjema 5.1. Det er 

utarbeidet en veiledning til skjemaet.   

Kjennskap til husleieloven: Kommunen bør være oppmerksom på at et omfattende lovverk 

regulerer forholdet mellom leier og utleier. 5.5 Husleieloven gir en skjematisk oversikt over 

de viktigste forholdene. 

Utfyllende informasjon: Det er utarbeidet et eget aktivitetskart 5.1 med spørsmål som tar 

opp andre problemstillinger vedrørende de kommunale boligene i kommunen. 
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Tips til prosessen: 

Kommunens kommunale boligmasse og problemstillinger knyttet til denne er et 

omfattende tema. Temaet bør derfor få et eget møte. Det vil også i enkelte tilfeller være 

behov for flere møter. Særlig gjelder dette hvis oversikten over de kommunale boligene i 

kommunen ikke er tilfredsstillende, og forvaltning av boligene er lagt til ulike instanser. 

Prosjektgruppa bør diskutere følgende problemstillinger: 

 

Antall og egnethet 

• Har vi nok kommunale utleieboliger? 

• Hvor mange boliger er det behov for? 

• Hvilke type boliger har vi behov for (integrerte, samlokaliserte, gruppeboliger)? 

• Er den boligmassen vi har egnet for de behovene som eksisterer (med hensyn til 

størrelse, antall rom, tilgjengelighet)? 

• Hva bør vi gjøre for å få en bedre egnet boligmasse? 

 

Tildelingsrutiner 

• Har kommunen tilfredsstillende oversikt over sine beboere?  

• Er det behov for en gjennomgang av kontraktsforholdene i de kommunale 

utleieboligene? 

• Hvilke strategier skal kommunen legge opp til for å sikre bedre og riktigere 

benyttelse av de kommunale boligene? 

• Er tildelingskriteriene gode nok?  

• Hvilke tiltak kan forbedre tildelingskriteriene? 

 

Boligforvaltning 

• Er forvaltningen oversiktlig for saksbehandler, bruker og kommunen? 

• Er det behov for organisatoriske tilpasninger? 

 

I den endelige planen bør det tas stilling til om antallet kommunale boliger skal økes 

eller reduseres og strategier for hvordan kommunen kan klare dette. Det bør også 
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vurderes om forvaltningen er organisert på en hensiktsmessig måte, eller om kommunen 

skal gå inn for nye måter å organisere arbeidet på. 
 
 

 
 
Lese mer? 

• Hansen, Thorbjørn 1994: Tilbudet av kommunale utleieboliger i Norge, Prosjektrapport 

165, Byggforsk 

• Nordvik, Stang og Hansen 1997: Kommunale utleieboliger- lønner det seg? 

Prosjektrapport 223, Byggforsk. 

• NIBR-rapport 2002:5 Kommunal boligpolitikk – fragmentert og reaktiv 

• NOVA-rapport 23/03 Boligetablering i Oslo og Akershus 

• Strategien ”På vei til egen bolig” 

• DVD Gratulerer med egen bolig 

• Rokan-rapporten ”På randen av å bo” 

• FAFO- ”Den vanskelige fortsettelsen” 

• Sosial og helsedirektoratet tilskuddsordning     www.tiltak.no 

 

SINTEF Byggforsk www.byggforsk.no, telefon: 22 96 55 55. 

 

Mal: Aktivitetskart 5.1 

http://www.byggforsk.no/


MAL: 
Aktivitetskart 5.1 : 
Kommunale utleieboliger 
 Aktivitet Ansvar  Frist 
5.1.1 Antall og egnethet 
 Hvor mange søkere er det til de kommunale boligene (Alle boliger: Trygdeboliger, omsorgsboliger, sosialboliger, 

barnevernsboliger etc.)? 
  

 Hvor mange årlige tildelinger har det vært til de kommunale boligene siste tre år (Alle boliger: Trygdeboliger, 
omsorgsboliger, sosialboliger, barnevernsboliger etc.)? 

  

 Hvor mange årlige avslag har kommunen gitt siste tre år? (Alle boliger: Trygdeboliger, omsorgsboliger, sosialboliger, 
barnevernsboliger etc.)? 

  

 Hva er årsakene til avslag (Alle boliger: Trygdeboliger, omsorgsboliger, sosialboliger, barnevernsboliger etc.)?   
 Hvordan vurderer kommunen egnethet (størrelse på boligene i forhold til søkere/tilgjengelighet)?   
 Hvordan er boligstandarden (vedlikeholdet)?   
5.1.2 Husleieforholdene/kontraktsformer   
 Hva er tildelingskriteriene for boligene (Alle boliger: Trygdeboliger, omsorgsboliger, sosialboliger, 

barnevernsboliger etc.)? 
  

 Hvordan vurderer kommunen behovet for oppfølging ved tildeling av boligene?   
 I hvor mange av boligene har leietaker tidsbestemte kontrakter? Hvor mange har tidsubestemte boliger? (Se 5.5 

Husleieloven for veiledning). 
  

 For hvor mange av boligene gjelder gammel husleielov? For hvor mange boliger gjelder ny husleielov? (Se 5.5 
Husleieloven for veiledning)? 

  

 Når ble husleiene sist justert? Er husleiene slik at max bostøtte kan utbetales? Er det ”gjengs” husleie i boligene?   
 For hvor mange boliger kommer husleieforholdene inn under særreglene i kapittel II (Alle boliger: Trygdeboliger, 

omsorgsboliger, sosialboliger, barnevernsboliger etc.)? (se 5.5 Husleieloven for veiledning). 
  

 Hvor mange av beboerne i de kommunale boligene kan nyttiggjøre seg lån- og tilskudd fra Husbanken?   
 Hvilke rutiner og vurderinger gjøres ved kontraktsfornyelse (Alle boliger: Trygdeboliger, omsorgsboliger, 

sosialboliger, barnevernsboliger etc.)? 
  

 Hva er husleienivået i de kommunale boligene (Alle boliger: Trygdeboliger, omsorgsboliger, sosialboliger, 
barnevernsboliger etc.)? 

  

5.1.3 Organisering av boligforvaltning   
 Boligtildeling   
 Hvem gir veiledning til personer og familier som søker bolig (alle målgrupper)?   
 Hvilke instanser vurderer og prioriterer søkere for tildeling av boliger (Alle boliger: Trygdeboliger, omsorgsboliger,   
 



sosialboliger, barnevernsboliger etc.)? 
 Hvem er det som følger opp beboere i boligene (Alle boliger: Trygdeboliger, omsorgsboliger, sosialboliger, 

barnevernsboliger etc.)? 
  

5.1.4 Husleieadministrasjon   
 Hvilken instans har ansvaret for budsjett, regnskap og husleieberegning for de kommunale boligene (Alle boliger: 

Trygdeboliger, omsorgsboliger, sosialboliger, barnevernsboliger etc.)? 
  

 Hvilke instans(er) har ansvaret for opprettelse av leiekontrakter (Alle boliger: Trygdeboliger, omsorgsboliger, 
sosialboliger, barnevernsboliger etc.)? 

  

 Hvem har ansvaret for økonomisk oppfølging av leiekontraktene (Alle boliger: Trygdeboliger, omsorgsboliger, 
sosialboliger, barnevernsboliger etc.)? 

  

5.1.5 Eiendomsforvaltning   
 Hvem har ansvaret for kjøp og salg av kommunale boliger?    
 Hvilken instans planlegger og gjennomfører nybygging?   
 Hvilken instans administrerer eiendomsregisteret?   
 Hvem har ansvaret for vedlikehold?   
 Vaktmestertjenste: Hvor er den plassert og hvilke oppgaver har den?   
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5.4 Kartlegging av kommunale boliger 

Dette er en veiledning om hvordan kommunen kan fylle ut kartleggingsskjema 5.1. 

 

Navn 

Hva er den lokale betegnelsen på boligene? I mange kommuner har kommunale boliger 

fått navn etter hvilken organisatorisk tilknytting, eller målgruppe de er ment å skulle 

betjene. Vanlige navn kan være gjennomgangsbolig, treningsbolig, akuttbolig, 

sosialleilighet eller flyktningebolig.  

 

Adresse 

Er det ikke foretatt en tidligere kartlegging i kommunen kan det være en fordel å utføre 

kartleggingen grundig og føre på adresse for et fremtidig register. 

 

Antall boliger 

Det totale antallet boligenheter på samme adresse. 

 

Antall rom 

Størrelsen på boligenhetene. Registrer antall under hver rubrikk. 

 

Boligtype 

Dette viser til om det er bolig i: 

Blokk – sett B 

Enebolig- sett E  

Rekkehus- sett R 

Sokkelleilighet – sett S. 

 

Fysisk tilrettelagt 

Registrer antall boliger som er tilrettelagt for bevegelseshemmede på adressen. 

Heis: Registrer antall boliger som er tilgjengelig ved hjelp av heis på adressen. 

(Der heis ikke er nødvendig for tilgjengeligheten kan boligen registreres med heis). 
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Typologi 

De lokale betegnelsene for boligen forteller som regel ikke hvordan boligen er innrettet. 

Hva gjør kommunen hvis flyktningeboliger, eventuelt eldreboliger blir ledige? Kan  

andre målgrupper benytte disse boligene?  

 

Ved å typologisere boligene ettersom det er en integrert bolig, gruppebolig eller 

samlokalisert bolig. Kommunen får et bedre verktøy til å vurdere bruken av sin 

boligmasse uavhengig av opprinnelig formål. Fleksibel benyttelse av de kommunale 

boligene gjør det lettere for kommunen å møte endrede behov. 

 

Målgruppe 

Registrer målgruppe basert på kriteriene for tildeling til boligene. Dette kan være:  

• Eldre 

• Ungdom mellom 17 og 25 år 

• Personer med psykiske lidelser 

• Psykisk utviklingshemmede 

• Bevegelseshemmede 

• Rusmiddelmisbrukere 

• Sosialt vanskeligstilte 

• Andre funksjonshemmede 

• Flyktninger 

• Enslige forsørgere 

• Minstepensjonister 

• Trygdede etc. 

 

Eier 

Hvem er eieren av boligene? Det hender kommunen leier inn boliger fra private aktører 

og fremleier. Eieren av boligene bør da føres opp.  
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Kommunal tildelingsinstans 

Hvis boligen disponeres av kommunale stiftelser eller aksjeselskap bør en føre opp dette. 

I andre tilfeller kan det være  for eksempel en pleie- og omsorgsavdeling som tildeler 

boligene, et lokalt boligkontor eller sosialtjenesten.  

 

Mal: Kartleggingsskjema 5.1 



MAL: 
Kartleggingsskjema 5.1: 

Kommunale boliger i x kommune 
               
   Antall rom    Tilgjengelighet   

Navn Adresse Antall 
boliger 

1 -roms 2- roms 3-roms 4- roms 5- roms + Type Fysisk 
tilrettelagt 

Heis Målgruppe Typologi Eier Kommunal 
tildelingsinstans 
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5.5 Husleieloven 

 
 

 

Flere kommuner mangler oversikt over hvem de kommunale leietakerne er, og ønsker å 

bruke planarbeidet til å ”rydde” opp i eldre leiekontrakter. Mange kommuner benytter 

de kommunale utleieboligene som gjennomgangsboliger og utsteder kortvarige 

leiekontrakter. Det er viktig å ha noe oversikt over det juridiske rammeverket, og ikke 

minst benytte juridisk ekspertise hvis det viser seg at kommunen har behov for å gjøre 

omfattende endringer. 

 

Husleieloven av 26. mars 1999 ble vedtatt iverksatt fra 01.01 2000. Den gamle loven av 

1939 vil likevel gjelde i mange saker i en del år framover. For kommunen som utleier er 

det av betydning å kjenne til de viktigste endringer fra den gamle loven, og om ny eller 

gammel lov regulerer leieforholdet. Husbanken tar her sikte på å gi en enkel oversikt 

over de viktigste forhold kommunen som utleier bør være klar over. Oversikten er på 

ingen måte uttømmende. 

 

Den nye husleieloven styrker leietakers vern mot å bli oppsagt i leieforholdet. 

Kommunen må derfor som utleier være bevisst hvilke regler som gjelder for de 

forskjellige leieforhold. 

 

Tidsbestemt og tidsubestemt leieavtale 

I den nye loven er det et klarere skille mellom tidsbestemte- og tidsubestemte leieavtaler.  

 

§ 
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Den tidsbestemte leieavtale er en avtale hvor det på forhånd er avtalt når avtalen skal 

opphøre. Den tidsubestemte leieavtale er en avtale som løper fram til den blir avsluttet 

med oppsigelse. 

 

Det kan være greit å være klar over at en tidsbestemt leieavtale blir tidsubestemt når 

leieforholdet fortsetter som før mer enn tre måneder etter at leietiden er utløpt uten at 

utleier skriftlig har oppfordret leier til å flytte eller det er inngått ny tidsbegrenset 

avtale.    

 

Skillet mellom møblerte og umøblerte boliger har bortfalt og har ikke lenger betydning 

for leieforholdets art. 

 

Skjematisk oversikt 

Type 
leieavtale 

Hvilken lov gjelder? Leieavtalen opphører Oppsigelse i 
leieforholdet 

Tidsbestemt • Inngått før 01.01 
2000. Husleielov av 
1939 gjelder 

• Inngått etter 01.01 
2000. Husleielov av 
1999 gjelder. 

Opphører når avtalen går 
ut. 

• Mislighold av 
leieavtalen 

• Behov egen bolig 
• Riving 
• Rehabilitering. 

Tidsubestemt • Husleielov av 1999 
gjelder etter 01.01 
2000 pluss tillegg av 
avtalens 
oppsigelsesfrist 

Opphører ved oppsigelse. • Mislighold av 
leieavtalen 

• Riving 
• Rehabilitering. 

 

For tidsbestemte leieavtaler inngått før 01.01 2000 er hovedregelen at den nye loven ikke 

skal gjelde, jf. § 13-2 fjerde ledd. I praksis vil derfor Husleieloven av 1939 gjelde for 

noen husleieforhold i en tid framover.        

 

Regulering av husleie 

Etter § 4-2 kan leieprisen justeres i samsvar med konsumprisindeksen uten at det 

foretas oppsigelse av husleieforholdet. Likevel kan en slik justering kun foretas tidligst 

ett år etter at siste husleiefastsetting ble foretatt. 

 

Hvis husleien ikke lenger er i samsvar med leiemarkedet, gir § 4-3 mulighet for en 

ytterligere justering av husleien uten at det er nødvendig med oppsigelse av 
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leieforholdet. Både utleier og leietaker kan fremsette krav om justering, men først etter 

at leieforholdet har vart i minst to år og seks måneder. Ved krav om justering av 

leieprisen etter denne hjemmelen er det "gjengs leie" som skal danne nytt husleienivå. 

"Gjengs leie" er et "representativt gjennomsnitt av det leienivået som allerede er 

etablert på stedet ved leie av liknende husrom på liknende leievilkår". Blir ikke partene 

enige om hva som er gjengs leie, kan man etter § 12-2 be en takstnemnd om å finne fram 

til riktig leiepris. 

 

Leietid 

Den tidsbestemte leieavtale kjennetegnes ved at den opphører uten oppsigelse ved 

utløpet av den avtalte leietid. Det er som hovedregel imidlertid ikke adgang til å inngå 

kortere leietid enn tre år, jf. § 9-3. Det finnes unntak, men de er i første rekke rettet mot 

utleie av egen bolig. 

 

Den tidsubestemte leieavtale kjennetegnes ved at den løper fram til den blir sagt opp.   

 

Oppsigelse av leieforhold 

Tidsbestemte leieavtaler opphører uten oppsigelse når avtalt leietid utløper. Det er 

viktig å huske på at en tidsbestemt leieavtale kan bli tidsubestemt. 

 

Tidsubestemte leieavtaler løper fram til de blir sagt opp eller hevet. Utleier kan ikke 

uten videre si opp avtalen, men den kan heves hvis leietaker gjør seg skyldig i vesentlig 

mislighold av avtalen, jf. § 9-9. For private utleiere kan avtalen sies opp hvis man for 

eksempel trenger boligen til eget bruk. For andre utleiere kan avtalen sies opp hvis 

boligen for eksempel skal rives eller bygges om så mye at leieren må flytte. 

 

Selv om utleier har lovlig oppsigelsesgrunn på grunn av mislighold eller annet, er det 

ikke sikkert at oppsigelsen likevel kan gjøres gjeldende overfor leieren. Det stilles nemlig 

flere formelle krav til en oppsigelse. De viktigste er: 

 

• Den generelle oppsigelsesfristen på tre måneder må være oppfylt 

• Oppsigelsen må være skriftlig og grunngitt 

• Oppsigelsen må inneholde opplysninger til leieren om at han kan protestere skriftlig 

til utleier innen én måned etter at oppsigelsen er mottatt, jf. § 9-7 
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• Oppsigelsen må inneholde opplysninger til leieren om at hvis han ikke protesterer 

taper han retten til å hevde at oppsigelsen er i strid med kravene i loven.  

 

Etter den nye loven er nå søksmålsbyrden snudd. Det betyr at det er utleier som må gå 

til søksmål for å få oppsigelsen prøvd hvis leieren protesterer innen fristen. Fristen for 

søksmål er tre måneder etter at leierens protest er mottatt. Hvis fristen ikke overholdes 

må utleier gå til ny oppsigelse. 

 

Særregler for visse boliger 

Det finnes særregler i den nye husleieloven for visse boliger, jf. kapittel 11.  

 

§ 11-1 omhandler boliger for personer med spesielle boligbehov av varig karakter. Det 

siktes her til boliger tildelt etter vedtak av organ for stat, fylkeskommune eller 

kommune hvor det er behov knyttet til selve boligsituasjonen som er avgjørende. 

Nøkkelord er spesialinnredning, pleie- og omsorgstjenester og lignende knyttet til 

boligen, som for eksempel en omsorgsbolig. Leietaker er her gitt færre rettigheter enn 

det som ellers følger av loven, spesielt med hensyn til oppsigelsesvernet. 

 

§ 11-2 omhandler boliger for personer med spesielle boligbehov av midlertidig karakter. 

Det siktes her til gjennomgangsboliger tildelt etter vedtak av organ for stat, 

fylkeskommune eller kommune beregnet på personer med spesielle boligbehov av 

forbigående karakter, som for eksempel studentboliger, boliger for personer som er i et 

midlertidig behandlingsopplegg osv. Gjennomgangsboligene skal ha som formål å være 

et midlertidig botilbud, og leieren må flytte når vilkårene ikke lenger er tilstede. 

Leietaker er her gitt færre rettigheter enn det som ellers følger av loven, spesielt med 

hensyn til oppsigelsesvernet.  

 

§ 11-3 omhandler tjenestebolig og hvilke begrensede rettigheter en leietaker har i slik 

bolig. 

 

 

Tips til prosessen 

Kommuner som skal gjennomgå sin boligmasse oppfordres til å trå varsomt i henhold til 

lovverket som gjelder. Aktivitetskart 5.1 under 5.1.2 Husleieforholdene/kontraktsformer 
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inneholder spørsmål som kommunen bør finne ut av før en kan legge strategier for 

videre benyttelse av den kommunale leiemassen. 

 

 

Mer informasjon 

• Husleieloven av 16. juni 1939 nr. 6 

• Husleieloven av 26. mars 1999 nr. 15 

• Ot. prp. nr. 82 (1997-98) 

• Innst. O. nr. 43 

• Rundskriv H-32/99 fra Kommunal- og regionaldepartementet og Arbeids- og 

administrasjonsdepartementet. 

• Trondheim kommunes juridiske utredning – www.trondheim.kommune.no 
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5.6  Private utleieboliger 

 

St. meld. nr. 49 (1997-98) Om boligetablering for unge og vanskeligstilte slår fast at det 

er behov for flere utleieboliger slik at grupper med moderat økonomi kan etablere seg. 

Kommunene oppfordres til å satse på et sammensatt tilbud av utleieboliger.   

 

Kommunene benytter også, ofte i mangel på kommunale boliger, private utleieboliger 

som et passivt personrettet virkemiddel i sitt boligsosiale arbeid.  

 

Hva vet vi om leiemarkedet? 

• Yngre og enslige er overrepresentert blant de som bor i utleieboliger 

• Én av tre enslige under 35 år leier bolig 

• Leiere har 70 prosent lavere inntekt enn husholdninger som eier boligene  

• Leie av bolig er et ungdomsfenomen 

• Motivet for å leie bolig er først og fremst økonomisk 

• Utleieboligen er en midlertidig boform 

• Andelen utleieboliger i boligmassen ble halvert fra 1960 til 1988 (fra 40 prosent til 19 

prosent)  

• Andelen har i 1997 økt til 22 prosent av boligmassen. 

 

 

Hva trenger vi av informasjon? 

Statistikk: Oversikt over antall utleieboliger i kommunen/befolkningssammensetning. 

Utfyllende informasjon: Aktivitetskart 5.2 har spørsmål om det generelle utleiemarkedet i 

kommunen og sosialtjenestens bruk av det private leiemarkedet.  

Kartlegging av husleienivå: Enkelte kommuner har i sine boligsosiale handlingsplaner 

kartlagt husleienivået i det private markedet.  
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Tips til prosessen 

Kommunens bruk og tilfang av boliger på det private utleiemarked kan 

diskuteres i sammenheng med prosjektrettede virkemidler og bruken av de kommunale 

boligene. 

 

Det private utleiemarkedet generelt 

• Har kommunen nok leieboliger til å dekke den etterspørsel som finnes? 

• Hvilke konsekvenser får husleienivået for boligetablering? 

• Er behovet for private leieboliger tilstrekkelig dekket? 

• Hvilke faktorer er til hinder for etablering av utleieboliger? 

 

Sosialtjenestens bruk av privat utleiebolig 

• Hvilken holdning skal kommunen ha til det private utleiemarkedet som et 

boligsosialt virkemiddel? 

• Kan det være strategier som medfører mindre behov for å benytte det private 

leiemarkedet til utsatte grupper? 

 

Mal: Aktivitetskart 5.2 



 
Mal: 
Aktivitetskart 5.2: 
Det private leiemarkedet 
 Aktivitet Ansvar  Frist 
5.2.1 Kommunens andel av leieboliger generelt    
 Folke- og boligtellingen gir en oversikt over andelen leieboliger i 1990. Stemmer dette med andelen 

leieboliger per i dag? 
  

 Hvordan er denne andelen i forhold til landsgjennomsnittet på 22 prosent?   
 Hvordan er denne andelen i forhold til befolkningens sammensetning (samsvarer den i forhold til det vi vet 

om leietakere i dag)? 
  

 Hvordan opplever kommunen andelen leieboliger i forhold til behovet for denne type bolig?   
5.2.2 Sosialtjenestens bruk av det private leiemarkedet   
 Hva er den generelle prisen på leiemarkedet?   
 Hvor mange garantier for depositum innvilger sosialtjenesten årlig?   
 Hvor mye tid/ressurser bruker sosialtjenesten på boligformidling?   
 Hvilke erfaringer har sosialtjenesten ved bruk av det private leiemarkedet for vanskeligstilte (pris/behandling 

av utleier etc.)? 
  

 Hvor stor andel av sosialhjelpsbudsjettet går til dekking av boutgifter? Har andelen endret seg de siste årene?   
 Har kommunen egen boligformidlingsordning? Hvordan fungerer den?   
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5.7 Økonomiske virkemidler 

Husbanken forvalter en rekke økonomiske virkemidler rettet mot ulike målgrupper og 

formål. Kommunene kan selv velge å saksbehandle enkelte av disse virkemidlene, mens 

andre virkemidler utelukkende saksbehandles i Husbanken, gjerne etter anbefaling fra 

kommunen. Husbankens virkemidler kan grovt stilles opp på følgende måte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dette kapittelet behandles de personrettede økonomiske virkemidlene til Husbanken. 

Dette er virkemidler som er direkte brukerrettede.  

 

Personrettede virkemidler knyttet til etablering i bolig: 

• Startlån 

• Boligtilskudd til etablering og tilpasning 

• Prosjekteringstilskudd 

• Grunnlån 

 

Kommunene kan selv videretildele startlån og tilskudd.  

Andre virkemidler kan tildeles personer som har bolig, men vil ha behov for ekstra 

støtte for å kunne bli boende. 

• Startlån til utbedring 

• Startlån til refinansiering av dyre boliglån 

 
 Personrettet Bolig/bomiljørettet Spesielle 

formål 
Grunnlån x x  
Startlån(kommune) x   
Barnehage   x 

L
ån

 

Studentbolig   x 

Boligtilskudd x   
• Etablering x   
• Tilpasning x   
• Prosjektering x   

T
ils

ku
dd

 

Kompetansetilskudd  x  
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• Boligtilskudd til tilpasning 

• Prosjekteringstilskudd 

• Bostøtte. 

 

I arbeidet med de boligsosiale handlingsplanene er det viktig å evaluere bruken av disse 

ordningene i kommunen. Dette vil sikre at: 

 

• Kommunen bruker virkemidlene slik at de treffer husstander med de største 

behovene 

• Kommunen øker virkemiddelbruken slik at flere får egnet bolig 

• Kommunen kan gjennom arbeidet med handlingsplanene komme med nyttige 

innspill som kan bidra til bedre virkemiddelinnretning. 

 

 

Informasjon det vil være behov for i planarbeidet 

• Statistikk: Husbanken har tilrettelagt en del statistikk over kommunens bruk av de 

personrettede virkemidlene. Tabellvedlegget kan lages i Excel, og kommunen kan hente 

ut tabeller og diagrammer til bruk i planen. 

• Utfyllende informasjon: Aktivitetskart 5.3 har utfyllende spørsmål knyttet til 

informasjon og organisering av virkemidlene i kommunen. 

• Kommunens kartlegging av vanskeligstilte og statistikk over generelle befolknings- 

og boforhold: Det er en stor fordel å vurdere bruken av virkemidler i henhold til resultatet 

av kommunens kartlegging og statistikk over generelle befolknings- og boforhold i 

kommunen. 

 

 

Tips til prosessen  

Kommunen vil med innsamlet informasjon ha et godt grunnlag for å vurdere de 

personrettede ordningene i sin helhet. De fleste kommuner bør ha et eget møte om dette 

tema. Det er utarbeidet en oversikt over bruksområder som kommunen kan benytte for 

å gjøre diskusjonene og arbeidet med disse virkemidlene lettere (se 5.7.1). Viktige 

overordnede spørsmål er: 
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• Hvilke målgrupper treffer finansieringsvirkemidlene? 

• Hvem faller utenfor? 

• Hva må til for å få større nedslagsfelt (økning i rammer eller endringer i 

retningslinjer)? 

 

Hvordan presentere materialet i planen? 

Det er mange tall som presenteres.  

• Vurder hva det vil være behov for å ta med i selve planen. Mye av tallmaterialet som 

presenteres kan utgjøre et tabellvedlegg. 

 

• Si gjerne noe kort om virkemidlene innledningsvis. Det er mange som ikke kjenner 

formålet med disse. 

 

 

Mer informasjon 

• Øistensen, Bård 1999: God bruk av etableringslån, Prosjektrapport 254, Byggforsk. 

Rapporten presenterer bruk av etableringslån i fire kommuner. Kjennetegnet ved disse 

kommunene er at de gjorde aktiv bruk av etableringslåneordningen. Rapporten kan 

bestilles hos SINTEF Byggforsk. Telefon 22 96 55 55 

• ECON-rapporten om kommunens arbeid med startlån (rapport 2005-2006) 

 

Mal: Aktivitetskart 5.3 



Mal: 
Aktivitetskart 5.3 
Økonomiske virkemidler 
 Aktivitet Ansvar Frist 
5.3.1 Kommunens benyttelse av personrettede finansieringsvirkemidler   
 Analysere statistikkpakken   
 Hvilke ordninger saksbehandles i kommunen?    
 Hvis kommunen ikke saksbehandler ordningene selv: Fungerer nåværende system godt? Opplever kommunen at de 

vanskeligstilte på boligmarkedet får den bistand de har behov for? På hvilken måte informerer kommunen om 
ordningene? 

  

 Er det tilstrekkelig med økonomiske midler til de enkelte ordningene? Hvilke ordninger er det ikke tilstrekkelig med 
midler til? Hvilken betydning får det for kommunen at det ikke er tilstrekkelig med midler? 

  

 Bruker kommunen alle tilgjengelige midler på de enkelte ordningene? Hvis ikke, hvorfor? 
• Ikke behov? 
• Liten saksbehandlerkapasitet? 
• Lite kjent ordning? 

  

 Er det spesielle grupper som skiller seg ut i søkermassen?   
 Er det spesielle grupper som er prioritert i kommunen?   
 Er det grupper som faller utenfor ordningene? I så fall hva skyldes at de faller utenfor?   
 Hvilket system har kommunen for klagebehandling?   
 Har kommunen egne ordninger med bostøtte/boligtilskudd? Hvordan fungerer dette? Hvor stort har forbruket vært? 

Hvor mange har fått bistand? Hvordan fordeler disse seg på ulike målgrupper? 
  

5.3.2 Organisering   
 Hvilke saksbehandlingsrutiner har kommunen (fortløpende, frister)? Hvor ofte fattes det vedtak?   
 Har kommunen utarbeidet egne retningslinjer for tildeling? Hvor gamle er disse? Hvordan fungerer de?   
 Opplever kommunen at Husbankens regelverk fungerer tilfredsstillende? Klarer man å nå prioriterte målgrupper med 

regelverket? Hvem faller utenfor? 
  

 Registrerer kommunen til en hver tid bruken av midlene? Hvem har oversikt over resterende midler og over hvilke 
midler som er brukt opp? 

  

 Hvem har vedtaksmyndighet (administrasjon, politisk utvalg)? Hvordan fungerer det?   
 Hvilke instanser i kommunen saksbehandler de ulike ordningene? Hvordan fungerer det?   
5.3.3. Informasjon og kjennskap og  opplæring og oppdatering     
 Hvor godt kjent er de personrettede ordningene?   
 Hvordan annonseres og informeres det om ordningene i kommunen?   



 Hvilke rutiner har kommunen for spredning og oppdatering av nye brosjyrer?   
 Hvem er ansvarlig for oppfølging?   
 Kan kommunen benytte andre informasjonskanaler?    
 Hvordan kan kommunen sikre seg at informasjon om ordningene kommer fram til brukerne?   
 Hvilket samarbeid eksisterer det med andre ledd i tjenesteapparatet om bruk av de personrettede ordningene?   
 Hvilken opplæring/oppdatering om de ulike ordningene får personer ansatt andre steder i tjenesteapparatet 

(sosialkontor, hjemmehjelp, hjemmesykepleie, ergoterapeuter osv)? 
  

5.3.4. Økonomisk rådgivning   
 Hvordan fungerer den økonomiske rådgivningstjenesten i kommunen? Hvor er denne lokalisert?   
 Hvilken form for rådgivning er det knyttet til tildeling av lån/søknad om refinansiering av lån?   
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5.8  Husbankstatistikk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husbankstatistikk publiseres på Husbankens statistikksider på www.husbanken.no 

under statistikk. På sidene kan du hente faste rapporter eller ta u egne tall og tabeller. 

På sidene er det også definisjoner og lenker til andre statistikk produsenter. 

Husbankens faste statistikk rapporter er: 

• Månedsstatistikk 

• Kvartalsrapporten 

• Årsstatistikk 

 

På Husbankens statistikksider kan du lage din egen statistikk. Der finner du hovedtall 

for Husbankens ulik ordninger, detaljtabeller for startlån, bostøtte samt Husbankens 

kommunedatabase.  

 

 

Tips til prosessen 

• Vedlagt er skjema med spørsmål du bør stille deg når du studerer tabellene.  

 

• Du bør sammenlikne med tabellene over befolkning og boforhold. 

 

• Se bruken av virkemidlene i sammenheng med resultatet fra kartleggingen av de 

vanskeligstilte på boligmarkedet som kommunen har gjort. 

http://www.husbanken.no/
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• Etter denne gjennomgangen bør aktivitetskartet Husbankstatistikk gjennomgås. 

Spørsmålene her retter seg mer mot hvordan virkemidlene praktiseres og 

organiseres. 

 

Fortrolighetshensyn 

Mange av virkemidlene til Husbanken er behovsprøvde. Dette stiller krav til deg som 

bruker av denne statistikken.  

 

Av fortrolighetshensyn bør du ikke uten videre gå ut med opplysninger der antall 

observasjoner for et enkelt kjennetegn er mindre enn tre. Du bør heller ikke publisere 

dem uten at du bearbeider dem noe.  

 

Bearbeiding der for eksempel ei brukergruppe inneholder mindre enn tre 

observasjoner, kan gjøres på flere måter: 

 

1. Du kan slå sammen brukergrupper 

Tenk deg følgende tabell: 

Tabell 1. Startlån i kommune x 2006. Antall boliger fordelt på brukergrupper 

År I alt Vanskeligstilte Fysisk 

funksjonshemmet

Psykisk 

funksjonshemmet 

Ungdom 

2006 15 5 2 3 5 

 

Ved sammenslåing av brukergruppene fysisk funksjonshemmet og psykisk 

funksjonshemmet blir opplysningene tilstrekkelig anonymisert: 

 

Tabell 1. Startlån i kommune x 2006. Antall boliger fordelt på brukergrupper 

År I alt Vanskeligstilte Funksjonshemmet Ungdom 

2006 15 5 5 5 
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2. Dersom det ikke er mulig å slå sammen brukergrupper 

Er dette tilfellet kan du fjerne tallene fra den brukergruppa som har mindre enn tre 

observasjoner. Da må du imidlertid fjerne tallene fra en annen brukergruppe også. 

Dette skyldes at du ellers vil kunne regne deg fram til hvor mange observasjoner det 

var i brukergruppa med for få observasjoner ved hjelp av totaltallet. Ved å ta 

utgangspunkt i den første tabellen og fjerne tall får du følgende resultat: 

 

Tabell 1. Startlån i kommune x 2006. Antall boliger fordelt på brukergrupper 

År I alt Vanskeligstilte Fysisk 

funksjonshemmet

Psykisk 

funksjonshemmet 

Ungdom 

2006 15 5 : 3 : 
Tegnforklaring:  : tall kan ikke oppgis 

 

Mal: Spørsmålsark Husbankstatistikk 



 
Husbankstatistikk 

 

  
 Analysér statistikken over Husbankens ordninger ved å svare på spørsmålene nedenfor. 
 Når du har svart på spørsmålet, bør du si noe om hvorfor svaret er som det er. 

1 Oppsummeringstabell 
 • Hvilke ordninger er mest benyttet i kommunen? 

• Hvorfor er disse ordningene mest benyttet? 
• Hvordan har utviklinga vært de siste årene? 
• Gis det lån til nye boliger (oppføringslån)? 

2 Startlån 
 • Dersom kommunen ikke videretildeler midler, hvorfor gjør den ikke det?  

• Bruker kommunen opp midlene den får tildelt? 
• Hvordan er forholdet mellom innvilgede og avslåtte søknader? Har det alltid vært slik? Hvorfor er dette forholdet som det er? Hva er 

vanligste avslagsgrunn? 
• Hvilke brukergrupper er sterkest representert? 
• Hvilke typer tiltak er mest vanlig? 
• Hvilke inntektsgrupper får lån? Hva er årsaken til dette? 
• Er det grunnlag for å legge om prioriteringen mellom brukergrupper/inntektsgrupper? 
• Hvor mange etableringslån er gitt til nye boliger sammenliknet med antall fullførte boliger i tabell 4? 
• Har kommunen kartlagt behovet for etableringslån i kommunen? Er det stort avvik mellom behovet og innvilgede lån? 
• Hvordan har gjennomsnittslånet utviklet seg i forhold til boligprisene? 

3 Startlån– sammenlikningstabell for flere kommuner 
 Sammenlike din kommune med de andre kommunene i tabellen 
 • Er det store forskjeller mellom kommunene? 

• Har det vært markerte endringer de siste årene? 
• Hva kjennetegner din kommune i forhold til de andre kommunene? 

4 Forbruk av boligtilskudd til tilpasning 
 Se spørsmålene til tabellen over etableringslån 
 • Har kommunen et stort tapsfond? 

• Setter kommunen av mye penger til tapsfond selv om det nesten ikke er tap? 
• Har kommunen både en svært restriktiv utlånspolitikk og setter den i tillegg av store beløp på tapsfondet? 
 



5 Øvrige tabeller 
 • Er ordningene mye brukt i kommunen? 

• Hvilke brukergrupper, inntektsgrupper og husstandstyper er sterkest representert? 
• Vet du om det i din kommune er vanlig å kombinere bruk av lån og tilskudd? 
• Bygger kommunen utleiboliger med bruk av tilskudd? 
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5.9 Gjeldsordning for privatpersoner 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjeldsordningsloven har som formål å gi personer med alvorlige gjeldsproblemer en 

mulighet til å få kontroll over sin økonomi, samtidig som skyldner innfrir sine 

forpliktelser så langt det er mulig. 

 

En gjeldsordningsavtale innebærer at skyldner i et bestemt tidsrom, normalt 5 år, får 

beholde det de trenger til å dekke boutgifter og et minimum til livsopphold. Det som da 

blir igjen av inntekt fordeles forholdsmessig blant de usikrede kreditorene. Når 

avtaleperioden er over og avtalen er oppfylt, avskriver de usikrede kreditorene resten av 

sine krav. Sikrede krav gjenstår og skal da betjenes etter gjeldende vilkår. 

 

Når gjeldsordningen er gjennomført har vedkommende forhåpentligvis fått kontroll 

over sin økonomiske situasjon og gis dermed en mulighet til en ny start. 

 

Hvem kan få gjeldsordning ? 

Gjeldsordning etter loven kan være aktuelt for personer som er varig ute av stand til å 

oppfylle sine økonomiske forpliktelser. 

 

Gjeldsforhandlinger etter loven kan søkes av enkeltpersoner eller ektefeller/samboere 

felles dersom de i det alt vesentlige er ansvarlig for hverandres gjeld. 

 

Det er en forutsetning at søkerne er varig ute av stand til å betjene gjelden. Det kan ikke 

oppnås gjeldsordning dersom skyldner har gjeld knyttet til egen næringsvirksomhet, 
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med mindre næringsvirksomheten er opphørt eller den del av gjeld som er knyttet til 

næringsvirksomheten utgjør en ubetydelig del. 

 

Et vilkår for å få åpnet gjeldsforhandlinger er at det på forhånd er forsøkt å få til en 

frivillig ordning med kreditorene. 

 

Søknadsprosessen 

Søknad om gjeldsordning fremsettes for namsmannen på det stedet skyldner bor. 

Namsmannen har plikt til å gi informasjon om gjeldsordningsloven og å hjelpe til med å 

fremme søknad. 

 

Når vilkårene er oppfylt, blir gjeldsforhandlinger åpnet i namsretten. Skyldner får da 

betalingsutsettelse med usikrede krav, og det blir avsatt en periode som skal brukes til å 

forhandle med kreditorene med sikte på en frivillig gjeldsordning. I en slik frivillig 

avtale er det helt opp til partene hva som avtales. 

 

Dersom en frivillig avtale ikke oppnås innen fristen, kan skyldner be domstolen om å 

fastsette en tvungen gjeldsordning. Dette innebærer at kreditorene tvinges til å 

akseptere en avtale. For innholdet i slike tvungne avtaler er det i Gjeldsordningsloven 

gitt klare retningslinjer, som det kan være hensiktsmessig å ha for øye også i en 

utenrettslig eller frivillig løsning. 

 

Gjeldsordningens innhold 

• Eiet bolig av rimelig standard kan normalt beholdes 

• Skyldner må i gjeldsordningsperioden, som normalt skal være 5 år, akseptere en 

nøktern levestandard, slik at en størst mulig del av de økonomiske ressursene 

kommer kreditorene til gode 

• Eiendom/eiendeler, som for eksempel hytte og båt må selges 

• Vanlig innbo og løsøre kan beholdes 

• Bil kan beholdes dersom det kan godtgjøres at dette er nødvendig 

• Til livsopphold får man beholde et beløp som fastsettes i forskrift fra BFD hvert år. 

Dette beløpet tilsvarer ca. 85% av minstepensjon. I tillegg kan avsettes midler til 

rimelige boutgifter 
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• For barn som skyldneren forsørger fastsettes et skjønnsmessig tillegg i 

livsoppholdsbeløpet. 

• All gjeld som ikke er pantesikret i eiendeler som skyldneren får beholde, slettes etter 

utløp av gjeldsordningsperioden. Forutsetning for slik sletting er selvsagt at skyldner 

har oppfylt sine forpliktelser i avtalen. 

• Pantegjeld innenfor 110% av markedsverdien av eiet bolig, som beholdes i 

gjeldsordningen, må fortsatt betjenes. For denne gjelden gis det avdragsutsettelse 

under gjeldsordningen. Dette rentebetjenes i gjeldsordningsperioden. Midler til dette 

settes av som boutgifter. 

• Gjeldsordning etter loven kan bare oppnås en gang 

 

Gjeldsrådgivning i Husbanken 

Dersom en låntaker i Husbanken skulle få betalingsproblemer, kan vi bistå med 

konkrete tiltak i forhold til lånet hos oss, samt generell veiledning i forbindelse med 

øvrige økonomiske forpliktelser. 

 

Våre rådgivere vil da kunne hjelpe låntaker med: 

• Å få bedre oversikt over økonomien 

• Informasjon om de virkemidler som står til rådighet  

• Informasjon om hvilke konsekvenser fortsatt mislighold vil få 

• Å få avklart om det er hensiktsmessig eller mulig å beholde nåværende bolig 

 

For å kunne yte best mulig hjelp, tilpasset kundens behov, har Husbanken et sett 

virkemidler til rådighet. Hvilket virkemiddel som er best egnet i det enkelte tilfellet 

avgjøres ofte av hva som er årsaken til betalingsproblemet. Ofte kan også flere 

virkemidler brukes i kombinasjon for å løse en vanskelig situasjon. 

 

Dersom betalingsproblemet er av midlertidig/forbigående karakter er de vanligste 

virkemidlene: 

 

• Utsettelse 

Med betaling av enkelttermin eller et begrenset antall terminer. Dette er det enkleste 

virkemidlet vi har og innvilges ofte over telefon. Slik utsettelse innebærer at forfalte 
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terminer innbetales ved en nærmere avtalt dato, og at lånet etter dette løper videre 

på ordinær måte.  

• Nedbetalingsavtale 

Dette er det mest brukte virkemidlet for låntakere med midlertidige 

betalingsproblemer. Lånet betjenes med månedlige terminer som dekker både 

forfalte terminer og løpende renter og avdrag som forfaller i avtaleperioden. Slike 

avtaler strekker seg oftest mellom tre og seks måneder. Kun unntaksvis vil 

Husbanken inngå slike avtaler over lengre tidsrom enn 2 år.  

• Endring av avdragsprofilen 

I de tilfeller der lånet har kvartalsvise terminer kan vi legge dette om slik at lånet 

løper med månedlig terminforfall. Erfaringsmessig er det lettere å holde lånet ajour 

med månedlige terminer.  

I de tilfellene der lånet ikke allerede er avdragsfritt kan vi innvilge avdragsfrihet for 

et begrenset antall terminer. Dersom lånet er serielån eller utjamningslån, kan vi 

også gjøre lånet om til annuitetslån. I enkelte tilfeller kan vi også forlenge løpetiden 

på lånet slik at terminbeløpene reduseres. 

 

 

 

 

 

                                     Kommunenes oppgave  

Kommunene har etter sosialtjenesteloven § 4-1 en hjelpeplikt i forhold til 

gjeldsproblemer. Det kommunale hjelpetilbudet skal som et minimum sørge for bistand 

til å sette opp husholdningsbudsjett, gi råd om tilpasninger i økonomien og orientere 

nærmere om rettigheter. Kommunen bør også yte hjelp med å kontakte kreditorene om 

lettelser i vilkårene .  

 

Kommunene kan også bistå med: 

 

• Startlån 

Kan innvilges til refinansiering av dyre private lån. 
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• Bostøtte 

Kommunene skal gi veiledning om bostøtteordningen og bistå med utfylling av 

søknad. 

 

• Boligtilskudd 

- bør vurderes i forbindelse med refinansiering 
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Beboer tildeles tjenester etter behov i 
samme bolig. 

 

 

5.10   Helhetlige modeller for boligsosialt arbeid 
 

Hjelpetiltak overfor de vanskeligstilte på boligmarkedet kan bygges opp rundt to 

hovedmodeller som også kan kombineres med hverandre: Normaliseringsmodellen og 

kjede/trappetrinnsmodellen. 

 

Normaliseringsmodellen: 

 

Dette er en modell som er mye benyttet i Finland, Tyskland og Skottland. 

Den vanskeligstilte husstanden tildeles en permanent bolig. Tilsyn og 

tjenester i bolig gis etter behov. Tjenestetilbudet tilpasses beboeren.  

 

 

 

 

Kjede- og trappetrinnsmodellen 

Dette er en modell som benyttes i Østerrike, Italia 

og England. I denne modellen er tilsyns- og 

tjenestetilbud tilpasset boligen, noe som medfører 

at beboeren flytter til ny bolig ettersom behovet for 

tjenester endrer seg.1 

 

Kommunen anbefales å bygge opp sitt boligsosiale 

tilbud med tanke på varige løsninger. For de aller 

fleste vil dette være en integrert bolig, hvor det 

knyttes ulike for former for oppfølging til. Behovet 

for oppfølging kan variere. Husstandens økonomiske situasjon vil også variere og er et 

aspekt i det boligsosiale arbeidet. Dersom kommunen legger opp til at en kommunal 

leietaker kan kjøpe boligen de for eksempel leier av kommunen, kan det være svært 

                                                 
1 Kilde: Husbanken 2000 ” Bostedsløse- forprosjektrapport” 

Beboer får ny bolig etter hvert som 
behovet for tjenester og tilsyn endres. 
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gunstig for beboeren. Den kommunale leietakeren slipper å finne nytt bosted og etablere 

seg på nytt på grunn av en positiv endring i økonomisk situasjon.  

 

Til diskusjon: 

• Hvilke hovedprinsipper vil kommunen legge til grunn i sitt boligsosiale arbeid? 

• Hvilke tiltak trenger kommunen for at den kan drive et mer helhetlig boligsosialt 

arbeid? 
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5.11  ”Strategien på vei til egen bolig" 

 

Strategien resultatmål nr 1: "Antall begjæringer om utkastelser skal reduseres 

med 50 % og antall utkastelser med 30 %" 

 

1 2004 kom det inn mer enn 15 200 begjæringer om utkastelser i hele landet og hele 3300 

av disse førte til faktisk utkastelse.  Det sterkt økende omfanget av begjæringer og 

faktiske utkastelser, har bidratt til at myndighetene satte som mål å redusere dette i 

løpet av strategiperioden 2005-2007 med hhv 50% og 30% - se resultatmålene her:   

http://odin.dep.no/krd/norsk/tema/bolig/mal/016031-990176/dok-bn.html 

 

Mange kommuner har i løpet av strategiperioden satt i gang tiltak for å bekjempe 

bostedsløsheten og særlig tiltak knyttet til å folk som er i ferd med å bli begjært utkastet 

pga mislighold av leie- eller låneavtaler. I flere kommuner er det nå etablert samarbeid 

mellom kommunens hjelpeapparat, Namsmannen, Namsretten og ulike utleiere med 

sikte på å prøve ut nye samarbeidsstrukturer og finne fram til gode rutiner for 

oppfølging og veiledning overfor husstander som er i fare for å miste boligen. Det legges 

vekt på at hjelpeapparatet må komme tidlig inn i prosessen og sette inn riktig hjelp ved 

mislighold. Aktivitetskart 5.5 under 5.5.1. 

 

Les mer om hva som kan bidra til færre utkastelser i strategien: 

http://odin.dep.no/krd/norsk/tema/bolig/016031-120017/dok-bn.html 

 

”Ingen skal måtte tilbringe tid i midlertidige løsninger ved løslatelse fra 

fengselsopphold.” 

 

Domfeltes bosituasjon blir for mange forverret i løpet av soningstiden. Perioden før og 

etter løslatelse fra fengsel er kritisk for den domfelte. Erfaringer viser at manglende 

samarbeidsrutiner blir et hinder i bosettingsarbeidet for den domfelte. Videre viser  

erfaringer at domfelte som ikke tilbys en egnet, men kun midlertidig bolig ved løslatelse, 

ofte ikke er i stand til å leve et kriminalitets- og rusfritt liv. 
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En viktig utfordring for å komme nærmere måloppnåelse vil være å få bedre oversikt 

over situasjonen i den enkelte kommune.  

 

Forskningsrapport2 har vist at innsatte har en generell opphopning av 

levekårsproblemer: Ca 1/3 mangler egen bolig, mange har stor gjeldsbyrde og det er en 

sterk sammenheng mellom stoffmisbruk, psykiske lidelser og kriminalitet.  

Aktivitetskart 5.5 under 5.5.2 

 

Ingen skal måtte tilbringe tid i midlertidige løsninger etter utskrivelse fra 

institusjon. 

 

Målsettingen omfatter utskrivelse fra behandlingsinstitusjoner for både psykisk syke og 

rusmisbrukere. 

For å kunne oppnå målet er det viktig at kommunen skaffer seg en oversikt over 

innbyggere som kommer inn under målgruppen. Det er også en forutsetning at det 

finnes gode samarbeidsformer rundt personer som har behov for tjenester både fra 

kommune og helseforetak. 

 

Mange av de som er psykisk syk og/eller rusmisbrukere er selv i liten grad i stand til å 

skaffe seg en egnet bolig. De har dårlig økonomi, mange har stor gjeldsbyrde og selve 

sykdomsforløpet eller rusmisbruket gjør det vanskelig å skaffe seg en bolig, og kunne 

beholde den.  

 

Allerede ved en innleggelse bør kommunen i samarbeid med personen og 

behandlingsinstitusjonen starte med å planlegge utskrivelsen. Dette for å ha tid til å 

fremskaffe en egnet, varig bolig. Spesielt er dette viktig i forhold til å skaffe personen en 

bolig som er tilpasset hans ønsker og behov, og med de tjenester det eventuelt vil være 

behov for. Aktivitetskart 5.4. under 5.5.3 

                                                 
2 Rapport om levekår blant innsatte, FAFO 2004 
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Ingen skal tilbys døgnovernatting uten kvalitetsavtale 

 

Innenfor hovedmålet om å bidra til god kvalitet på døgnovernatting, har myndighetene 

satt som resultatmål at ingen skal tilbys døgnovernatting uten kvalitetsavtale. For 

personer i akutt bolignød, vil døgnovernattingsted eller midlertidig boligtilbud i enkelte 

tilfeller være det eneste alternativ. Det legges derfor stor vekt på at slike midlertid 

botilbud sikres god kvalitet og at folk ikke blir boende i lang tid i midlertidige 

boligløsninger. Oslo kommune var den første av kommunene som innførte (2000) en 

avtale om kvalitet på døgnovernattingssteder for bostedsløse med sikte på sikre visse 

minumskrav med hensyn til standard og kvalitet.  http://www.helse-og-

velferdsetaten.oslo.kommune.no/bolig/dognovernatting/ . Midlertidig botilbud eller 

døgnovernattingssteder er lite egnet for barn og det er viktig å bidra til at familier med 

barn får bistand til varig bolig. 

 

Ingen skal oppholde seg mer enn tre måneder i midlertidig botilbud 

 

Etter at opphold på døgnovernattingssteder viste seg for mange å få langvarig karakter, 

er det de senere årene blitt økt innsats for å redusere oppholdstiden. Mangel på varige 

boligtilbud har vært et problem. Men det er også viktig å få etablert alternative og 

varige boligtilbud og oppfølging for enkelte blant bostedsløse. Det har samlet sett blitt 

kortere oppholdstid de senere årene selv om det har vært vanskelig å få god nok 

oversikt over omfanget av og varigheten av midlertidige botilbud.  

 

Mal: Aktivitetskart 5.4 



Mal: 
Aktivitetskart 5.4 
Strategien ”På vei til egen bolig” 
 Aktivitet Ansvar Frist 
54.1 Antall begjæringer om utkastelser skal reduseres med 50% og antall utkastelser med 30%   
 Hvordan er tildelingsrutiner for bolig i kommunen?   
 Har kommunene gode innflyttingsrutiner og veiledning?   
 Benyttes autogiro for betaling av husleie?   
 Har kommunene fleksibel forfallsdato for husleie   
 Hvilke rutine har kommunen for å avdekke mislighold?   
 Benytter kommunen oppsøkende virksomhet på telefon?   
 Sette inn riktig hjelp ved mislighold som råd og veiledning, evt. dekning av restanser, følge opp andre problemer?   
5.4.2 Ingen skal måtte tilbringe tid i midlertidige løsninger ved løslatelse fra fengselsopphold   
 Vet kommunen hvor mange av kommunens innbyggere som til enhver tid er innsatte?   
 Hvordan kommer denne kunnskapen til kommunen?   
 Hvem i kommunen vet ev dette?   
 Har kommunen oversikt over boligsituasjonen for innsatte hjemmehørende i kommunen?   
 Bidrar kommunen for at innsatte kan beholde sin bolig mens de soner straffen?   
 Hva slags boligtilbud kan kommunen gi til løslatte uten egen bolig?   
 Er det snakk om midlertidige boliger?   
 Leiebolig (kommunalt eid el privat)?   
 Legge til rette for at løslatte kan kjøpe sin egen bolig?   
 Med el uten hjelp av Startlån, boligtilskudd og ev bostøtte?   
 Hva slags interne rutiner finnes i kommunen mht løslatelse?   
 Har kommunen inngått forpliktende samarbeidsavtaler med aktuelle fengsler?   
 Har kommunen oppnevnt en sentral kontaktperson som har ansvar for kommunens arbeid med bosetting av løslatte?   
5.4.3 Ingen skal måtte tilbringe tid i midlertidige løsninger ved utskrivelse fra institusjon   
 Har kommunen oversikt over innbyggere som er innlagt i behandlingsinstitusjon?   
 Hvem i kommunen har/bør ha denne oversikten?   
 Har kommunen oversikt over personenes boligsituasjon når de ikke er på behandlingsinstitusjon?   
 Bidrar kommunen til at de kan beholde sin bolig mens de er innlagt?   
 Bidrar kommunen med hjelp til bolig for de som ikke har egen bolig ved utskrivelse?   
 Hjelp til midlertidig bolig?   

 



 Hjelp til leiebolig?   
 Hjelp til kjøp av egen bolig?   
 Er kommunen pådriver for å iverksette arbeid med individuell plan?   
 Er kommunen aktiv i oppfølging av individuell plan?   
 Har kommunen egen(e) kontaktperson(er) mot behandlingsinstitusjonene?   
 Har kommunen samarbeidsavtale med behandlingsinstitusjoner?   
 Er det etablert faste samarbeidsmøter mellom kommunen og aktuelle behandlingsinstitusjoner?   
 I et samarbeid med behandlingsinstitusjonene, hvilke etater er/bør delta fra kommunen?   
 Flere som utskrives fra institusjon mangler sosialt nettverk. Har kommunen samarbeid med frivillige organisasjoner som 

i slike situasjoner kan være gode støttespillere?  
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6. Virkemidler, prosjekt – generell planlegging 

6.1 Prosjektrettede virkemidler 

6.2  Juridiske virkemidler 

Boligsosiale handlingsplaner i kommunens planhierarki 

Kommuneplanen 

Plankrav 

Utbyggingsavtale 

Boretts- og sameielovene 

Informasjon det vil være behov for i planarbeidet 

Tips til prosess 

Nyttig informasjon 

6.3  Tomte- og bygningsressurser 

Informasjon det vil være behov for i planarbeidet 

Tips til prosess 

Overordnede spørsmål 

1. Antall boliger 

2. Boligløsninger 

3. Kartlegging av ressurser 

4.  Lokalisering 

5. Gjennomføring 

Mal: Kartleggingsskjema 6.1 

Mal: Kartleggingsskjema 6.2 

6.4  Lokalisering 

St. meld. nr. 28 (1997-98) Oppfølging av HABITAT II 

Nyttig informasjon 

6.5  Fysisk og sosialt bomiljø 

Hva er et bomiljø? 

Hvilke problemstillinger står vi overfor? 

Universell utforming og tilgjengelighet i planlegging 

Nyttige linker: 

Informasjon det vil være behov for i planarbeidet 

Tips til prosess 
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Tips til videre lesning 

6.6  Områderettede sosiale tiltak 

Bomiljøtjeneste 

Beboermedvirkning 

6.7  Økonomiske virkemidler 

Mal: Aktivitetskart 6.1 
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6. Virkemidler, prosjekt – generell planlegging 

6.1 Prosjektrettede virkemidler 

De prosjektrettede virkemidlene definerer vi som de virkemidler kommunen kan 

benytte for å gjennomføre kommunens boligpolitikk. Virkemidlene benyttes primært i 

forhold til mer langsiktig planlegging, beregnet for større eller mindre prosjekter. 

 

Når kommunen skal skaffe frem boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet, kan det 

skje ved bygging, ombygging av eksisterende boliger, omdisponering av kommunale 

boliger, kjøp og leie. Handlingsplanen bør også omfatte en oversikt over potensialet for 

bygging eller ombygging av boliger og andre strategier for fremskaffelse. I mange 

kommuner vil det også være behov for å vurdere fornyelse av eksisterende 

boligområder, foruten sosiale tiltak i mer utsatte områder. 

 

Prosjektrettede virkemidler kan være: 

• Juridiske virkemidler (se 6.2) 

• Tomte- og bygningsressurser (se 6.3) 

• Sosiale tiltak (se 6.6) 

• Økonomiske virkemidler (se 6.7). 

 

Formålet med kapittelet er å gjennomgå kommunens muligheter. Kapittelet inneholder 

enkelte verktøy for kartlegging og innhenting av relevant informasjon som kan benyttes 

for å vurdere strategier. Vurderingene må sees i sammenheng med statistikk over 

befolkning- og boforhold i kommunen, kommunens kartlegging av boligbehov og 

bruken av de personrettede virkemidlene. Kapittelet skal danne grunnlag for å utforme 

tiltak som bidrar til: 

 

• Bedre egnet boligmasse i kommunen 

• Bedre bomiljøer 

• Bedre ivaretakelse av boligsosiale behov i kommunens planlegging 

• Innspill til endringer av rutiner og regelverk (statlige og kommunale). 
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6.2  Juridiske virkemidler 

 

Kommunen kan benytte ulike juridiske virkemidler for å ivareta boligsosiale hensyn 

innenfor en helhetlig utbyggingspolitikk.  

 

De juridiske virkemidlene er: 

• Kommuneplanen (lovhjemlet i plan- og bygningsloven) 

• Kommunedelplan (lovhjemlet i plan- og bygningsloven) 

• Reguleringsplaner (lovhjemlet i plan og bygningsloven) 

• Bebyggelsesplan (lovhjemlet i plan og bygningsloven) 

• Utbyggingsavtale (avtaleforhold mellom partene) 

• Boretts- og sameielovene. 

 

Ved å benytte disse virkemidlene fullt ut får kommunen et godt grunnlag for å: 

• Oppnå mer hensiktsmessig lokalisering av boliger til vanskeligstilte på 

boligmarkedet 

• Oppnå en mer variert befolkningssammensetning i ulike områder 

• Integrere vanskeligstilte grupper bedre 

• Kunne tilby befolkningen en bedre egnet boligmasse (boligsammensetning, 

eierstruktur og tilgjengelighet) 

• Tilrettelegge for universell utforming 

• Oppnå en bærekraftig utvikling. 
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Boligsosiale handlingsplaner i kommunens planhierarki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan- og bygningsloven:      Boligsosial handlingsplan: 

 

Kommuneplanen  
Skal samordne den fysiske, økonomiske, 
sosiale, estetiske og kulturelle utvikling 
innenfor sine områder. Planen skal inneholde 
en langsiktig og en kortsiktig del. Den 
langsiktige delen inneholder mål for 
utviklingen i kommunen, retningslinjer for 
sektorens planlegging og en arealdel for 
forvaltningen av arealer og andre 
naturressurser. Den kortsiktige delen 
inneholder samordnet handlingsprogram for 
sektorens virksomhet de nærmeste år. 
Vedtas politisk. 

Kommunedelplan 
Er arealplan og handlingsprogram for en del av 
kommunen og handlingsprogram for bestemte 
virksomhetsområder. 
Vedtas politisk. 

Reguleringsplan 
Er plan som regulerer utnyttelse og vern av 
grunn og bebyggelse i bestemte områder. Den 
består av kart og bestemmelser for utforming 
og bruk av arealer og bygninger. Planene kan 
utformes av private firma, men vedtas politisk. 

Bebyggelsesplan 
Er en detaljert plan for et mindre område, hvor 
det etter arealdelen av kommuneplan eller 
reguleringsplan er stilt krav om slik plan som 
grunnlag for utbygging. Planen kan utformes 
av private, men vedtas av faste utvalg. 

Boligsosial handlingsplan  
Kan inneholde arealdel som 
angir kommunens  
utbyggingsområder og formål 
med disse. Bør inneholde 
plankrav i form av 
bestemmelser og retningslinjer. 

Integreres i: 

Danner forutsetninger for: 
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Kommuneplanen 

Arbeidet med den boligsosiale handlingsplanen kan gi ny kunnskap om behov som får 

konsekvenser for gjeldende regulering i kommunen. Dette må integreres i 

kommuneplanen.   

 

Handlingsplanen kan også inneholde en arealdel knyttet til boligutvikling. Dette kan gi 

planen større gjennomslagskraft. Kommunen bør derfor i arbeidet med den boligsosiale 

handlingsplanen gjennomgå gjeldende regulering i kommunen. Viktige spørsmål som 

må avklares er: 

 

• Er kommuneplanens arealdel i samsvar med behovet? 

• Er gjeldende plankrav i samsvar med behovet i kommunen? 

• Hva bør gjøres for at behovet står i samsvar med gjeldende regulering og 

reguleringsbestemmelser? 

 

Plankrav 

Dersom handlingsplanen skal fungere som en kommunedelplan kan kommunen stille 

plankrav til eventuell ut- og ombygging. Slike plankrav gir ikke direkte grunnlag for 

byggesaksbehandling. Kriteriene er retningsgivende. Det kan skilles mellom to ulike 

plankrav: 

• Bestemmelser  

• Retningslinjer. 

 

Bestemmelser 

Bestemmelser formuleres som skal-setninger. Kan knyttes til bestemte områder, eller 

være generelle. Bestemmelsene kan knyttes til: 

• Krav om reguleringsplan 

• Krav om bebyggelsesplan 

• Tillatt byggehøyde 

• Grad av utnytting og andre former for styring av bygningers og anleggs størrelse, 

form også videre 

• Kriterier for lokalisering av ulik utbygging. 



 Boligsosiale handlingsplaner: Prosjektrettede virkemidler

 

 

 

§ 

 

Retningslinjer 

Retningslinjer kan komme i tillegg til bestemmelsene. Slike retningslinjer er ikke 

rettsgivende, men veiledende, og kan knyttes som vurderingsgrunnlag ved behandling 

av enkeltsaker. De gir i seg selv ikke hjemmel for å avslå søknad om byggetillatelse eller 

stille rettslige krav. Retningslinjene formuleres som bør-setninger. Eksempel på slike 

retningslinjer er: 

• Felles uteoppholdsarealer bør være tilgjengelig for alle 

• Ved utbygging bør det sikres god tilgjengelighet for alle1. 

 

 

Utbyggingsavtale 

Utbyggingsavtaler er et viktig virkemiddel i kommunens 

arbeid med å skaffe boliger. De sikrer at utbygging av 

områder foregår i henhold til kommunens ønsker. En 

utbyggingsavtale er en avtale mellom kommunen og eventuell utbygger. Plan- og 

bygningsloven, Kap. X1-A gir bestemmelser om utbyggingsavtaler.  Kommunal- og 

regionaldepartementet gav ut i 2005 ”Veileder i utbyggingsavtaler”.  Veilederen 

omhandler blant annet innholdet i en slik avtale, plan- og avtaleprosessen, og gir 

momenter for innhold i utbyggingsavtale. 

 

Ved utbygging av privat tomt kan kommunen invitere til å inngå en utbyggingsavtale. 

Vedrørende retningslinjene i en slik avtale, henviser vi til bestemmelser om 

utbyggingsavtaler Kap. X1-A og veilederen. 

 

Boretts- og sameielovene 

Borettslagsloven gir i henhold til § 4-2  staten, 

fylkeskommunen, kommune, diverse selskaper kontrollert av 

de forannevnte (boligformål), samt stiftelser (med 

boligformål) og andre som har inngått samarbeidsavtale med 

stat, fylkeskommune eller kommune om å skaffe boliger til 

                                                 
1 Kilde: MD T 1227 Kommuneplanens arealdel 
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vanskeligstilte,   

mulighet til å eie inntil 10 prosent av andelene i et borettslag.  

 

Laget kan vedtektsbestemme at noen juridiske personer kan eie inntil 20 prosent.  

 

Hovedregelen er inntil 10 prosent, men minimum én andel hvis laget består av fem eller 

flere andeler. Hvis borettslaget består av flere bygninger regnes "10 prosent eller 

minimum én-regelen" av de andeler som gir leierett til bolig i bygninger som har fem 

eller flere andeler (regnes altså utfra "beboelsesandeler” - til forskjell fra ved 

eierseksjonssameier). 

 

Eierseksjonsloven gir i § 22, om rettslig rådighet, hjemmel for at de samme parter som 

nevnt ovenfor kan eie inntil 10 prosent eller minimum én seksjon i eierseksjonssameier 

som består av fem eller flere seksjoner, selv om det er lagt ned forbud i vedtektene om at 

ingen juridiske personer kan eie seksjoner. De samme regler gjelder som ved borettslag 

hvis det er flere bygninger, men det regnes ut fra de bygninger som har fem seksjoner 

eller mer ( det må tolkes som at regner utfra totale antall seksjoner uavhengig om de er 

til beboelse eller ikke).  

 

Hvis det ikke er lagt ned forbud mot at juridiske personer kan eie seksjoner, er 

hovedregelen at ingen kan eie mer enn to boligseksjoner. Likevel kan stat, kommune 

osv. eie flere uten at antallet er definert.   

 

  

    Informasjon det vil være behov for i planarbeidet 

Statistikk over behov: Kartleggingen av vanskeligstilte og statistikk over generelle 

befolknings- og boforhold, og gjennomgangen av de personrettede virkemidlene vil avdekke 

boligbehov i kommunen. 

Oversikt over ressurser: Gjennomgangen av de personrettede virkemidlene og oversikt over 

pågående prosjekter (Kartleggingsskjema 6.2) vil avdekke behov for nye prosjekter.  

Aktivitetskart 6.1. Inneholder spørsmål som kan være relevante. 
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Tips til prosess 

Kommunen bør vurdere de juridiske virkemidlene i sammenheng med en samlet 

oversikt over ressurser (se blant annet 6.3). 

 

 

Nyttig informasjon 

Veiledere fra Miljøverndepartementet:  

• MD T 1225 (T1227 Nynorsk) Kommuneplanens arealdel  

• MD T 1226 Reguleringsplan Bebyggelsesplan 

• MD T 1249 Planlegging for alle –Introduksjon til et satsningsområde om tilgjengelighet 

• Rundskriv T-/5/99 B Tilgjengelighet for alle. 

Miljøverndepartementet har også flere andre veiledere som det kan være nyttig å sette seg inn 

i. Veilederne kan hentes fra Internett www.dep.no/md/norsk/publ/veiledninger. De kan også 

bestilles ved å kontakte Statens forurensningstilsyn, telefon: 22 57 34 00. 

 

Lovverk: 

• Lov om borettslag av 15. august 2005 nr. 2  (” Borettslagslova”) 

• Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31  (”Eierseksjonsloven”, også kalt 

”Eierseksjonssameielova”). 

http://www.dep.no/md/norsk/publ/veiledninger
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6.3  Tomte- og bygningsressurser 

 

I planarbeidet bør kommunen skaffe frem oversikt over: 

 

• Tomter (se Kartleggingsskjema 6.1) 

• Andre bygg med boligpotensiale (se Kartleggingsskjema 6.1) 

• Gjeldende regulering (se Aktivitetskart 6.1) 

• Pågående boligprosjekter i kommunen (se Kartleggingsskjema 6.2). 

 

Har kommunen mangelfull oversikt ut over dette, er det behov for å foreta en 

grundigere registrering som kan gi bedre grunnlag for planlegging.  Det kan i tillegg til 

registreringen være nyttig med mulighetsbeskrivelser over de mest aktuelle 

eiendommene. Dere kan få maler og eksempler ved å henvende dere til Husbanken.  

 

Et godt bomiljø forutsetter at kommunen blant annet vurderer lokalisering og 

beboersammensetning. Et mål i den statlige boligpolitikken er å få til områder med 

variert beboersammensetning. Samarbeid med boligsamvirke eller private kan være 

aktuelt både på kommunale og private eiendommer. 

   
                   Informasjon det vil være behov for i planarbeidet 

Kartlegging av vanskeligstilte på boligmarkedet: Ut i fra kartleggingsresultatet kan 

kommunen anslå antall boliger og boligtype det er behov for.  

Befolkningsstatistikk: Befolkningen er fremskrevet. På bakgrunn av dette, kan kommunen 

anslå et generelt behov for boliger. Kommunen bør tilrettelegge eventuell utbygging slik at 

den ”passer” fremskrevet befolkning. 

Kartlegging av pågående prosjekter: Det bør fremskaffes oversikt over igangsatte 

boligprosjekter i kommunen. (Se Kartleggingsskjema 6.2.) 

Registrering av tomte- og eiendomsressurser: Det er utarbeidet forslag til oversiktsskjema 

for tomte- og eiendomsressurser (Kartleggingsskjema 6.1). Det er også utarbeidet 

aktivitetskart med spørsmål (Aktivitetskart 6.1). 
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Tips til prosess 

Informasjon som skal innhentes krever samarbeid med kommunens planleggings- og 

byggfaglige enhet.  Kunnskap om aktuelle eiendommer fins hos flere i kommunen. Det 

kan for eksempel eksistere kontorbygg som ikke er i bruk og eiendommer som 

boligbyggelag og utbyggere kan utvikle.  

 

Det anbefales at prosjektleder tilrettelegger for et møte der alle aktuelle eiendommer 

legges i ”potten” og diskuteres. En slik samling kan kombineres med en befaring i 

kommunen. En bør begrense seg til eiendommer som er aktuelle for boligutvikling. 

Områder nær tungt trafikkerte hovedferdselsårer, under faresonene av kraftledninger 

eller områder i eller i nær tilknytting til tyngre nærings- og industriområder er ikke 

aktuelle.  

 

Overordnede spørsmål 

• Hvem har behov? 

• Hvilke type boliger er det behov for? 

• Hvilke hensyn skal tas ved lokalisering av boligene? 

• Hvilke hensyn skal tas i forhold til integrering og segregering? 

 

1. Antall boliger 

• Hvor mange boliger er det behov for (generelt og spesielt)? 

• Utover allerede pågående prosjekter hvor mange boliger er det behov i forhold til  

befolkningsfremgang/nedgang?  Hvilke spesielle behov har kommunen? 

• Hvilke strategier kan kommunen benytte (kjøp, utbygging, ombygging og 

fortetting)? 

 

2. Boligløsninger 

• Hvilke boligløsninger er det behov for? 

• Hvordan kan boligene dekke behov på sikt og gi fleksibilitet? 
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3. Kartlegging av ressurser 

• Hvilke byggeprosjekter er igangsatt? 

• Hvilke tomter kan benyttes og hvordan? 

• Hvilke bygninger kan benyttes og hvordan? 

• Hvilke private prosjekter kan skaffe kommunen prosjekter? 

 

4.  Lokalisering 

• Hvordan er beliggenheten av eiendommene i forhold til service/offentlige tilbud? 

• Hvordan er beliggenheten til eiendommene i forhold til kommunikasjon? 

• Hvordan kan man oppnå god fysisk tilgjengelighet? 

 

5. Gjennomføring 

• Når kan prosjektene ferdigstilles? 

• Hvordan kan prosjektene realiseres? 

 

Mal: Kartleggingsskjema 6.1 

Mal: Kartleggingsskjema 6.2 

 



 

Mal: 
Kartleggingsskjema 6.1. 
Eiendomsressurser (tomter og bygninger) i x kommune  
Eiendom Eier (sett x)* Regulering Areal Eksisterende bruk Forventet antall 

boliger 
Egnethet
** 

Adresse Gnr/ 
bnr 

K S P Bolig Annen 
(hva?) 

 Oppsummering av særtrekk ved 
eiendommens benyttelse, gjerne noe om 
beplanting støy, med mer. 

Hvordan kan eiendommen 
utnyttes? Husbankens 
standard kan eventuelt 
legges til grunn 

 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 
* K= kommunal, S= Statlig, P=Privat 
* * Bruk kategoriene godt, mindre godt eller dårlig. Dette skal vise til hvor egnet eiendommen er i forhold til de behov planen avdekker. 



MAL: 
Kartleggingsskjema 6.2 
Kartlegging av igangsatte prosjekter i x kommune. 
Nr. Sted/eiendom Størrelse m2 Eier* Utbyggings-

avtale ** 
Antall boliger Boligsammen- 

setning 
Antall boliger til 
spesielle formål 

Påbegynt Antatt 
ferdigstillelse 

Utbygger 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 
Forklaringer: 
*Hvem eier grunnen? 
**Foreligger det utbyggingsavtale for prosjektet? Hvilke retningslinjer inneholder utbyggingsavtalen? 
***Hvor mange boliger skal avsettes til spesielle formål? Hvilke type boliger fordeler disse seg på (ordinære, samlokaliserte, gruppeboliger?) Hvilken eierform 
legges det opp til? Hvor mange boliger fordeler seg på ulike eierformer (selveier/borettslag/utleieboliger)? 



 Boligsosiale handlingsplaner: Prosjektrettede virkemidler

 

 
 

6.4  Lokalisering 

 

Lokalisering av nye tiltak er noe som skaper stort engasjement ute i kommunene. Ved 

ny utbygging vil det være behov for å vurdere hvor det er mest hensiktsmessig å bygge 

nye boliger.  

 

Flere kommuner har foretatt kartlegging av folks boligpreferanser og flyttemønster 

internt i kommunen. Konklusjonene fra disse er relativt like.  

 

Én slik undersøkelse er utført i Steinkjer kommune i Nord-Trøndelag. Konklusjonene 

fra rapporten er: 

 

• Økt flytting til sentrum 

• Flytting til øvrige tettsteder i kommunen 

• Av de som flytter internt i kommunen utgjør par med barn den største kategorien, 

mens enslige med barn og pensjonister utgjør den kategorien som i minst grad flytte 

internt i kommunen, men: 

• Relativt sett flytter enslige med barn og pensjonistene i størst grad mot sentrum, 

mens par med barn relativt sett flytter til mer perifere områder. 

 

Undersøkelsen gikk også inn på flyttemotiver til et avgrenset område: 

• Tilbudet av lettdrevne livsløpsboliger ble oppfattet som positive faktorer og medførte 

at spesielt eldre flyttet inn i området 

• Ulike sentrumsfunksjoner som kino, butikker og restauranter bidro til at folk ønsket 

å flytte til området. Flere nevnte mindre bilbruk som en viktig faktor. 

• Naboskapsdimensjonen var også en faktor som bidro til ønsket om tettere boformer. 

Det skaper trygghet og sikkerhet. I området var befolkningssammensetningen 

relativt ensidig. Dette ble oppfattet som negativt 

• Flere var opptatt av den estetiske dimensjonen i sitt valg av område. Positive 

estetiske dimensjoner som utsikt utover fjorden, eldre trær, velordnet uteområde, 

blokkenes form, byggemateriale og farge. 
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Antakelig vil undersøkelsen kunne overføres til andre områder. Et samspill mellom 

disse faktorene vil bidra til gode boligområder. 

 

St. meld. nr. 28 (1997-98) Oppfølging av HABITAT II 

I denne meldingen identifiseres fem overordnede satsningsområder for den fremtidige 

boligpolitikken. 

• En mer effektiv arealanvendelse 

• En mer miljøvennlig bygging 

• Resirkulering og gjenvinning 

• Fysisk kvalitet i bebyggelsen og boområdene 

• Sosial kvalitet/levekår. 

 

 

Nyttig informasjon 

 

• St. meld. nr. 28 (1997-98) Oppfølging av HABITAT II. Om miljøhensyn i bolig- og 

byggsektoren. 

Kan hentes fra Internett: www.dep.no/odin/norsk/publ/stmeld/, eller ved å kontakte Statens 

informasjonstjeneste, telefon 800 30 300. 

 

• Bjørnestad og Wollan 1998: Intern flytting i Steinkjer. En analyse av flyttemønster med 

hovedvekt på sentrumsflytting, Nord Trøndelag Forskning 

Kan bestilles ved å kontakte Nord-Trøndelag forskning, telefon 74 13 46 60. 

http://www.------/
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6.5  Fysisk og sosialt bomiljø 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva er et bomiljø? 

I statlig og kommunal sammenheng forbindes bomiljø med fysiske forhold i og rundt 

boligen. Sosiale sider ved et bomiljø omfatter blant annet sosiale relasjoner, 

trivsel/mistrivsel og trygghet/utrygghet. De fysiske og sosiale sider er knyttet til 

hverandre, men det er ikke alltid noe årsaksforhold mellom dem. Det er ikke 

nødvendigvis slik at et godt fysisk bomiljø med romslige, nye boliger og muligheter for 

uteaktivitet leder til et opplevd godt bomiljø. Med bomiljø forstås her et avgrenset 

geografisk boligområde og/eller en juridisk enhet som for eksempel et borettslag eller 

sameie. 

 

Hvilke problemstillinger står vi overfor? 

Det er vanlig at vanskeligstilte på boligmarkedet bor konsentrert i enkelte områder. Ved 

utbygging av større områder legges det ofte opp til en ensidig boligstruktur. Områdene 

utvikler seg til ghettoer, hvor beboernes sosiale bakgrunn er ensidig. Et område kan få 

et negativt stempel på grunn av befolkningssammensetningen. Dette kan sette i gang 

negative flyttemønstre, noe som igjen kan forsterke et negativt rykte.  Stor 

konsentrasjon av kommunale boliger er uheldig.  
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Enkelte kommuner bygger spesialboliger i store ”kategoriblokker”, slik at boligene lett 

identifiseres. I ulike fagmiljøer pågår det debatt om ”riktig” boligtype. Ikke alle kan  bo 

i såkalte ordinære boliger, men har behov for spesielle løsninger eventuelt i nærhet til 

andre en kan identifisere seg med.  Boligprosjekter for beboere med spesielle behov kan 

planlegges og tilrettelegges slik at de i større grad hører sammen med og glir inn i 

omgivelsene. 

 

Det bør være et mål å få til en variert befolkningsstruktur i forhold til alder, økonomi og 

sosial bakgrunn i ulike områder av kommunen. Dette bør være utgangspunktet for ny 

utbygging.  Det er viktig å ta hensyn til at en del grupper, som for eksempel 

bevegelseshemmede, har problemer med å komme fram.  I arbeidet med 

handlingsplanen bør kommunen også vurdere om det er områder med behov for ekstra 

fokus og oppgradering.  Tiltak som eventuelt settes inn kan være både fysisk og sosialt 

rettet. 

 

Universell utforming og tilgjengelighet i planlegging 

Hvordan vi utformer vårt fysiske miljø kan være avgjørende for mulighet til deltagelse 

på egne premisser i samfunnsaktiviteter. 

Mennesker med nedsatt funksjonsevne er særlig utsatte fordi konkrete situasjoner gjør 

dem funksjonshemmet 

 

For den som ikke kan gå, er trapper og høye fortauskanter et hinder, og for en 

synshemmet eller hørselshemmet er det nødvendig med god oversiktlighet og 

forutsigbarhet i trafikkløsninger i det offentlig rom.  Felles gang- og sykkelsti vil for 

eksempel kunne virke mer risikabelt for en synshemmet enn for en som ser godt.  Et 

veikryss kan utgjøre et større hinder for en som går langsomt enn en som har litt rask 

gange.  Ved å være klar over hva som utgjør barrierer og hinder for kommunens 

innbyggere, kan man uavhengig av planlegging etter plan- og bygningsloven bidra til å 

bygge ned eksisterende barrierer og hindre at nye oppstår.  Forståelsen for at god 

tilgjengelighet ikke kommer av seg selv, er derfor en viktig forutsetning for å lykkes.  

God tilgjengelighet må planlegges og krever et fokus fra planleggerens side gjennom 

hele planprosessen, fra overordnet planlegging og ned til detaljene.  
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Universell utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av 

alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning eller spesiell 

utforming. 

 

Nyttige linker: 

Rundskriv T 5/99 Planlegging for alle 

 

Veilederen fra Miljøverndepartementet: 

T-812 Gode utearealer i tettbygde strøk 

T-813 Fra plan til grønn virkelighet 

 

St.meld. 40 (2002-2003) Nedbygging av funksjonshemmende barrierer 

 

NOU 2005:8 Likeverd og tilgjengelighet 

 

Sosial- og helsedirektoratet 2003 Universell utforming overalt!  

WWW.shdir.no/deltasenteret 

http://www.universell-utfmning-mijo.no 

 

 

Informasjon det vil være behov for i planarbeidet 

Aktivitetskart 6.1: Har spørsmål knyttet til kommunens bomiljø og tilgjengelighet. 

Lysark: Det er også utarbeidet egne lysark som kan benyttes i forbindelse med møte om 

kommunens bomiljø for å foreta en overflatekartlegging av kommunens områder. Lysarkene 

er utarbeidet etter idé fra Susanne Søholt, Byggforsk. 

 

http://www.shdir.no/deltasenteret
http://www.universell-utfmning-mijo.no/
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Tips til prosess 

Større kommuner bør avsette tid til at prosjektgruppa kan arbeide med spørsmål 

knyttet til kommunens bomiljøer. Informasjon om kommunens bomiljøer kan også 

hentes inn fra politi, barnevern, sosialtjenesten etc. Det kan være en idé å utvide 

prosjektgruppa på et møte for å hente inn informasjonen. Lysarkene som er lagt ved 

kan benyttes som utgangspunkt.  

 

Nyttige spørsmål er: 

• Er det områder i kommunen med behov for ekstra løft?  

• Hva kjennetegner disse områdene? 

• Hvilken strategi kan kommunen legge opp til for at området får dette ekstra løftet?  

• Kan kommunen legge opp til en strategi for å oppnå større spredning av sine kommunale 

boliger?  

 

Nye prosjekter: 

• Hvilke boliger må ligge samlet og hvilke boliger bør ligge spredt? 

• Hvordan kan det skapes et godt bomiljø for beboerne? 

• Hvordan kan det skapes et godt bomiljø for naboene? 

 

 

 

Tips til videre lesning 

• NBBL: Godt bomiljø for alle- en rapport om naboer fra alle kanter.  

Rapporten er et ledd i prosjektet: Godt bomiljø for alle! Som argumenterer  for at alle beboere 

– uansett bakgrunn skal ha lik rett til opplevelse av et godt bomiljø. 

Rapporten kan fåes ved henvendelse til NBBL. Kan bestilles over e-post nbbl@nbbl.no . 

 

• Bomiljøtjenesten hos Byggforsk har utarbeidet flere hefter: 

1. Bibliografi- noen aktuelle tema innenfor bo- og nærmiljøfeltet 

2. Lokal mobilisering – eller kunsten å få med seg andre 

3. Fra idé til felles handling- møteteknikker i bomiljøarbeid 

mailto:nbbl@nbbl.no
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4. Kommuner, medvirkning og bomiljø- tips til kommuner 

5. Stordugnad i bomiljø- hvordan organisere felles innsats for å bedre bomiljøet? 

6. Bedre uteområder- ideer til borettslag og sameier 

7. Dialog og konflikthåndtering i flerkulturelle bomiljøer 

8. Møtesteder i flerkulturelle bomiljøer 

 

Heftene kan bestilles av Byggforsk, telefon 22 96 55 55. 



 Boligsosiale handlingsplaner: Prosjektrettede virkemidler

 

 
 

6.6  Områderettede sosiale tiltak 
 

Bomiljøtjeneste 

Bomiljøtjenesten ved Byggforsk ble opprettet i 1994 i forbindelse med regjeringens 

handlingsplan for å skape en tryggere hverdag. Handlingsplanen la vekt på å styrke 

forebyggende og trygghetsskapende arbeid der folk bor. Bomiljøtjenesten skulle veilede 

og tjene borettslag og kommuner i bomiljøarbeid. Tjenesten ble lagt ned i 1999.  

 

Det er nå opp til kommunene, eventuelt boligbyggelag, å tilby bomiljøtjenester. Slike 

tjenester passer best for kommuner av en viss størrelse, eventuelt at flere kommuner 

samarbeider. 

 

Oslo kommune har blant annet fått tilskudd til utvikling av bomiljø, boligforvaltning og 

boligpolitikk for å opprette egen bomiljøtjeneste. Formålet er å utvikle tjenester og 

modeller andre kommuner kan ha nytte av. 

 

Boligbyggelaget USBL har også fått tilskudd fra Husbanken i forbindelse med et to årig 

prosjekt. Boligbyggelaget ansatte en bomiljøarbeider. Boligbyggelaget har bistått 

borettslag med tiltak som skal styrke fellesskapet mellom ulike beboergrupper. 

 

Beboermedvirkning 

Beboermedvirkning er en forutsetning for å lykkes i utvikling av ulike prosjekter 

innenfor et område.  Det er utviklet mange gode metoder for slik medvirkning, blant 

annet av Bomiljøtjenesten ved Byggforsk.  
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6.7  Økonomiske virkemidler 

Husbanken har låne- og tilskuddsordninger som kan benyttes til større prosjekter.  De 

kan benyttes både til nybygging og til utbedring/fornying. Mange av virkemidlene er 

sammenfallende med Husbankens personrettede virkemidler. Kommunen kan benytte 

seg av dem til egne prosjekter, eller i samarbeid med utbyggere og boligbyggelag. 

Utbyggere som boligbyggelag og borettslag har også muligheter til å søke om 

finansiering på selvstendig grunnlag.   

 

Kommunen bør diskutere bruken av virkemidlene i handlingsplanarbeidet og om 

kommunen skal ha en mer offensiv rolle i å: 

• Informere om Husbankens låne- og tilskuddsordninger 

• Samarbeide om prosjekter  

• Stimulere til aktivitet. 

 

Nedenfor gis en oversikt over låne- og tilskuddsordninger fra Husbanken. 

 

Lån 
 

Ordning Formål 
Startlån     • Til videreutlån til enkelt personer        

• Til topp eller fullfinansiering ved kjøp av 
bolig 

• Til refinansiering slik at husstanden kan 
bli boende i nåværende bolig 

• Toppfinansiering ved bygging av ny bolig 
• Til utbedring av bolig                                   

Grunnlån • Grunnlånet skal fremme universell 
utforming og miljø i nye og eksisterende 
boliger 

• Til bygging, kjøp og utbedring/om- 
bygging av brukte boliger til vankelig-
stilte og husstander i etableringsfasen 

• Til utleieboliger (student- og elevboliger, 
internater, barnehager og boliger for andre 
brukergrupper med midlertidige 
boligbehov) 

• Søknaden sendes direkte til Husbanken 
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Tilskudd 
 

Ordning Formål 
Boligtilskudd til etablering • Tilskudd til kommuner for etablering av 

egne innskuddsfrie utleieboliger og 
videretildeling til enkeltpersoner ved 
kjøp/bygging av egen bolig 

• Tilskudd til refinansiering sammen med 
andre tiltak hvor målet er å bidra til en 
varig løsning av de økonomiske 
problemene i forhold til boligen 

Boligtilskudd til utbedring/tilpassing • Tilskudd til utbedring av bolig som 
etterisolering eller andre former for enøk-
tiltak 

• Tilskudd til tilpassing av bolig for 
funksjonshemmede 

Tilskudd til prosjektering • Tilskudd til faglig hjelp til planlegging av 
egen bolig når boligen på spesialtilpasses 
funksjonshemmet husstandsmedlem     

Kompetansetilskudd   • Tiltak som bidrar til god planlegging og 
gjennomføring av boligpolitikk i 
kommunen 

• Tiltak som bidrar til kunnskapsutvikling 
innenfor boligsosialt arbeid og 
boligkvaliteter (miljø, universell utforming
og byggeskikk) 

• Tiltak som bidrar til kunnskapsutvikling 
om boligmarkedet og offentlig 
boligpolitikk 

• Tiltak som bidrar til formidling av 
kunnskap, gode eksempler, 
planleggingsverktøy mv. til aktørene på 
boligmarkedet    

 
 
Mal: Aktivitetskart 6.1 

 



Mal: 
Aktivitetskart  6.1 
 Aktivitet Ansvar Frist 
6.1.1 Ressurser   
 Hvilke boligprosjekter er planlagt i kommunen (se kartleggingsskjema 6.2)? Hvor mange boliger vil dette gi?   
 Hvilke rutiner har kommunen i forbindelse med reguleringssaker? Hvem utarbeider disse? Hvilke føringer legger 

kommunen? Hvem tar initiativet? 
  

 Hvordan er gjeldende regulering til boligformål i forhold til kommunens behov?   
 Er de foreslåtte byggeområder byggeklare: 

          - regulering 
          - vei, vann og avløp m.m. 

  

 Hvilke reguleringsbestemmelser og retningslinjer regulerer boligutbyggingen (utnyttelsesgrad, tilgjengelighet etc.)? 
Hvilke konsekvenser får disse bestemmelsene for eventuell utbygging? 

  

 Hvilke ut- og ombyggingsmuligheter eksisterer i kommunen (se kartleggingsskjema 6.1)?   
6.1.2 Områder   
 Er det områder i kommunen med ensartet befolkning? Hvilke? Hvordan skiller området seg ut fra andre områder?   
 Hvilke områder har behov for opprustning?   
 Er det områder i kommunen hvor tilgjengelighet til og i boliger er spesielt dårlig?   
 Har kommunen utarbeidet områdeplaner? For hvilket område? Hva er erfaringene med disse? Hvordan er de fulgt opp?   
 Har kommunen igangsatt spesielle sosiale tiltak rettet mot et område? Hva slags tiltak har dette vært?   
6.1.3 Kommunens tomte- og utbyggingspolitikk   
 Hvilken tomtepolitikk har kommunen?   
 Har kommunen erfaring med subsidiering av tomter? Beskriv denne typen erfaring.   
 Har kommunen praktisert utbyggingsavtaler?   
 Hvilken erfaring har kommunen med utbyggingsavtaler? På privat grunn? På kommunal grunn?   
 Hvordan samarbeider kommunen med boligbyggelag/private utbyggere? Hvilke erfaringer har kommunen i dette 

arbeidet? 
  

 Har kommunen anbefalt boligtilskudd til etablering til private utbyggere? Hvilke erfaringer har kommunen gjort seg?   
 Hvilken kontroll har kommunen ved tilvising av boligene?   
6.1.4 Kjøp av boliger/tilgjengelighet   
 Hvordan praktiserer kommunen 10 %- regelen?   
 Hvordan er beliggenheten til kommunens kommunale boliger (samtlige)? Er boligene konsentrert om visse områder? 

Hvilke områder? Hvordan oppfattes dette av innbyggerne? 
  

 Hvordan er tilgjengeligheten til kommunens kommunale boliger?   
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7.  Boligarbeidet – hvem gjør hva 

7.1  Kommunens boligoppgaver 

Ofte lite fleksibel organisering 

Kommunens boligoppgaver 

Tips til prosessen 

Hvordan gå fram for å endre organisasjonen? 

7.1.1  ”Bestiller- utfører” - modellen 

”Bestiller- utfører”- modellen skjematisk oppsatt: 

Mal: Kartleggingsskjema 7.1 
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7.  Boligarbeidet – hvem gjør hva 

7.1  Kommunens boligoppgaver 
 

 

 

 

 

 

 

Boligpolitikken i en kommune kan være et uklart felt preget av sektorisering der flere 

instanser har delansvar. For brukerne kan også organiseringen virke utydelig og 

uoversiktlig. I mange kommuner foregår tildeling av kommunal bolig flere steder. Det 

eksisterer gjerne flere inntaksteam eller tildelingsteam. I enkelte tilfeller kan dette være 

hensiktsmessig, men ofte medfører det dobbeltarbeid og lite helhetlig oversikt. 

Oppsplitting av ansvaret kan medføre at oppgavene blir fragmenterte og 

personavhengig. 

 

Ofte lite fleksibel organisering 

Enkelte boligoppgaver organiseres etter brukergrupper. Det er egne enheter i 

kommunen som har totalansvaret for eldre. Enhetene tildeler, skriver kontrakt og følger 

opp. Andre oppgaver er organisert på bakgrunn av produkter, som for eksempel et 

boligkontor som tildeler Husbankens lån og tilskudd. Det kan være mangelfull 

kommunikasjon mellom de som har ansvar for spesielle delprodukter og de som har 

helhetsansvar for brukergrupper. En slik organisering kan være lite fleksibel ved 

endring av behovene. Kanskje blir boliger stående tomme fordi den opprinnelige 

målgruppen ikke lenger har behov for dem. Hvordan vurderer kommunen for eksempel 

en søknad om eldrebolig? Kanskje brukeren i stedet for eldrebolig, eventuelt 

omsorgsbolig, kunne fått tilbud om tilskudd til tilpasning? Hvem har ansvaret for å 

holde den totale oversikten over behov og virkemidlene som eksisterer? 

 

Kommunens boligoppgaver 

Vi har listet opp hvilke boligoppgaver som kan eksistere i en kommune. Disse er sortert 

på bakgrunn av type: 

Hvordan er boligoppgavene organisert?

Teknisk avdeling Helse- og sosialavdeling Pleie- og omsorg

Rådmann
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Overordnet planlegging 

• Arealplanlegging 

• Oversikt over generelle boligbehov 

• Oversikt over boligbehov blant vanskeligstilte. 

 

Boligfremskaffelse 

• Byggesaksbehandling 

• Byggherre for ombygging og utbygging 

• Kontakt med private entreprenører 

• Utbyggingsavtaler 

• Kjøp/innleie av kommunale boliger 

• Boligformidler i det private leiemarkedet. 

 

Boligtildeling 

• Tildeling av kommunal bolig (alle målgrupper: 

sosialboliger, eldreboliger, flyktningeboliger, boliger til 

psykisk utviklingshemmede, personalboliger etc.). 

 

Forvaltning, drift og vedlikehold 

• Inngåelse av husleiekontrakter 

• Husleieinnkreving 

• Innflytningsrutiner 

• Vedlikehold 

• Tilrettelegging  og rehabilitering. 

 

Booppfølging 

• Booppfølging knyttet til husleiekontrakt 

• Botrening 

• Gjeldsrådgivning 

• Tjenesteyting (for eksempel hjemmetjeneste). 
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Boligfinansiering 

• Tildeling av lån- og tilskudd til utbedring av bolig 

• Tildeling av personrettede lån og tilskudd til etablering i 

bolig 

• Økonomisk rådgivning 

• Bostøtte 

• Sosialhjelp til boligformål. 

 

Bomiljø 

• Nærmiljø/bomiljøprosjekter 

• Tilrettelegging og fornyelse av boligområder. 

 

T

 

ips til prosessen 

I gjennomgangen av kommunens behov og virkemiddelbruk vil antakelig 

organisatoriske spørsmål dukke opp. Det kan være en idé å gjennomgå organiseringen 

som eget møtetema. En god øvelse kan være at prosjektgruppa i fellesskap tegner et 

organisasjonskart over kommunen. Plasser boligoppgavene fra listen der hvor de 

organisatorisk hører hjemme. Det kan også være andre boligoppgaver som ikke er tatt 

med i oversikten, men som dere vurderer som viktige. 

 

• Blir dette bildet oversiktlig? 

• Hvordan oppleves denne organiseringen av tjenesteapparatet? Hva er bra og hva er 

mindre bra? 

• Hvordan oppleves dette av brukeren? Hva er bra og hva er mindre bra? 

• Vil det være behov for å gå nærmere inn på organiseringen? 

 

Hvordan gå fram for å endre organisasjonen? 

I arbeidet med handlingsplanen kan kommunen se at det er behov for organisatoriske 

tilpasninger slik at organisasjonen er rustet til å ta i mot og gjennomføre de utfordringer 

som handlingsplanen konkluderer med. Handlingsplanen kan beskrive organisatoriske 

problemstillinger og anbefale organisatorisk tilpasning. Omorganisering er omfattende 

og krevende prosesser, som krever samarbeid med kommunens tillitsvalgte og ansatte. 
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Frykt og misnøye kan lett dukke opp hvis man ikke går forsiktig fram. Enkelte 

kommuner har invitert tillitsvalgte aktivt med i planprosessen for lettere å ta opp 

organisatoriske problemstillinger. 

 

Kartlegg behov og målsetninger med en eventuell ny organisasjon før 

organisasjonskartet tegnes. Det kan hende det er behov for små justeringer. Det er 

utarbeidet et kartleggingsskjema som kommunen kan ta utgangspunkt i for en mer 

grundig gjennomgang av boligoppgavene. Kartleggingen vil også avdekke om 

kommunen har de ressurser det er behov for ved gjennomføring av handlingsplanen.  

 

Viktige spørsmål: 

• Hvilket arbeid utføres innenfor hver oppgave? 

• Hvilke krav til kompetanse krever disse oppgavene? 

• Hva kan kommunen tjene på ”stordrift” (av kompetanse/annet) 

• Hvilke oppgaver krever nær kontakt til brukerne? 
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7.1.1  ”Bestiller- utfører” - modellen 

En ”bestiller-utfører”- modell kobler boligoppgavene organisatorisk ut fra hvem som 

har brukeransvar, og hvem som har et helhetlig produktansvar.  I denne modellen 

legges det opp til at det organiseres en ”boligenhet”, hvor kompetanse og oppgaver av 

boligteknisk, -juridisk og –økonomisk art er samlet. Enheten utfører bestillinger fra 

fagavdelinger med ansvar for brukergrupper. En slik boligenhet kan etter gitte 

bestillinger vurdere hva som vil passe brukeren. Vedtaket kan foretas i tverrsektorielle 

team. Oppfølging av vedtaket utføres av fagavdelingen, gjerne i samarbeid med 

”boligenheten”.  

 

Et spørsmål som kan diskuteres er hvordan ”boligenheten” skal tilknyttes kommunens 

tekniske og planfaglige avdeling. Gjennomføring av tiltak sikres best ved at det er tett 

sammenheng og god kontakt. 

 

”Bestiller- utfører”- modellen skjematisk oppsatt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Vedtaksteam” 

Rolle: Tildeling/vedtak. 

Boligenhet 

Rolle: 

Saksbehandling/iverkset

ting 

• Fremskaffelse 

• Forvaltning 

• Lån/tilskudd 

• Oversikt over 

behov/virkemiddel 

Fagavdelingene 

Rolle:  Bestiller 

• Kartlegge behov 

• Innspill på 

kvalitet og 

lokalisering 

Fagavdelingene 

Rolle: Følge opp 

• Følger opp 

• Gir 

tilbakemelding 

Bruker med behov 

• Fanges opp av  

• Melder selv 
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Mal: Kartleggingsskjema 7.1 

 



MAL: 
Kartleggingsskjema 7.1 
Kartlegging av boligoppgavene i x kommune  
Boligoppgave Hvor i 

kommunen 
utføres dette? 
På hvilke(t) 
tjenestested (er)? 

Hva slags arbeid 
er dette? 
Hvilke rutiner er knyttet til 
oppgavene? 

Antall 
årsverk 

Krav til 
kompetanse 

Stordriftsfordeler
Hva vil man miste/hva vil 
fordelene være i forhold 
til kompetanse/økonomi 
ved å legge oppgaver 
sammen? 

Nærhet til 
brukerne 
Hva er 
positivt/negativt for 
brukerne ved 
oppgavens 
plassering i dag? 

Overordnet planlegging       
• Arealplanlegging       
• Oversikt over 

boligbehov 
vanskeligstilte 

      

• Generelle behov       
Boligfremskaffelse       
• Byggesaksbehandling       
• Byggherreansvar       
• Kontakt med private 

entreprenører 
      

• Utbyggingsavtaler       
• Kjøp av kommunale 

boliger 
      

• Innleie av kommunale 
boliger 

      

• Boligformidler i det 
private leiemarked 

      

Boligtildeling       
      
      
      
      
      

• Tildeling av kommunal 
bolig 

      



       
      

Forvaltning, drift og 
vedlikehold 

      

      
      
      
      
      

• Inngåelse av 
husleiekontrakter 

      
      
      
      
      
      

• Husleieinnkreving 

      
      
      
      
      

• Innflyttingsrutiner 

      
      
      

• Vedlikehold 

      
      
      
      

• Tilrettelegging og 
rehabilitering 

      
Booppfølging       

      
      
      
      

• Booppfølging knyttet 
til husleiekontrakt 

      



      
      
      
      

• Botrening 

      
• Tjenesteyting       
Boligfinansiering       
• Tildeling av lån- og 

tilskudd til utbedring 
av bolig 

      

• Tildeling av 
personrettede lån og 
tilskudd 

      

• Vedtak lån og tilskudd       
• Økonomisk rådgivning       
• Bostøtte       
• Sosialhjelp til 

boligformål 
      

Bomiljø       
• Nærmiljø og 

bomiljøprosjekter 
      

• Tilrettelegging og 
fornyelse av 
boligområder 

      

 



 Boligsosiale handlingsplaner: Innsatsområder, strategier og tiltak

 

 
8. Strategier og tiltak – Hva må gjøres og hvordan 

8.1  Innsatsområder, strategier og tiltak 

Idédugnaden gir innspill til planens operative del 

8.2  Målhierarki 

Hovedmål 

Strategi 

Tiltak 

Hvordan gå fram for å definere et hovedmål? 

Strategiene er veivalg 

Tiltakene er den konkrete aktivitet 

Tiltaksskjema 

Mal: Tiltaksskjema 

8.3  Plantall 

Hva er et plantall? 

Mal: Plantallsskjema 



 Boligsosiale handlingsplaner: Innsatsområder, strategier og tiltak

 

 
8. Strategier og tiltak – Hva må gjøres og hvordan 

8.1  Innsatsområder, strategier og tiltak 

 

Kommunen har dokumentert behov, kartlagt og vurdert virkemiddelbruken. Arbeidet 

med handlingsplanen går inn i idéfasen.  Målsetningen med denne fasen er å få fastlagt 

mål, strategier og tiltak som kommunen skal arbeide etter i det tidsrommet 

handlingsplanen omfatter. Planens operative del skal utformes. 

 

Idédugnaden gir innspill til planens operative del 

Husbanken har utarbeidet forslag til idédugnad som kommunen kan benytte (se kapittel 

2). Målsetningen med en slik dugnad er å samle aktørene som kan komme til å spille en 

rolle i gjennomføringen av selve planen. Dette gjøres for å informere om utfordringene 

som er avdekket i kommunen, og få innspill til løsninger av dem. Dette krever at 

dugnaden er forberedt. Prosjektgruppa bør ha gjort seg opp en mening om de viktigste 

utfordringene. Utfordringene vil danne grunnlag for planens hovedmål. Styringsgruppa 

må spille en aktiv rolle i dette arbeidet.  

 

Prosjektgruppa bør også forberede gruppearbeid til dugnaden. Hva ønsker 

prosjektgruppa å få innspill til? Hva ønsker prosjektgruppa å få avklart? Det kan være 

en fordel å utarbeide tre til fire ulike gruppeoppgaver, og sette sammen grupper med 

tanke på hvem som kan bidra med innspill til aktuelle problemstillinger. Det er også lurt 

å sette sammen grupper tverrsektorielt. Det vil lette arbeidet til prosjektleder og 

prosjektgruppe hvis hver gruppe leverer sine bidrag skriftlig. 
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8.2  Målhierarki 

Innenfor boligpolitikken forstås mål vanligvis som ”den eller de forbedringer av 

boforholdene for personer og husholdninger som tiltaket, eller kombinasjoner av tiltak, 

skal gi”.1 Forbedringer av boforholdene ses i forhold til hva som ville vært tilfelle uten 

tiltakene. Det betyr at målet noen ganger kan være å hindre forverring. 

 

Det er flere måter å begrepsfeste et målhierarki på. Det er ikke vesentlig hva man kaller 

de ulike nivåene, men det er vesentlig at de står i et hierarkisk forhold til hverandre.  I 

veilederen benyttes tre nivåer: Hovedmål, strategi og tiltak.  

 

Hovedmål 

• Hovedmål angir i generell form det som er ønskelig å oppnå eller etterstrebe.  

 

Et eksempel kan være:  Bidra til fremskaffelse av flere utleieboliger. 

 

Strategi 

• Strategien er veien som skal forseres for å nå hovedmålet. Hvert hovedmål 

kan deles i flere strategier. For å nå hovedmålet bør en satse på flere veier. 

 

Et eksempel på en strategi under forrige hovedmål kan være:   

Legge forholdene til rette for private utbyggere. 

 

Tiltak 

• Tiltak er konkrete aktiviteter som må utføres for å nå målet. 

Hver strategi kan deles i flere tiltak.  

• Tiltakene skal formuleres på en slik måte at man ved å stille 

ja/nei spørsmål kan vite om de er utført eller ikke.  

 

 

 

                                                 
1 Øisteinsen, Bård: Boligpolitisk virksomhet i Sandefjord kommune, Byggforskrapport 
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Et eksempel på tiltak som står i forhold til strategieksempelet er:  

Kommunen skal intensivere arbeidet med å klargjøre tomtearealer for rimelig salg til 

private utbyggere. Ved salg inngås det utbyggingsavtale med utbygger for å ivareta behovet 

for en differensiert utbygging. 

 

Hvordan gå fram for å definere et hovedmål? 

Hovedmålet i norsk boligpolitikk er at alle skal kunne bo trygt og godt.  Det er 

brukeren, det vil si kommunens innbyggere, som er i fokus for denne målsetningen. I 

planarbeidet har kommunen samlet inn og dokumentert behov som vil avdekke lokale 

utfordringer, det vil si gap som eksisterer mellom situasjonen i kommunen og ønsket 

situasjon. Det er viktig å ta i betraktning tiltak som er rettet både mot boligetablering og 

tiltak som skal bidra til at folk kan bli boende. 

 

Handlingsplanen skal prøve å operasjonalisere delmål som bidrar til at alle skal kunne 

disponere en god bolig i et godt bomiljø.  

 

Noen overordnede spørsmål kan være: 

• Har kommunen nok egnede boliger? 

• Har kommuner nok egnede boliger til grupper med spesielle behov og ungdom i 

etableringsfasen? 

 

• Hvordan er tilgjengeligheten til boligmassen i kommunen?  

• Er boligmassen i kommunen slik at personer som for eksempel får 

bevegelsesvansker kan bli boende i egen bolig? 

 

• Klarer utsatte grupper å holde på den boligen de får? 

• Oppleves kommunens boligområder som trygge å bo i? Er det områder som peker 

seg ut negativt? 

 

• Har kommunen organisert seg slik at den er i stand til å imøtekomme 

utfordringene? 
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Strategiene er veivalg 

Når målsetningene er definert er det neste spørsmålet: Hva må til for å nå 

målsetningen? Det foretas veivalg i forhold til de virkemidler og samarbeidspartnere 

kommunen ønsker å satse på. Strategiene er delmål. Viktige spørsmål til hver 

hovedmålsetning er: 

 

• Hvilken rolle skal kommunen ha? 

• Hvilken rolle skal private aktører ha? 

• Hvilket ansvar har enkeltindividet? 

• Hvilke former for samarbeid vil gi oss en større måloppnåelse? 

 

En avklaring om dette vil bidra til at ulike strategier kan formuleres.  

 

Har kommunen satt seg som mål å fremskaffe flere og mer egnede boliger, kan flere 

strategier velges. Både generelle og spesielle behov skal ivaretas. Private utbyggere er 

godt rustet til å gjennomføre tiltak, men kommunen tilrettelegger og setter premisser. 

Hvordan?  

 

Har kommunen behov for nærmere samarbeid med fengsel slik at løslatte får tilbud om 

varig bolig og oppfølging i denne. Her kan det være aktuelt med samarbeid forut for 

løslatelse og den første tiden etter løslatelse.  Hvordan? 

 

Har kommunen behov for nærmere samarbeid med institusjoner. Her kan det være 

aktuelt med samarbeid forut for utskrivning og den første tiden etterutskrivning. 

Hvordan? 

 

Hvordan kan antallet begjæringer om utkastelser og gjennomførte utkastelser  

reduseres. Kan kommunen innarbeide rutiner slik at mislighold fanges opp før 

begjæring.  Har kommunen behov for nærmere samarbeid med namsapparatet. 

Hvordan? 

 



 Boligsosiale handlingsplaner: Innsatsområder, strategier og tiltak

 

 
Det er enkeltindividet som i størst mulig grad skal ta ansvar for å skaffe den boligen de 

har behov for, men det er behov for å bidra til at de som ikke selv er i stand til å ivareta 

sine interesser også får en bolig. Hvordan? 

 

Kommunen har et ansvar for å fremskaffe ordinære boliger og mer spesialtilpassede 

boliger for visse grupper. Også her kan kommunen søke samarbeid med det private. 

Hvordan? 

 

Andre grupper har behov for bistand til å finansiere egen bolig. På hvilken måte skal 

kommunen bidra til dette? Hvordan kan kommunen utnytte de statlige virkemidlene 

bedre? 

 

Handlingsplanen er kommunens plandokument. Det er derfor en forutsetning at 

strategiene formuleres på en slik måte at kommunen er den handlende aktør. 

 

Tiltakene er den konkrete aktivitet 

For å nå delmålsetningene kreves det ulik aktivitet. Formulér tiltakene slik at det er 

kommunen som er aktøren. Tiltaket er også mer konkret hvis ansvar for oppfølging lett 

kan defineres.    

 

Gjennomgå valgte strategier. Viktige spørsmål vil være: 

• Ønsker kommunen andre virkemidler enn i dag? Hvilke, og hvordan oppnå det? 

• Skal kommunen intensivere bruken av et virkemiddel? Hvordan? 

• Skal kommunen prioritere bruken av virkemidlene annerledes? Hvordan? 

• Må kommunen informere bedre? Hvordan? 

• Må kommunen samarbeide internt og eksternt på en annen måte enn idag? 

Hvordan? 

• Må kommunen heve kompetansen? Hvordan? 

• Er det organisatoriske forhold som bør tilpasses? Hvordan?  

 

Det kan være behov for å be om økte lån og tilskudd  fra Husbanken. Det kan  også 

være behov for å informere bedre om ordningen. Det kan hende at kommunens 

retningslinjer ikke åpner for den riktige prioriteringen. Det kan hende kommunen bør 
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samarbeide bedre internt mellom tjenestesteder for at bruken skal økes. Kanskje 

kunnskapen om startlån og tilskudd er liten i administrasjonen.  Det kan være at den 

organisatoriske tilknytning er et hinder for å nå målsetningen. Det kan også hende det 

vil være behov for økte personalressurser for å imøtekomme større 

saksbehandlingsmengde. Det kan hende at prosjekteringstilskudd, startlån og tilskudd 

ikke er godt nok kjent i forhold til tilpasning.  Og hva med bostøtte. 

 

En strategi har behov for ulike tiltak dersom kommunen skal nå delmålet.  

 

Tiltaksskjema 

Det er utarbeidet en egen mal som kommunen kan plassere sine tiltak og strategier inn i. 

Skjemaet kan følge som vedlegg til planen. På den måten fungerer planen som et 

arbeidsdokument i gjennomføringsfasen.  

 

Mal: Tiltaksskjema 

 



MAL: 
Tiltaksskjema 

Hovedutfordring (hovedmål, innsatsområde) 1: Bidra til fremskaffelse av flere utleieboliger 
Strategi Tiltak Ansvarlig 

avdeling i 
kommunen 

Samarbeids-
partnere 

Finansiering/
kostnads- 
beregning 

Oppstart 

1 Legge forholdene til rette for private utbyggere 
 1 Kommunen skal intensivere arbeidet med å klargjøre tomtearealer for 

rimelig salg til private utbyggere.  
    

 2 Ved salg av kommunale tomter inngås det utbyggingsavtaler med utbygger, 
for å ivareta behovet for en differensiert utbygging. 

    

       
       
       
  
       
  
       
       
       
       
       



 

Hovedutfordring 2: 
Strategi Tiltak Ansvarlig 

avdeling i 
kommunen 

Samarbeids-
partnere 

Finansiering/
kostnads-
beregning 

Oppstart 

  
       
       
       
  
       
       
       
  
       
       
  
       
       
 
Kommunen tilpasser skjemaet etter behov. 
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8.3  Plantall 

 

Kommunen bør utarbeide konkrete plantall som tallfester aktiviteten det legges opp til. 

Bare på den måten kan kommunen få oversikt og kostnadsberegne aktiviteten. 

Plantallene er også viktige for å evaluere kommunens måloppnåelse, og kan benyttes i 

kommunens rapportering om gjennomføring. 

 

Hva er et plantall? 

Plantall er kommunens ambisjon for å imøtekomme boligbehovet i kommunen. 

Plantallene beregnes på grunnlag av: 

 

• Generelle boligbehov i kommunen på grunnlag av befolkningsstruktur og 

boligsammensetning 

• Behov som kom frem gjennom kommunens kartlegging av vanskeligstilte på 

boligmarkedet 

• Kommunens bruk av virkemidler 

• Politiske målsetninger. 

 

Det er utarbeidet en mal som kommunen kan ta inn i planen. Denne tilpasses 

kommunens behov.  I malen legges det opp til at kommunen kan definere plantall til de 

målgrupper som ble kartlagt, foruten generelle behov i kommunen som for eksempel 

ungdomsboliger.  

 

Det er imidlertid viktig å merke seg at mens kartleggingen ga et øyeblikksbilde, henviser 

plantallene til en langsiktig innsats. Det kan i videreføringen/rulleringen av planen 

legges opp til ny kartlegging for å se om innsatsen gir utslag i endrede behov. 

 

Mal: Plantallsskjema 

 



MAL: 
Plantall for perioden xx til xx 

Plantall Boligsammensetning i nye boliger  
 
 
 
 
 
 
Målgruppe 

Antall 
tildelinger i 
kommunens  
eksisterende
boligmasse 

Antall 
utbedringer/ 
tilpasning av 
selveide 
boliger 

Antall  nye 
boliger 

1-roms 2-roms 3-roms Større Sam-
lokaliserte 

Gruppe-
boliger 

Generelle behov          
Økonomisk 
vanskeligstilte  

         

Flyktninger          
Psykisk 
funksjonshemmede 

         

Rusmiddelmisbrukere          
Personer med 
psykiske lidelser 

         

Fysisk 
funksjonshemmede 

         

Andre 
funksjonshemninger 

         

Sosialt vanskeligstilte          
Totalt (*)         
 
(*) Årlige tildelinger kan settes i parantes  
 
 
 
 
 
 



Realisering av plantallene: Utbygging og ombygging* 
Plantall Eierform Boligsammensetning nye boliger  

 
 
 
 
 
 
Prosjekt 

Før om-
bygg-
ing 

Antall  
nye 
boliger

Evt. 
diff. 

Antall 
utleie-
boliger 

Antall 
selveier- 
boliger 

Antall 
boretts/ 
aksje-
boliger 

1-roms 2-roms 3-roms Større Sam-
lokaliserte 

Gruppe-
boliger 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Totalt    
 
*Ombyggingsprosjekter 
Kommunen kan føre opp aktuelle igangsatte og nye boligprosjekter som skal bidra til måloppnåelse. Dette kan også være prosjekter som gjennomføres i regi av 
private. I skjemaet er det lagt opp til at kommunen kan få oversikt over boligavgangen som kan finne sted ved eventuell sammenslåing av leiligheter. 
 
 
 
 
 



Årlig utnyttelse av økonomiske virkemidler 
 

Ordning 
Enkelthusstander 

 
 
 

Profil 
Etableringslån Kjøpslån Oppførings- 

lån 
Med 

tilskudd 
Prosjekterings-

tilskudd 
Utbedringslån Tilskudd til 

tilpasning 
        
        
        
        
        
        
        
 
Skjemaet er utformet for å få en oversikt over årlig utnyttelse av de statlige økonomiske virkemidlene.  
• Hvilket ambisjonsnivå ønsker kommunen å legge opp til i forhold til videreformidling av søknader og egen tildeling (antall tildelinger)? 
• Hvilken ambisjon har kommunen i forhold til profil på tildeling av lån- og tilskudd? Her kan kommunen velge den inndeling som passer best. Dette kan være i 

forhold til inntektsgrupper, målgrupper eller eventuell nåværende bosituasjon slik den ble definert i kartleggingen. Det kan være aktuelt å velge det som er mest 
hensiktsmessig i forhold til kommunens rapportering til årsmeldingen. 
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9.1  Ferdig plan – Slik kan planen presenteres og følges 

opp 

9.1  Ferdig plan! 

Hvem er planens lesere? 

Planens tallmateriale 

9.2  Forslag til disposisjon 

1. Innledning 

2. Planens operative del 

3. Situasjonsbeskrivelse og vurdering av dagens situasjon 

4. Vedlegg 
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9.1  Ferdig plan – Slik kan planen presenteres og følges 

opp 

9.1  Ferdig plan! 

 

 

 

 

 

Planarbeidets siste fase er bearbeidingsfasen. I denne fasen bearbeides planen til et 

ferdig dokument som behandles politisk. Styringsgruppa må spille en sentral rolle i 

fasen. Det er styringsgruppa som tar de endelige beslutninger om når planen er klar for 

høringsrunder og politisk behandling. Mange ulike meninger om veivalg og 

målsetninger er en stor utfordring i denne prosessen. Dette er en forhandlingsfase, noen 

hjertebarn vil antakelig måtte slippes. Kommunens politiske flertall legger føringer på 

de veivalg som foretas.  

 

Enkelte kommuner har også i denne fasen lagt opp til et stormøte hvor politikere og 

andre inviteres til å komme med ytterligere innspill. Dette kan bidra til at kommunen 

står mer samlet i forhold til de veivalg som gjøres. 

Planarbeidets bearbeidingsfase skal få 

de siste brikkene på plass! 
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Hvem er planens lesere? 

Ved utforming av det ferdige planutkastet er det viktig å ha i tankene hvem leseren av 

planen er. Det er mange behov som skal dekkes. 

 

Kommunens politikere 

Handlingsplanen er et politisk dokument som skal realitetsbehandles i kommune- eller 

bystyret. Dagens kommunepolitikere får mye skriftlig materiale. Politikeren er opptatt 

av den operative delen. Et mål bør være å få til et plandokument kommunepolitikeren 

bærer med seg og benytter i sitt verv, for eksempel ved å etterspørre resultater. 

 

• Planens operative del med strategier, tiltak og plantall bør utformes på en slik måte 

at det ikke er nødvendig å lese hele planen før man forstår hva kommunen vil. Denne 

delen bør komme først. 

 

Kommunens innbyggere 

Når planen er vedtatt er den et offentlig dokument som kommunens innbyggere har 

tilgang til.  Befolkningen er også opptatt av planens operative del. Gjør den lett 

tilgjengelig. 

 

• Tenk på selve presentasjonen av planen. Kanskje finnes det en kreativ sjel i 

administrasjonen som kan ta på seg å utforme en flott layout?  

• Vær oppmerksom på presentasjon av tallmateriale. Vil personer som ble kartlagt 

kunne identifiseres?  Slå gjerne sammen flere målgrupper slik at enkeltindivider 

ikke kan identifiseres i det ferdige planutkastet. 

• Vær varsom i dine ordvalg. Sørg for å velge nøytrale beskrivelser som ikke bidrar til 

økt stigmatisering av de brukergruppene planen omfatter. 

 

Ansatte i kommunen 

Planen kan utformes slik at den også blir et arbeidsdokument for ansatte innenfor 

administrasjonen.  

 

• Innarbeid tiltaksskjema i planen 
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• Innarbeid også plantallene i plandokumentet. Dette er grunnlag for rapportering på 

måloppnåelse 

• Utform den delen som gir bakgrunnsmaterialet for planens operative del med tanke 

på at en nyansatt raskt skal kunne sette seg inn i arbeidsfeltet 

• En god innholdsfortegnelse er av betydning for at plandokumentet skal bli 

oversiktlig.  

 

Lokale entreprenører og utbyggere 

Lokale entreprenører og utbyggere vil etterspørre en slik plan. Deres hovedinteresse er 

planens operative del. 

 

• Vær tydelig på den rollen disse aktørene skal ha. Det kan være av vesentlig 

betydning at deres rolle skilles ut som egne strategiområder der kommunen finner 

det nødvendig 

• Kommunen kan vinne mye på å være konkret i forhold til de forventninger en har til 

eventuell utbygging. 

 

Husbanken 

Husbanken har god nytte av planen. Denne danner grunnlag for samarbeid og økt 

utnyttelse av virkemidlene.  

 

• Dette innebærer at planen bør inneholde: 

 

- Statistikk over generelle befolknings- og boforhold på bakgrunn av materiellet 

Husbanken har utarbeidet 

- En kartlegging etter metoden som foreslås 

- En beskrivelse og vurdering av virkemiddelbruken, både på bakgrunn av 

statistikkpakken Husbanken har utarbeidet og virkemidlene kommunen selv rår 

over.  

 

• Husbanken vil også at kommunen skal være tydelig og konkret om forventninger til 

Husbanken og innretningen av virkemidlene. 
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Planens tallmateriale 

Prosjektleder sitter på et stort tallmateriale og en mengde tabelloversikter. Hvor mye av 

dette skal tas med i selve planutkastet? En tommelfingerregel kan være å velge ut 

tabellene som belyser de viktigste problemstillingene som ble avdekket. Disse kan 

presenteres som oversiktlige tabeller og diagrammer. Øvrige tabeller kan følge planen 

som vedlegg. 
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9.2  Forslag til disposisjon 

 

Husbanken har utarbeidet et forslag til hvordan planen kan disponeres. 

 
1. Innledning 

• Innledning med mandat og andre viktige forutsetninger for planarbeidet. Hva slags 

type plan er dette? Korte utdrag fra andre planer med boligspørsmål.  Ikke gjør 

denne delen for omfattende. Den kan ofte være kjedelig å lese 

• Kortfattet sammendrag med beskrivelse av hovedutfordringene og begrunnelse for 

valg av disse (én side). 

 

2. Planens operative del 

• Alt som skal vedtas for det videre boligpolitiske arbeidet.  

• Denne delen bør kunne leses uavhengig av det øvrige dokumentet (kortversjon av 

den viktigste delen i planen).   

Innhold: 

• Plantall 

• Mål, strategier og tiltak med kort innledende situasjonsbeskrivelse som begrunner 

valg av gjeldende innsatsområde. Bruk målhierarkiet (se 8.2): 

- Innledning 

- Nivå 1 (Hovedmål, innsatsområde, hovedutfordring) 

- Nivå 2 (Strategi, delmål) 

- Nivå 3 (Tiltak) 

- Nivå 3 

- Nivå 3 

- Nivå 2  (Strategi, delmål) 

- Nivå 3 (Tiltak) 

- Nivå 3 

- Nivå 3 

- Innledning 

- Nivå 1 (Hovedmål, innsatsområde, hovedutfordring) osv. 
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3. Situasjonsbeskrivelse og vurdering av dagens situasjon 

Dette gir en mer utfyllende beskrivelse og vurdering av dagens situasjon. Det bør i 

denne delen være en tydelig sammenheng til valg av innsatsområder.  

 

Hva kjennetegner kommunen og boligbehov? 

• Generell beskrivelse av kommunen: Statistikk over befolkning, boligstruktur og 

boligmarkedets prisnivå 

- Hvordan er sammenhengen mellom befolkning og boliger? Er boligmassen 

egnet i forhold til befolkningsstrukturen?  

- Beskrivelse av ulike områder i kommunen. Er det områder som peker seg ut 

negativt? Vær varsom i beskrivelsen 

- Beskrivelse og vurdering av den fysiske tilgjengeligheten i kommunen. Er den 

fysiske tilgjengeligheten slik at det åpnes for likestilt deltakelse? 

 

• Kartlegging av vanskeligstilte på boligmarkedet 

- Hvem er de vanskeligstilte? 

- Hva kjennetegner deres nåværende bosituasjon?  

- Hvilke behov har de for tiltak som boligløsninger og oppfølging?  

- Hvilke prioriteringer bør gjøres? 

 

• Kartlegging av samarbeidsparter 

-    Hvilke offentlige instanser, herunder 2-linje tjenesten ,  er det aktuelt å 

samarbeide med? 

-    Hvilke private , herunder boligbyggelag,  er det aktuelt å samarbeide med? 

-    Hvilke brukerorganisasjoner er det aktuelt å samarbeide med? 

 

Virkemiddelbruken 

• Oversikt over boliger som  disponeres av vanskeligstilte grupper 

(kommunale/private) 

- Er antallet tilstrekkelig?  

- Er boligene egnet?  

- Er lokaliseringen tilfredsstillende?  

- Kan boligmassen utnyttes bedre?  
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- Er det behov for ombygging og omdisponering? 

 

• Oversikt og vurdering over bruken av økonomiske virkemidler 

- Utnyttes midlene godt nok? Dersom ikke, skyldes dette manglende  

informasjon, regelverk, rutiner, ramme,  eventuelt annet? 

- Er ordningene kjent? Sees ordningene i sammenheng med andre 

personrettede virkemidler? 

 

• Booppfølging, segregering og integrering 

- Foregår det oppfølging av vanskeligstilte leietakere?  

- Gis det god informasjon ved innflytting i nye boliger? 

- Er det  behov for bomiljøtiltak i områder av kommunen? 

 

• Oversikt over planlagte boligprosjekter  

- Hvilke prosjekter planlegges? 

- Gir disse muligheter nye egnete boliger? 

- Hvordan kan kommunen samarbeide med private, som boligbyggelag, ideelle 

organisasjoner og private aktører? 

- Bruk av utbyggingsavtaler. 

 

• Arealressurser 

- Hvordan skal disse utnyttes til generell boligbygging hvor spesielle 

boligløsninger integreres?   

 

Organisering 

• Beskrivelse og vurdering av kommunens organisering av boligarbeidet  

- Utføres like oppgaver flere steder?  

- Har kommunen nødvendig kompetanse?  

- Er det tydelig for brukerne hvor de skal henvende seg? 

 

• Strategi for rullering og oppfølging av planen. Hvordan skal planen integreres i 

andre planer?  Å skape etterspørsel etter resultat, gjør planen synlig og nyttig. 
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Oppmerksomhet kan skapes ved å legge opp til rapporteringsrutiner og ved bruk av 

pressen. 

 

4. Vedlegg 

• Deltakere i arbeidsgruppe, styringsgruppe og annet 

• Tabeller over virkemiddelbruk, befolkning og boforhold og annet som ikke er tatt 

med i selve planen 

• Oversikt over virkemidlene. 
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10. Vedlegg – Kjekt å ha 

10.1 Liste over aktiviteter som kan gi medieomtale 

Oppstartkonferanse og idédugnad 

Kartleggingsresultater 

Ferdig plan 

Gjennomføring 

10.2. Hvordan gå fram overfor media? 

Tips til deg som ønsker omtale av arbeidet med boligsosiale handlingsplaner 

Forbered deg alltid! 

Målet ditt er: Bli forstått og trodd! 

Skap forståelse – ikke selg! 

Vær tilgjengelig 

Vis servicefølelse 

Nyheter vurderes forskjellig fra redaksjon til redaksjon 

I intervjusituasjonen: Vær aktiv 

Dine rettigheter 

10.3 Hvordan skriver jeg en pressemelding? 

Overskrift 

Det viktigste først 

Fallende viktighet 

Pressemeldingens lengde og tilleggsinformasjon 

Sitater 

Kontaktpersoner 
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10. Vedlegg – Kjekt å ha 

10.1 Liste over aktiviteter som kan gi medieomtale 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er viktig at pressen informeres om kommunens arbeid i planprosessen. En engasjert 

lokalpresse kan bidra til det ekstratrykket som er nødvendig for å sikre en god plan og 

gjennomføring.  

 

Vi anbefaler at kommunen velger ut aktiviteter og hendelser og informerer 

lokalpressen. Kontakten kan skje gjennom en pressemelding, og bør følges opp med 

telefonisk kontakt.  

 

Oppstartkonferanse og idédugnad 

Dette er en konferanse ved start og midtveis i planprosessen. Bred deltakelse både 

internt og eksternt i kommunen og politikere er tilstede understreker betydningen av 

arbeidet. Kommunen kan legge til rette for at ulike synspunkter kommer fram på 

møtene. Samarbeid gjerne med politikere/ rådmann i kommunen om presseutspill.  

Journalister bruker ikke så mye tid på møter. Fortell at nå starter arbeidet opp, hvorfor 

det er viktig og  hvem som skal delta i arbeidet. Tidfest  når det skal være ferdig og hva 

det skal munne ut i. Legg vekt på det NYE ved arbeidet. 
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Husbanken står også til disposisjon dersom det skulle være behov for at arbeidet 

understøttes ved statlige utspill. 

 

Kartleggingsresultater 

Resultatene av kartleggingen av vanskeligstilte på boligmarkedet er informasjon som 

den lokale pressen er interessert i. Hvorfor ikke utarbeide en liten pressemelding med de 

viktigste konklusjonene fra kartleggingen? Det viktigste med kartleggingen er å få fram 

hovedkonklusjonene. Det er også viktig at ingen personer fra kartleggingen kan kjennes 

igjen. Ta derfor bare med de viktigste tallene og ikke detaljene (som at èn person i 

kommunen bor i kommunal bolig uten bad og wc). Noen enkle diagrammer gjør seg i en 

pressemelding. Legg ved informasjon og faktaark om planarbeidet, og åpne for at den 

lokale presse intervjuer den som er ansvarlig for kartleggingen og 

politikere/administrasjonssjef. 

 

Ferdig plan 

Når planen skal til politisk behandling kan lokalpressen interessere seg for informasjon 

om de viktigste utfordringene i kommunen, og ikke minst hvordan kommunen skal 

gjennomføre planen. Hvorfor ikke la pressen få komme med sine innspill til 

planutkastet? Det viktigste for pressen er hvilke tiltak kommunen planlegger å 

gjennomføre. 

 

Gjennomføring 

Når kommunen igangsetter det konkrete arbeidet med gjennomføring av tiltak vil 

pressen også være interessert i det. Nå kan kommunen virkelig få synliggjort at planen 

fører til handling! I en del kommuner har media engasjert seg i saker som oppstart av 

boligbygging for unge i etableringsfasen, eller at kommunen har flere midler til utlån. 

Intervju med noen som har mottatt lån fra kommunen eller  at kommunen for eksempel 

stiller med gratis tomt for selvbyggere,  kan være fint  å få trukket inn. 

 

Det kan i tillegg være flere andre aktiviteter som det kan være interessant å gi 
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10.2. Hvordan gå fram overfor media? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tips til deg som ønsker omtale av arbeidet med boligsosiale handlingsplaner 

Her finner du noen kjøreregler som kan være nyttige dersom du ønsker å ta kontakt 

med mediene, eller dersom mediene tar kontakt med deg. Vi anbefaler at 

mediekontakten foregår i et samarbeid mellom kommunen og Husbanken. Det betyr at 

du informerer dine samarbeidspartnere lokalt om utspill, eller gjør relevante personer 

oppmerksom på omtale av arbeidet. På denne måten kan du kvalitetssikre utspillet på 

forhånd. Det blir også lettere for andre involverte å følge opp saken i media. 

 

Forbered deg alltid! 

Finn ut hva du ønsker å benytte anledningen til å formidle. Forbered to eller tre 

hovedbudskap som du ønsker å formidle. Eksempel på hovedbudskap er: x kommune 

starter arbeidet nå. Kommunen fokuserer spesielt … Hvorfor og hvordan skal de 

arbeide? All informasjon må være nøyaktig, riktig, fullstendig og lett forståelig. 
 
Målet ditt er: Bli forstått og trodd! 

Det er viktig å være klar over at ditt møte med journalisten er et ekspertens møte med 

mannen i gata. Du representerer kunnskapen, journalisten representerer massene som 

vil bli opplyst. Journalisten er ingen ekspert, men har evnen til raskt å sette seg inn i 

problemstillinger.  

 

Skap forståelse – ikke selg!  

Hensikten er i første rekke å skape forståelse hos journalisten/leseren for prosjektet - 

Det virker ofte mot sin hensikt å være for overbevisende,  fordi journalisten da blir 

skeptisk, snarere enn  positivt innstilt. 
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Vær tilgjengelig  

Besvar telefonsamtaler fra journalister raskt. Sørg for å være tilgjengelig hvis dere har 

avtalt et tidspunkt – ellers kan sjansen gå fra deg. Målsettingen er å besvare 

henvendelser innen 30 minutter. Om det ikke er du selv som er rette vedkommende til å 

svare på henvendelsen så sørg for at journalisten blir kontaktet av rette vedkommende. 

 

Vis servicefølelse 

Opptre som om journalisten var din viktigste samarbeidspartner. Følg opp og hold det 

du lover. 
 
Nyheter vurderes forskjellig fra redaksjon til redaksjon 

Selv om nyheten er aktuell og interessant, er det ikke sikkert at redaksjonen anser det 

som interessant å publisere den. Det er viktig å huske at alle typer nyheter ikke 

interesserer  enhver redaksjon, og at det ofte er små tilfeldigheter som avgjør om saken 

din kommer på trykk. Journalistene vil helst være alene om sakene sine, det kan derfor 

være lurt å gi saken eksklusivt til én journalist.   

 

Selv om journalisten har vært i kontakt med deg, eller journalisten er spesielt interessert 

i ditt fagområde, er du ikke garantert at det blir en artikkel. Har du kontaktet en 

journalist, eller blitt kontaktet av en, kan du gjerne følge opp på telefon etter noen dager 

hvis det ikke er laget noen sak. Du kan spørre om han/hun trenger bilder eller annet 

bakgrunnstoff, men respekter også om vedkommende har valgt ikke å lage noen 

artikkel. 

 

Nyheter vurderes forskjellig fra redaksjon til redaksjon. Selv om ingen aviser eller 

etermedier har satt opp klart definerte rammer og vilkår for hva som er godt stoff, 

finnes det likevel en del uskrevne kriterier om hva som er en nyhet. I korthet bedømmes 

nyhetene ut fra følgende kriterier: 

 

• eksklusivitet (er vi alene om saken?) 

• ferskhet (skjer dette i dag/er det aktuelle problemer for våre lesere?) 

• fysisk nærhet (skjer dette i vårt distrikt?) Også: skjer det ikke i nabokommunen? 

• psykisk nærhet (vil våre lesere reagere?) Hvordan er boligmarkedet her? 

• konflikt (alle motsetninger er godt stoff) 
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• kuriositet (merkverdigheter selger godt) Det er spesielt for x kommune at … 

• subjektiv/objektiv (er dette synsing eller fakta) 

 

I intervjusituasjonen: Vær aktiv 

Kjemp for hovedbudskapene dine. Gjenta gjerne hovedargumentasjonen flere ganger. 

Vær tilgjengelig, åpen og ærlig. Svar på spørsmålene, men ikke la deg fange av 

reporterens spørsmål. Ta egne initiativer. Snakk med enkle, klare setninger. Ikke bruk 

fremmedord og fagsjargong. Vær deg selv, bruk ditt eget språk. 
 
Hvis det er spørsmål du er usikker på skal du la være å svare, eller du kan be 

journalisten utdype det han/hun spør om slik at du forstår bedre. Du kan også henvise 

til andre i organisasjonen som kan være til bedre hjelp. Husk at din oppgave er å 

besvare spørsmål som går på det tema dere gjør avtale om, og som ligger innenfor ditt 

kompetanseområde.  
 
Dine rettigheter 

Hvis du blir intervjuet av en journalist vil de fleste journalister akseptere at du har en 

rett til å lese igjennom saken for å godkjenne sitater. Avtal dette med journalisten på 

forhånd. Husk på at det bare er faktiske opplysninger og egne sitater du skal 

kontrollere. Innholdet for øvrig har du ikke kontroll over. Husk også på å være positiv 

når du foreslår endringer. Du har sjelden noe igjen for å være vanskelig. Men en feilfri 

artikkel er i alles interesse. 
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10.3 Hvordan skriver jeg en pressemelding? 
 

Pressemelding er en vanlig kontaktkanal mellom det offentlige/næringslivet og 

redaksjonen.  
 
Her følger noen råd og tips om hvordan innholdet i en pressemelding bør utformes, 

hvordan oppsettet bør være, og hvilke skriveregler man bør ta hensyn til. Dette er ikke 

absolutte regler, men er ment som en pekepinn. Det er også rom for personlig 

utforming. Lykke til! 

 

Overskrift 

Pressemeldinger må alltid ha en overskrift. Overskriften skal på en enkel og direkte 

måte fortelle hva som er det viktigste. Overskriften skal være nøktern og saklig, og være 

informativ. Prøv å få med et verb i overskriften. Det vil gjøre den mer levende. Det er 

opp til journalisten å gi overskriften et ladet preg – et forsøk på å styre journalistens 

vinkling ved bruk av positiv overskrift lykkes sjelden. Overskrifter vil nesten alltid bli 

endret av en journalist eller en deskmedarbeider.  

 

Det viktigste først  

Start med det viktigste først i form av en ingress (innledning med uthevet skrift). 

Innholdet i denne skal være hovedpoenget og konklusjonen. Videre i den vanlige teksten 

følger du opp med konsekvenser, premisser, detalj- og bakgrunnsinformasjon. Litt 

forenklet kan man si at de første setningene i en pressemelding skal gi svar på; Hva, 

hvem, hvorfor, hvor og når. Ved å lese overskriften og de to første setningene skal 

journalisten se hva saken dreier seg om. 

 

Fallende viktighet 

Pressemeldinger skal utformes etter prinsippet om fallende viktighet. Det viktigste først, 

det minst viktige til slutt. Tenk deg at du skal kunne kutte pressemeldingen bakfra uten 

at det får betydning for hovedpoenget i pressemeldingen. 

 

Pressemeldingens lengde og tilleggsinformasjon 

En pressemelding skal være kortfattet. Som hovedregel skal lengden ikke være mer enn 

en A4-side. Noen ganger trenger man å gi fyldig bakgrunnsinformasjon for å sette 
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nyheten i riktig perspektiv. Pressemeldingen bør da deles inn i to. Først  en 

nyhetsmelding, og så faktainformasjon. Dette kan legges ved som et eget faktaark eller 

en ramme med punktvis informasjon. 
 
Sitater 

Å legge inn sitater er vanlig i pressemeldinger. Det gjør dem mer levende. Hovedtips for 

hva som skal legges i vanlig tekst, og hva som bør legges i sitat: Legg alle faktaaktige 

opplysninger (prosjektet, omfanget, tilskuddet osv.) i tekst, mens du legger alle 

meninger (hvorfor tror du at prosjektet kommer til å bli en suksess) i sitatform. 
 
Kontaktpersoner 

Henvisning til kontaktpersoner må alltid være med i pressemeldinger. Kontor, mobil- og 

e-post adresser må alltid være med i pressemeldinger. En klage som går igjen hos 

pressen er at oppgitte personer ikke er tilgjengelige.  
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