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Del 1 UTFORDRINGER og TILTAK 
1.1 Innledning 
1.1.2 Mandat Vedtatt i kommunestyret 31.08.00. (Definert som prosjektgruppas 

oppgaver i vedlegg 1, organisering). 
Kommunestyret skal vedta en ferdig plan i august 01. 

1.1.3 Overordna mål Lage en samlet plan for kommunens arbeid for at unge og 
vanskeligstilte skal kunne etablere seg og bli boende i bolig. 

1.1.4 Hovedmål Økt kunnskap om boligbehovet i kommunen 
Økt kunnskap om statlige virkemidler 
En boligpolitikk som er mer samkjørt mellom sektorene 
En mer målretta og effektiv bruk av virkemidlene 
En større effektivitet ved å samordne ressursene 

1.1.5 Organisering  Vedlegg 1          
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.2 Bakgrunn 
Rissa kommune deltar i et prosjekt i regi 
av Husbanken med å kartlegge 
vanskeligstilte på boligmarkedet. Med 
vanskeligstilte menes i første rekke 
husstander som har lite egnet bolig, bolig 
der leieforholdet står i fare for å opphøre, 
behov for oppfølging fra tjenesteapparatet 
eller som står uten egen bolig. Husbanken 
gir kr. 80.000,- i tilskudd til dette arbeidet 
og følger opp med veiledning underveis. 
 
1.3 Sammendrag 
Folketallet var 1.10.2000 registrert med 
6502 innbyggere i kommunen. 
Rissa kommune blir dermed den 5. største 
kommunen i Sør- Trøndelag.  
Utviklingen på Fosen Mek. viser at vi i 
noen år framover kan bruke 
framskrivningen i positiv trend (Felles 
planforutsetning til Kommuneplan) som 
indikator. I positiv trend vil det være 6589 
innbyggere i 2012. Det vil være en 
utfordring å oppnå fortsatt befolknings-
vekst samtidig som en reduserer 
utflyttingen av nyutdannet ungdom.  
Statistikken viser at i Rissa har vi flere 
eldre over 60 år enn resten av fylket 
(Norgit 1999). En boligundersøkelse 
(Raadhuus 1998) viser at de fleste bor i 
enebolig i Rissa, men at mange ønsker å 
flytte i mindre leiligheter (35%) og 
nærmere sentrum (40%). Fordelt på 
skolekretser, bor 64% av befolkningen 
innenfor en radius av 1-2 km fra Rissa 

sentrum. Dette omfatter skolekretsene Åsly 
(2502 personer) og Stadsbygd (1608 
personer) (Raadhuus AS 1999). 
I Rissa kommune er det stor mangel på 
egnede boliger generelt og mangel på 
rimelige boliger for unge i 
etableringsfasen. Dette skyldes for en stor 
del den positive ordreinngangen på Fosen 
Mek som bringer med seg mange 
leiearbeidere. Dette skaper et enormt press 
på boligmarkedet, og dertil kunstig høye 
priser. 
Kartleggingen av vanskeligstilte (nov. 
2000) omfatter 73 husstander og viser at 
manglende tilgjengelighet på grunn av 
funksjonshemming (inkluderer eldre) og 
sosialt vanskeligstilte (rus/psykiatri) utgjør 
en stor gruppe med boligbehov. Det 
generelle presset på boligmarkedet 
forsterker problemet for mange sosialt 
vanskeligstilte med akutt bolig- problem 
(25% av de som var med i kartleggingen). 
Kartleggingen er utført av kommunens 
tjenesteytere, og bygger i stor grad på 
deres vurdering av den enkeltes behov. 
Flyktninger og unge i etableringsfasen var 
ikke med i kartleggingen. Før Rissa 
kommune tar imot flyktninger, må det 
bygges egnede boliger for dem (egen 
handlingsplan). Mange av disse gruppene 
har behov for sentrumsnære boliger. Dette 
signaliserer behov for å se på nye areal og 
fortetting av eksisterende boligmasse i 
tilknytning til sentrum, fortrinnsvis i Rissa 
og Stadsbygd.
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1. 4 Satsingsområder 

 Boligbygging 
 Gode bomiljø for alle 

Verdisyn: ta vare på svake grupper 
 Unge i etableringsfasen 
 Sosialt vanskeligstilte 
 Boligarbeid framover 

 
1.5 Strategier 
• Skaffe flere mindre eierleiligheter 
• Sørge for å ha tilstrekkelig kommunale boliger (ulike typer enkeltstående og 

samlokaliserte) 
• Tilrettelegge for at folk kan kjøpe sine egne boliger 
• Tilrettelegge for økt bruk av HB midler 
• Tilrettelegge for økt bruk av HB midler for tilrettelegging av eksisterende boligmasse 
• Informere boligtrengende om muligheter  
• Sørge for å ha god rådgivning i forhold til boligbygging/finansiering 
• Definere ansvarsområde når det gjelder boligpolitikk 
• Kommunen må prioritere tomter til egne boliger i nye felt 
 
 
 

 
 
 
1.6 Tiltak 
Strakstiltak 
Markedsføre boligtomter ved 
• Oppslag i servicetorget 
• Annonser i Fosna - Folket 
• Flygeblad til større bedrifter 
• Internett 
 
Kort sikt (1 år) 
1. Kommunen gjennomgår sin boligmasse med tanke på fortetting og utbedring, jamfør 

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. 
2 Igangsette et prøveprosjekt hvor kommunens egne folk planlegger og bygger en bolig (2, 

3 eller 4- mannsbolig) med livsløpstandard. I samarbeid med ergoterapi, sosialtjenesten,    
      teknisk drift og Husbanken. Kjøper (sosialt vanskeligstilte) går inn med egeninnsats i   
      samarbeid med sosialkontor/A- etat, jobbsentral o.a. Sammenligne kostnader med tanke          
      på videreføring. 
3    Bygge to 2- mannsboliger i henholdsvis Rissa og Stadsbygd sentrum. 
4. Rissa kommune kjøper to leiligheter på Berge Nord, Nordbohus. 
5. Opprette en tverrsektoriell gruppe som diskuterer boligoppgaver etter behov. 
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6. Opprettelse av boligkontor: alle boligoppgaver kanaliseres til en person som sitter i nær 
tilknytning til servicetorget i en 100% stilling. 
 
Oppgaver: 

 Informasjon til publikum 
 Oversikt over boligmasse, kommunale eiendommer og private utleiere 
 Husbanksaker 
 Henvendelser om bostøtte (samarbeid med sosialkontor) 
 Utleie av kommunale boliger 
 Samarbeid med omsorgssoner og private organisasjoner vedrørende boligspørsmål 
 Rullering av boligsosial handlingsplan 
 Samordningsinstans for avdelinger involvert i boligoppgaver 

 
Mellomlang sikt (1-5 år)  
1. Det må tas med i planene for utbygging av sykehjemmet på Stadsbygd at det kan legges    
       til rette med egne leiligheter for funksjonshemmede barn  med hjelpebehov og leiligheter    
       for avlastning 
2. Regulere areal for boligbygging i Rissa sentrum 
3.    Kommunen tar initiativ til at det bygges små samlokaliserte enheter av 

private eller Tobb, eventuelt at kommunen kjøper leiligheter av utbygger 
 
Lang sikt (10- 30 år) 
Oppgaver som nevnt i ovenfor i forhold til behov 
 
 
Tidsperspektivet for tiltakene er foreslått i henhold til målgruppenes behov 

 Strakstiltak 
Gruppen sosialt vanskeligstilte/rus psykiatri 

 Kort sikt (1 år) 
Sosialt vanskeligstilte  

 Mellomlang sikt (1-5 år) 
Tilrettelegge for fysisk funksjonshemming 

 Lang sikt (10-30 år) 
Eldre som trenger/ønsker ny bolig uten oppfølging 
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DEL 2 SITUASJONSBESKRIVELSE 
 

2.1 Geografi og næringsvirksomhet 
2.2 Generelle forhold 
2.3 Kommunens plandokument (utdrag) 
2.3.1 Kommuneplan 
2.3.2 Framskrivninger 
2.3.3 Økonomi og handlingsplan 
2.3.4 Handlingsplan for eldre 
2.4 Kartlegging av vanskeligstilte på boligmarkedet 
2.4.1 Målgrupper 
2.4.2 Flyktninger 
2.4.3 Hvem er de vanskeligstilte? 
2.4.4 Hvordan bor de? 
2.4.5 Boligproblemer 
2.4.6 Ressurser 
2.5 Organisering av det boligpolitiske arbeidet 
2.5.1 Boligoppgaver 
2.5.2 Fysisk tilgjengelighet 
2.5.3 Bomiljø 
2.6 Kommunale boliger 
2.7 Tomter, tomtepriser og arealressurser 
2.7.1 Salg og forvaltning av kommunale boligtomter 
2.7.2 Byggeklare tomter, ikke byggeklare tomtereserver, omsetning siste 10 år 
2.7.3 Beskrivelse av kommunens tomtetilbud 
2.7.4 Utfordringer 
2.8 Rissa Nærings- og eiendomsselskap KF 
2.9 Planlagte private byggeprosjekt 
2.10 Omsorgsboliger 
2.11 Booppfølging 
2.12 Økonomiske virkemidler 
2.12.1 Personrettede låne- og tilskuddsordninger 
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RISSA KOMMUNE I DAG 
 
2.1 Geografi og næringsvirksomhet 
Rissa kommune er Fosenhalvøyas største kommune hva innbyggertall angår. Kommunen fikk 
sine nåværende grenser ved sammenslåing av Rissa og deler av tidligere Stjørna og Stadsbygd 
kommuner. Rissa omfatter kyststrekningen nord for ytre Trondheimsfjord, fra fylkesgrensen 
mot Nord- Trøndelag i øst til Stjørnfjorden i vest. Store deler av landskapet består av kollete 
høyder mellom 300 og 600 m.o.h. og flatere lavereliggende landbruksområder i dalene og ut 
mot kysten. Areal 621 km2.  
Hovednæring er jordbruk og industri. I Stadsbygd dyrkes en god del grønnsaker og bær. 
Rissa kommune har en ganske variert industri med næringsmiddel-, bygg og anlegg- og 
verkstedindustri. Fosen mekaniske verksteder er kommunens største industriarbeidsplass. På 
1990-tallet hadde også handelsnæringen en god vekst. 
 
Rissa har godt utbygd skolestruktur med barne- og ungdomsskoler på Mælan, Stadsbygd og 
Rissa, og barneskoler i Skaugdalen og Fevåg/Hasselvika. Fosen Folkehøgskole og Rissa 
videregående skole ligger i Rissa sentrum med flere linjer å velge i. 
Kommunen har også god barnehagedekning med god geografisk spredning. 
 
Tobb utførte en markedsanalyse i Rissa kommune 08.1998. Analysen ble utført av 
firmaet Raadhus AS gjennom en postal undersøkelse mot alle husstander i kommunen.  
Da var det bosatt 6.431i kommunen.  
Fordelt på skolekretser bodde 64% av befolkningen innen en radius av 1- 2 kilometer fra 
Rissa sentrum. Dette omfatter skolekretsene Åsly (2.502 personer) og Stadsbygd (1.608 
personer).  
 
2.2 Generelle forhold   
Større områder med sammenhengende, tett jordbruksbebyggelse ligger i Stadsbygd og 
området rundt Botnen. En god del bebyggelse ligger også oppover Skaugdalen og nordover 
langs kysten med tettbebyggelsene Hasselvika, Fevåg, Sørfjorden og Råkvåg. 
Kommuneadministrasjonen ligger i Rissa sentrum ved Botnen. Rissa sentrum har ca 700 
innbyggere. 
Folketallet var 1.10.2000 registrert med 6502 innbyggere i kommunen.  
Rissa kommune blir dermed den 5. største kommunen i Sør- Trøndelag.  
De fleste bor i enebolig i Rissa, men Tobbs boligundersøkelse viser at mange ønsker å flytte 
til mindre leiligheter (35%) og nærmere sentrum (40%). 
Stadsbygd har hatt kraftig vekst i den senere tid og er et aktuelt  boområde for mange. Ikke 
minst på grunn av nærheten til Trondheim. 
På grunn av stort press i markedet, ligger de få husene som er til salgs, i en relativt høy 
prisklasse. Utleiemarkedet er også preget av dette. I de tilfelle kommunen er leietaker, er 
prisene i det private leiemarkedet unaturlig høye. 
For å etterkomme behovet for flere leiligheter i sentrum, må mulighetene for fortetting og 
utbedring av den kommunale boligmassen gjennomgås. 
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NORGIT- senteret A.S utførte en demografisk analyse av Rissa kommune 11.1999. 
Rissa kommune hadde en negativ befolkningsvekst på 1980- tallet, og en stagnasjon i 
folketallet i 1990- årene. I en periode framover vil det kunne bli forholdsvis høye fødselstall 
som følge av bølgetoppen av folk i alderen 20-30 år. Videre viser denne analysen også at 
andelen over 60 år er mye høyere i Rissa enn i Sør-Trøndelag og landet som helhet. Det 
samme gjelder andelen yngre barn, mens andelen eldre barn er høyere enn i fylket og landet 
for øvrig.  
Kommunen har gjennomgående hatt netto utflytting i denne perioden, og fra 1985 har denne 
utflyttingen oversteget fødselsoverskuddet med noen få unntak, dermed har resultatet blitt 
nedgang i befolkningen. Til en viss grad følger netto flyttetallene og befolkningsveksten 
utviklingen i konjunkturene i perioden. Det er mye som tyder på at flyttetilbøyeligheten i 
Rissa følger utviklingen på arbeidsmarkedet. Flyttetilbøyeligheten er størst i aldersgruppen 
18-28 år. Det er i disse årene man etablerer seg i faste familieforhold og får en tilknytning til 
arbeidsmarkedet. Dette drar også med seg flyttebevegelse for små barn.  
I positiv trend vil det være 6589 innbyggere i 2012. 
Tallene fra Statistisk Sentralbyrå er ikke trekt inn i analysen da prosjektgruppa har vurdert 
opplysningene til å gi for dårlig sammenligningsgrunnlag. 
 
2. 3 Kommunens plandokument 
2.3.1 Kommuneplan Rissa 2000- 2012- Felles planforutsetninger, pkt. A3.2 Sosial og 
kulturell utvikling sier:  
”Kommunens engasjement for innbyggerne og tilreisende skal bidra til at folk trives her, og 
at de blir motiverte til å ta vare på seg selv og sine omgivelser. Arbeidsmuligheter, boforhold, 
god helse, muligheter for fritidsaktiviteter og sosialt nettverk med attraktive møteplasser må 
vektlegges. Kommunen må også ha et apparat som kan registrere og støtte opp om de som 
har spesielle oppfølgingsbehov.” 
 
Videre er nevnt at ”for å opprettholde en sunn befolkningssammensetning må det også rettes 
spesiell oppmerksomhet mot behovene til ungdom i etableringsfasen.” Mer utdypet  angående 
bosetting: ”Hver enkelt har i dag større mulighet enn tidligere til å velge hvordan de vil leve. 
Dette gir seg utslag i ulike behov når det gjelder boliger og boligområder, og varierer med 
livsfaser, interesser og familiesituasjon. De kommunalt regulerte boligfeltene framstår som 
gode og trivelige boligfelt isolert sett. Vi må imidlertid kunne si at mange av dem er bygd for 
langt unna sentrumsfunksjoner/servicetilbud. Etterspørselen har i den senere tida gått i 
retning av mindre og rimeligere leiligheter. For at Rissa kommune skal framstå som et 
attraktivt bosted for flest mulig, vil variasjon i botilbud være viktig. Kommunesenteret kan 
etter hvert tilby en tettere boform. Det er viktig å opprettholde servicetilbud i tilknytning til 
områdene der folk ønsker å bo”. 
 
2.3.2 Framskrivninger  
”Det vil være en utfordring å oppnå fortsatt befolkningsvekst samtidig som en reduserer 
utflyttingen av nyutdannet ungdom. Ut fra dagens situasjon vil det bli vekst i folketallet 
dersom en får netto vekst i antall arbeidsplasser. Dette forrykkes dersom det blir endringer i 
arbeidsledigheten. 
 
Prognosene er utarbeidet av NORGIT- senteret og kjørt i KOMPAS (KOMmunenes  Plan og 
AnalyseSystem). 
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I modellen er det lagt følgende generelle forutsetninger: 
• Demografi/befolkning 
Offisielle befolkningstall på grunnkretsnivå pr. 31.12.97 danner basis for prognosene. 
Fødselsfrekvensen er vurdert ut fra statistikk for kommunen. Utflyttingssannsynlighet for 
gruppen 15-19 og 20-år er økt med 75%. De eksterne flytteratene er også benyttet for 
internflyttingen i kommunen. Dette innebærer at den resulterende aldersstrukturen i de 
enkelte sonene vil kunne bli noe skjev hvis flyttemønsteret internt avviker sterkt fra det 
eksterne flyttemønsteret. Dødeligheten er ikke vurdert nærmere. 
• Boligdata 
Data er hentet fra folke- og boligtellinga i 1990 (SSB) og fra GAB-registeret. Boligbygging i 
perioden 1991-1997 er fordelt på sonene etter boligtyper. 
 
Kommunen mangler boligbyggeprogram, og det er utarbeidet forslag til et slikt program som 
er lagt inn som en generell forutsetning i prognosene. Denne framskrivinga er som nevnt 
bygget på den faktiske boligbygginga i perioden 1991-1997, og kan brukes som 
styringsverktøy i planlegginga framover.” 
 
Tabell: Forslag til boligbyggeprogram Rissa kommune 1998-2012: Antall boliger fordelt på år og soner. 
Boligbygge 
Program 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1Stadsbygd 6 5 5 7 6 5 4 6 5 7 6 6 5 4 5 
2 Rissa 6 8 9 9 9 12 9 11 10 11 12 9 10 8 9 
3 Skaugdalen 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
4 Hasselvika 1 0 0 0 2 0 2 1 0 0 2 0 2 0 1 
5 Fevåg 6 0 1 1 0 1 0 3 0 1 1 0 1 1 2 
6 Sørfjorden 0 2 1 2 2 2 4 0 2 1 2 1 4 1 2 
7 Råkvåg 0 1 0 0 1 2 1 0 1 0 0 1 2 0 1 
8 I alt 19 16 16 20 20 22 21 21 18 21 23 17 24 14 20 
 
”For å få et bilde av en tenkt framtid for Rissasamfunnet, lanseres tre framtidsbilder: 
1. historisk framskrivning/trend 
2. positiv-” i beste fall”- framskrivning/trend 
3. negativ- ”iverste fall”- framskrivning/trend. I felles planforutsetning til kommuneplan 

presenteres disse tre framskrivningene på kommunenivå.” 
 
2.3.3 Økonomi og handlingsplan 1999-2002,pkt. 2.5.2, Boligbygging og arealforvaltning sier: 
”Kommunen har som en viktig målsetting å sørge for at det til enhver tid er byggeklare 
tomter og boligfelt i alle deler av kommunen. Samtidig har det vært en politisk målsetting å 
tillate spredt boligbygging, under forutsetning av at det ikke kommer i konflikt med dyrka 
mark, trafikkmessige- og miljømessige forhold. 
 
De kommunalt regulerte boligfeltene framstår i dag som gode og trivelige boligfelt isolert 
sett. Vi må imidlertid kunne si at mange av dem  er bygd for langt unna sentrumsfunksjoner 
og det servicetilbudet de der får. I de siste årene har man sett en tendens mot etterspørsel 
etter mindre og rimeligere leiligheter. 
 
Når det gjelder arealforvaltning er det også viktig å legge til rette for etablering av arealer 
som skal benyttes til næringsvirksomhet. Det går fram av kommuneplanen at man skal legge 
forholdene til rette i Strømmensområdet, slik at det kan bli et bærekraftig kommunesenter. 
Med den utbyggingen vi har sett de siste årene er området på god vei til å bli det 
sentrumsområdet som har vært savnet .” 
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2.3.4 Handlingsplan for eldre sier i sin VISJON i forhold til brukerperspektivet at  
”pleie og omsorgstjenesten skal dekke etterspørselen på de tjenestene vi yter på en kvalitativ 
og kvantitativ god måte. 
Pleie og omsorgstjenesten skal ta utgangspunkt i den enkeltes ressurser og behov, med vekt 
på hjelp til selvhjelp gjennom habilitering og rehabilitering. 
Pleie og omsorgstjenesten skal sette service for brukerne i fokus. 
Pleie og omsorgstjenesten skal legge til rette for at alle skal bo lengst mulig i egen bolig og 
ha tilgang på et individuelt tilrettelagt botilbud. 
Pleie og omsorgstjenesten skal være samordnet, fleksibel og nær.” 
 
I Rissa er pleie- og omsorgssektoren delt inn i tre omsorgssoner, Rissa , Stadsbygd og Stjørna. 
Hver sone har sitt eget syke- /aldershjem og hver sin omsorgsleder. Omsorgslederne har 
ansvar for å tildele trygdeboliger i sine soner. 
 
2.4  Kartlegging av vanskeligstilte på boligmarkedet  
73 husstander som hadde vært i kontakt med tjenesteapparatet i løpet av de siste 6 mnd. før 
kartleggingen i november –00, ble registrert som sosialt eller økonomisk vanskeligstilte på 
boligmarkedet. Det er viktig å være oppmerksom på at kun de som har vært i kontakt med 
tjenesteapparatet har vært med i kartleggingen. Kontakten med tjenesteapparatet var i 
utgangspunktet ikke nødvendigvis i forbindelse med boligbehov. Det kan også være personer 
med boligproblem som ikke er med i registreringen, fordi de ikke er kjent for 
tjenesteapparatet. Kommentarene i analysen berører likevel noen problemstillinger i forhold 
til andre med boligbehov. 
Tjenestestedene som deltok i kartleggingen var Rissa, Stjørna og Stadsbygd omsorgssone, 
sosialtjenesten, psykiatritjenesten og barnevern, samt personalkontoret. 
Opplysningene er sammenholdt for å sikre at hvert hushold er registrert bare en gang, selv om 
det har flere forskjellige kontakter med tjenesteapparatet. Opplysninger om 
husholdssammensetning, alder og inntekt kommer fra den informasjonen som er tilgjengelig 
for tjenesteyterne. Noen opplysninger er dokumenterte og sikre, mens i andre tilfeller har 
tjenesteyterne vært henvist til å gjøre egne anslag. Opplysninger om behov for bolig eller 
tiltak er i alle tilfelle tjenesteyters vurdering. Denne er nødvendigvis ikke i overensstemmelse  
med den enkeltes egne ønsker. 

Hvem er vanskeligstilt på boligmarkedet i Rissa kommune

Par med barn
21 %

Par uten barn
7 %

Enslig med barn
11 %

Enslig mann
15 %

Enslig kvinne
38 %

Annet
8 %
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Situasjonen for vanskeligstilte grupper og på boligmarkedet generelt vil være i stadig endring. 
En kartlegging annenhvert år ville derfor gi et godt bilde av boligsituasjonen på det 
tidspunktet. 
 
2.4.1 Målgrupper  
Økonomisk vanskeligstilte, flyktning 1.gangsetablert, flyktning tilflyttet, fysisk 
funksjonshemmet, psykisk utviklingshemmet, psykiatrisk langtidspasient, 
rusmiddelmisbruker, sosialt vanskeligstilte, annen funksjonshemming, ikke oppgitt, ?. 
 
2.4.2 Flyktninger 
Skal Rissa kommune bosette flyktninger, må det bygges egnede boliger for dem. Gruppen 
som arbeider med spørsmål omkring mottak av flyktninger har lagt fram forslag om at det 
planlegges og iverksettes bygging i Rissa sentrum av 8 boenheter, hvorav 6 er enheter for 
enslige og 2 enheter for familie. 
 
2.4.3 Hvem er de vanskeligstilte? 
Det er mange fysisk funksjonshemmede, som også har andre  funksjonshemninger.  
Gruppen andre funksjonshemninger er stor, blant disse mange eldre som kan være 
bevegelseshemmet eller være sterkt redusert på annet vis. Hovedvekten er på enslige 
husholdninger. Av de eldre er det klart flest kvinner. Blant menn er det flest yngre.  
Mange enslige eldre trenger ny bolig for å unngå isolasjon, nærhet til servicefunksjoner og 
annet. 
Gruppen sosialt vanskeligstilte er også stor og inneholder både psykiatri- og rusproblematikk.  
Denne gruppen er i mellomkategorien på alder, men husholdningssammensetningen er variert. 
Gruppen sosialt vanskeligstilte opp til 67 år bør prioriteres i tillegg til husholdninger med 
andre funksjonshemninger/fysisk bevegelseshemmede som er eldre. 
Tallene viser at Rissa kommune ikke har noen bostedsløse, men dette skyldes at flere bor hos 
venner og familie.  
Det er også grunn til å anta at tallene ville ha vært mye høyere dersom boligspørsmål kunne 
registreres i et boligkontor. Et lite flertall eier sin bolig, men nesten like er private leietakere.  

• Sosialt vanskeligstilte:  18 voksne,1 barn 
• Psykiatriske langtidspasienter: 5 voksne  

Hvem er de vanskeligstilte på boligmarkedet
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• Psykisk utviklingshemmede: 3 ungdommer 
• Fysisk funksjonshemmede: 4 barn, 5 ungdommer, 19 eldre 
• Økonomisk vanskeligstilte 2 voksne 
• Annen funksjonshemming: 3 barn, 5 ungdommer, 10 voksne 
 
Til sammenligning viser Tobbs boliganalyse at totalt  i de yngste aldersgruppene er det en 
overvekt av kvinner og i de eldste aldersgruppene er det en overvekt av menn. 
 
Handlingsplan for eldreomsorgen, status og situasjonsbeskrivelse, viser at   
I perioden fra 1997- 2001 vil andelen eldre mellom 67 og 79 år synke, mens andelen over 80 
år vil stige. Totalt sett vil antall eldre over 67 år reduseres med 109 i perioden fra 1997. 2002. 
 
2.4.4.Hvordan bor de? 
 De fleste eier sin bolig. 
 Nesten like mange leier på det private markedet, kortsiktig eller langsiktig leie. 

I forhold til de største målgruppene er hovedtrekket at de sosialt vanskeligstilte leier sin 
bolig, mens de fysisk funksjonshemmede eier sin bolig(bor hjemme hos foreldre). 
Det private leiemarkedet er en dårlig løsning da det er en klar tendens til overprising  når 
kommunen står som leietaker på vegne av sosialklienter. 

 
 
2.4.5 Boligproblem  
Manglende tilgjengelighet, dårlig standard, dårlig el. mangelfull kommunale boliger, 
trangbodd.  
(42 % trenger annen bolig uten at det er definert et boligproblem) 
 
 
 
 
 
 

Hva gjør boligen uegnet?

Dårlig standard / 
tilstand
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Trangbodd
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bad/WC. 
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Ikke tilpasset 
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Bad lar seg ikke 
tilrettelegge

4 %

Manglende 
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boutgifter
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Tobb`s analyse viser at totalt 90% av beboerne i Rissa kommune eier sin nåværende bolig.  
(Boligtyper ved Rissa sentrum; enebolig 53%, 2-mannsbolig 2%, rekkehus/småhus 15%, 
omsorgsbolig12%, og leilighet 21%). 
13% av disse hadde i -98 sannsynlige eller konkrete flytteplaner i løpet av påfølgende 3- 
årsperiode. (”Ønsker alt på et plan” var viktigste årsak til flytteplaner).   
52% av de med flytteplaner ønsker å flytte til enebolig. 
Gjennomsnittlig størrelse på neste bolig:124m2 
Den yngste aldersgruppen (25-35 år) svarer at de ønsker større bolig (50%) 
og ønsker å eie egen bolig (40%) er de viktigste årsakene til at man vil flytte fra nåværende 
bolig. 
Egen inngangsdør og varmekabler på bad er de to høyest prioriterte produktgruppene i neste 
bolig. 
Den eldste aldersgruppen svarer at ønsker mindre bolig (35%) og ønsker alt på et plan (50%) 
er de viktigste årsakene til at man vil flytte fra nåværende bolig.  
Ønsker å bo mer sentralt var viktigst for aldersgruppen 36-45 år (40%). 
 
2.4.6 Ressurser 

 Totalt 42 av de kartlagte har store bistands – og oppfølgingsbehov. Alle disse er anbefalt 
ny bolig. Ansvar for booppfølging ligger til hver enkelt sone.  

 De fleste husstandene kan eventuelt gjøre noe med sin boligsituasjon (kjøpe bolig) med 
bostøtte, tilskudd og lån.  

 Manglende tilgjengelighet til bolig utgjorde et problem for 11 husstander i egen bolig. 
 78% av de kartlagte husstandene er under grense for bostøtte. 
 De eldre enslige damene i denne gruppen har inntekt i forhold til bostøtte, og kvalifiserer 
 dermed for lån og tilskudd til tilpasning av bolig (eier stort sett sin bolig). De fleste av 

disse er anbefalt samlokalisert bolig uten oppfølging. Denne vurdering er gjort ut i fra at 
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de bor langt unna kommunesenter og servicefunksjoner og at det blir billigere på lang sikt 
med ny tilpasset bolig. 

 
Oversikt over målgruppenes bolig- og hjelpebehov og økonomiske virkemidler er vedlagt på 
eget skjema i del 3. 

 
2.5 Organisering av det boligpolitiske arbeidet: 
2.5.1 Boligoppgaver 
De forskjellige omsorgssonene tildeler trygdeboliger. Oppfølgingstjenesten er også koblet til 
dette arbeidet. Personalkontoret og sosialkontoret tildeler kommunale leiligheter. Bostøtte 
behandles av merkantilt ansatt ved sosialkontoret, men servicetorget har også en del 
henvendelser. Alle Husbank- saker behandles i servicetorget. I tillegg har vi teknisk drift med 
ulike boligoppgaver, Rissa sanitetsforening og private utbyggere. Det er behov for å 
kanalisere alle boligoppgavene gjennom en person som sitter i tilknytning til servicetorget. 
Oppgaver knyttet til denne funksjonen er listet opp i del 1 under tiltak.  For å holde seg 
kontinuerlig oppdatert hva boligproblemer angår, kan det være en stor fordel å foreta en 
kartleggingen etter samme mal annenhvert år. 
 
2.5.2 Fysisk tilgjengelighet 
Boliger til funksjonshemmede må følges opp med hensyn til utforming i samarbeid med f. eks 
ergoterapeut. Trondheim kommune har igangsatt et prosjekt hvor kommunen, Husbanken og 
hjelpemiddelsentralen samarbeider om å finne gode boligløsninger for eldre og funksjons- 
hemmede. Bakgrunnen for dette er at mange som har flyttet inn i ny antatt funksjonell bolig 
har erfart at den ikke fungerer så godt i praksis. Målet for prosjektet er å kunne gi råd i bygge- 
saker for å unngå frustrasjoner på grunn av dårlige løsninger i nye boliger 
 
2.5.3 Bomiljø 
Samlokalisering av boliger er kostnadsbesparende og effektivt ved samordning av ressurser. 
Det er også en fin boform for å unngå isolasjon. Med god oppfølging fra tjenesteapparatet 
gjennom en fast ansatt boveileder, kan f.eks psykiatrisk langtidspasienter få botrening i trygge 
omgivelser og etter hvert kunne greie seg selv. Likevel er det viktig å integrere enkeltpersoner 

Hvilket tiltak er anbefalt
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i ulike bomiljø for å unngå stigmatisering. (Det kan bestilles videoer fra Husbanken som viser 
gode erfaringer med denne boformen, blant annet fra Bergen). 
 
 
 
 
VIRKEMIDLER 
2.6 Kommunale boliger 
Rissa kommune solgte unna det meste av boligmassen på 80- tallet. Kommunen eier i dag 17 
boliger som er tenkt disponert til ansatte.  Men på grunn av stort press i markedet disponeres 
¼ av disse av sosialt vanskeligstilte. Mange av disse husene er nedslitt og dårlig vedlikeholdt. 
I forbindelse med Boligsosial handlingsplan er det foreslått å gjennomgå den kommunale 
boligmassen med tanke på utbedring og fortetting. 
Ombygging av den kommunale boligmassen er vurdert til å være for dyrt.  
 
2.7 Oversikt over tomter, tomtepriser og arealressurser 
2.7.1 Salg og forvaltning av kommunale boligtomter 
Planavdelingen har de siste 10 år forestått salg av kommunale boligtomter i tillegg til 
avdelingens hovedansvar for planlegging og forvaltning av arealbruken. Forvaltning skjer 
gjennom utredning og forvaltning av oversiktsplaner ss. arealdelen til Kommuneplan for 
Rissa og kommunedelplaner. Videre gjennom utarbeidelse og behandling av regulerings- og 
bebyggelsesplaner på detaljnivå.  
 
2.7.2 Byggeklare tomter, ikke byggeklare tomtereserver, omsetning siste 10 år 
Rissa kommunes engasjement innen boligsektoren har de senere år ligget på tilbud om 
kommunale boligtomter ved direktesalg til kjøper samt samarbeid med private utbyggere om 
utbygging av felt på kommunal grunn. Videre har kommunen bidratt med leiligheter og 
sykehjemsplasser.  
 
  Tabell 1 : Tomtetilbud i felt oa. tettbygging siste 10 år 

Sone Utbygger Boligfelt Hustyper Byggeklare 
Tomter 

Regulert men 
ikke tekn. 
Klargjort 
Tomtereserve 

Mulighet 
for 
utvidelse 

Omsetning 
siste 10år 

1. Stadsbygd RK Grønningsmarka Frittl. Småhus 6 22** (2001) n? 10 
 RK, P Valsåmyra SORO Rekkehus 0 0 n 9 
 RK, P Valsåm. Mesterh. Kjedehus 4 0 n 6 

 
2. Rissa RK Årnseth Vest Frittl. Småhus 3 0 j* 5 
 RK, P ”Grendahustomta” 3 stk 2-manns. 6 leil 0 n 0 
 RK, P ”Terassehustomta” Rekkehus 0 0 n 9 
 RK, P Berge Nord Kjedehus 1 5* j* 25 
 RK PU Norheim Kjedehus 0 0 n 6 
 P Lunden Borettslag Rekkehus 0 0 n 10 
 RK, P Strømmen BL Omsorgsleil. 0 0 n 27 
 RK, P Straumseth Vest Eneboliger 5* -> 3 0 n 3 
 P --//-- R.hus saniteten 10 leil 0 n 0 
 P Sund Østre  2 0 j* 3 
 RK, P B.Nord (Østre) Kjedehus 15*  0 n 0 

 
3. Hasselvika RK Hybo 1 og 2 Frittl. Småhus 3+10 21 n 2 

 
4. Fevåg RK Fevåg boligfelt Frittl. Småhus (4)* (20) n 10 
 P Fevågsjøen Frittl. Småhus * * 13 0 

 
5. Sørfjorden RK Turbekkmo Frittl. Småhus 5 (6)P n 0 
 P Strannalia (I. Aune) --//--/kjede 8+4kj 0 ? 1 
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   Eldreboliger 0 0 n 8 

 
6. Råkvåg RK Råkvåg Frittl. Småhus 3 0 n 7 
  Råkvåg SH Sykehjem/e.bol 0 0 n 8 + (16rom) 
 P Vorpvikan Frittl. Småhus 5 0 n 1 

 
7. Skaugdal RK Kvitland Frittl. Småhus 4 6 j* 2 

  *)   Under reguleringsendring eller må reguleres først.  **) Tekniske anlegg under opparbeidelse 
 
 Tabell 2: Sonevis volum, tomte-/bolig-tilbud 

Byggeklare 
tomter  

Regulert  men  
Ikke tekn. 
Klargjort 
Tomte-reserve  
 
 

Mulighet 
For  
Utvidelse 

Omsetning  
Siste 10 år 
 

snitt leil.pr.år Kommuneplan 
Framskrivning 
 
 

Stadsbygd 10 22 n? 25 2,5  
Rissa 20+20* 5* j 88 8,8  
Hasselvika 13 21 n? 2 0,2  
Fevåg 4 20 13 10 1  
Sørfjorden 17 (6) n? 1 0,1  
Råkvåg 8 0 N 8+ sykehj. 0,8 hus + 0,8 leil  
Skaugdal 4 6 J 2 0,2  

     Det er ikke tatt med noen framtidige boligområder som det arbeides med, da disse ikke   
     hører inn under dagens tilrettelagte tilbud. Tabellen gir en pekepinn på hva planavdelingen   
     oppfatter som dagens situasjon ad. tomte-/bolig-behov.  
  
2.7.3  Kort beskrivelse av kommunens tomtetilbud 
Kommunen har pr. i dag fortsatt tomter i alle deler av kommunen.  
Vår styrke er pris da vi har gjennomført et system for prissetting etter kvalitet samt at det 
samtidig ble satt et tak for pris ved selvkost. Dette gjør at vi har svært rimelige tomter uansett 
hvem man skulle sammenligne med. HLTM er i år delegert myndigheten til å ivareta 
prissetting og salg fra formannskapet. HLTM har gjennomført befaringer i kommunens felt og 
gjort justeringer. 

 
Vår svakhet er at tilbudet med tilgjengelige kommunale tomter ikke er like godt i alle deler av 
kommunen. Rissa, Råkvåg og Sørfjorden er her mest utsatt. I Rissa er det 
kommundelplanlegging på gang som vil søke å peke ut nye områder for felt. Råkvåg skal 
gjennomgå samme prosess. I Stjørna er det imidlertid ikke spesielt press på boligmarkedet. 
Fevåg og Grønningsmarka er under arbeid for utvidelse 2001. 

 
2.7.4  BSHP som verktøy 
Kommuneplanen gir oppdrag om tilrettelegging av arealer slik at behovet kan ivaretas. 
Boligsosial handlingsplan som arbeidsverktøy for planavdelingen bør belyse:  
- Hvilke typer bolig-/tomte-tilbud, omfang, hvor og når. 
- Evt. krav som må tilfredsstilles av tilbud (vurdert i de enkelte soner). 
 
2.8 Rissa Nærings- og Eiendomsselskap KF: 
Rissa Nærings- og eiendomsselskap KF, overtar ansvaret for forvaltning av kommunale 
eiendommer som næringsbygg, næringsareal og boliger til utleie fra 01.01.02. 
Omsorgsboliger skal i første omgang ikke overføres til selskapet. 
Det kan være aktuelt for selskapet å selge unna hele eller deler av den gamle bygningsmassen. 
Investering i mer attraktive boliger vil være aktuelt. 
 
2.9 Planlagte private byggeprosjekt 
Berge Nord: Systembygg, 8 + 3 mindre kjedet enebolig, selveier 
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Årnseth, Grendahustomta: Jetbygg, 6 boliger i rekke, selveier 
Berge Nord: Dagfinn Mollan, 5 kjedet enebolig, selveier 
Straumseth Vest: Dagfinn Mollan, 3x1 enebolig, selveier 
Sund Østre: Einar Lyshaug, enebolig, selveier 
 
 (Raadhuus AS -98) Konklusjon fra boliganalysen er at det er potensiale for bygging av 
sentrumsnære leiligheter i Rissa. Straumseth Øst var det mest attraktivt boområde i forhold til 
Berge Nord. 
Omtrent en tredjedel av de spurte (med flytteplaner) svarte at de fortsatt ønsker å bli boende i 
Rissa kommune, ca. en femtedel ønsker å flytte ut av kommunen. I sum var det i –98  
80 husstander med flytteplaner og som svarte at de ville bli boende i Rissa, eller at de ikke 
visste hvilket område de ønsket å bosette seg. 
 
2.10 Omsorgsboliger 
Følgende planer for bygging av omsorgsboliger foreligger: 
• Stjørna omsorgssone: 2 stk. leiligheter ved Leikvang i Sørfjorden (planlagt bygd av Rissa 

kommune) 
• Rissa omsorgssone: 2 stk. leiligheter ved Fevåg Eldresenter (planlagt bygd av Rissa 

kommune 
• 10 stk. leiligheter i Rissa sentrum (planlagt bygd av Rissa Sanitetsforening) 
• Stadsbygd omsorgssone: 12 stk. leiligheter ved Stadsbygd Eldresenter (planlagt bygd av 

Rissa kommune) 
Hvor mange av disse boligprosjektene som vil få tilskudd etter gjeldende regelverk, vet vi 
først rundt 1. desember 2001.  
 
2.11 Bo-oppfølging 
Omsorgslederne opplyser at ingen av leietakerne pr. i dag har knyttet booppfølging til 
husleiekontrakten. De fleste av de som har kommunale omsorgsboliger, har også hjelp i 
heimen. Det gjøres ordinære enkeltvedtak i forhold til hjemmehjelp og hjemmesykepleie, 
samt hjelp i heimen ved oppfølgingstjenesten. 
 
Botrening foregår i regi av Oppfølgingstjenesten i forhold til de som hører til under denne 
tjenesten. Omsorgssonene yter hjemmehjelp og hjemmesykepleietjenester i forhold til eldre 
og funksjonshemmede som bor i egen bolig og i omsorgsleiligheter utenom Rådhusveien. 
Psykiatritjenesten yter botrening til personer med psykiske problemer. 
 
Botrening/boveiledning blir utført av miljøarbeidere, hjelpepleiere, vernepleiere, 
omsorgsarbeidere, psykiatrisk sykepleier og ergoterapeut. 
 
2.12 Økonomiske virkemidler 
Vi saksbehandler alle ordninger selv, men har ikke utarbeidet egne ordninger. 
Det er tilstrekkelig med midler i forhold til dagens situasjon (tilskuddsordninger) og vi 
benytter alle tilgjengelige midler. Andre ordninger vil bli vurdert ette behov når tiltakene i 
planen er vedtatt og skal iverksettes. 
3 ukers klagefrist, klagenemnd er kommunestyret minus formannskapet. 
Kommunen benytter HB regelverk og saksbehandling og vedtak foregår fortløpende innenfor 
3 ukers behandlingstid. 
 
Vanskeligstilte har problemer med å skaffe seg egen bolig hvis de ikke har inntekt, mens de 
som har for høy inntekt faller utenfor ordningene. 
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Unge i etableringsfasen skal prioriteres i Husbanksammenheng. I Rissa kommune er det ikke 
så stor etterspørsel fra denne gruppen. Det er sikkert mange årsaker til det, men det synes som 
om de fleste søker seg til skoler utenfor kommunen og derved utsetter boligbehovet noen år. 
Når de kommer tilbake er de som oftest etablert med familie og egen inntekt som igjen bidrar 
til at de faller utenfor de tilskuddsordninger som Husbanken kan bidra med. Dette har ført til 
at søknadsmassen til kjøp av brukt bolig har økt betraktelig i den senere tid. 
Bruken blir registrert og rapportert til enhver tid, saksbehandler og kommunekassen har 
oversikt over midler. Vedtaksmyndighet er delegert saksbehandler og fungerer bra. 
Tilskuddsordningene er mindre kjent enn lånemulighetene noe som bør bli en prioritert 
oppgave framover. 
Rådgivningstjenesten er lokalisert ved sosialkontoret i samarbeid med servicetorget, fungerer 
bra, som oftest i samarbeid med lokal bank. 
Saksbehandler kontakter økonomisk rådgiver ved behov. 
 
2.12.1 Personrettede låne og tilskuddsordninger 
♦ Prosjekteringstilskudd (15 t. arkitekthjelp) behovsprøvd 
♦ Utbedringslån ( + eventuelt tilskudd ved dårlig økonomi) behovsprøvd 

 Dekker inntil 95% av utbedringskostnadene 
 Pantesikkerhet (forhåndstakst) 
 Boligtilskudd til tilpasning 20.000,- +20% av kostnadene over 20.000,- 

♦ Kjøpslån (opp til 80% av kjøpesum) behovsprøvd 
♦ Oppføringslån (ny bolig (60m2) livsløpstandard 
♦ Etableringslån (midler innlånt fra Husbanken av kommunen) 

 Til utbedring, oppføring, kjøp, refinansiering 
♦ Boligtilskudd til etablering 
♦ Bostøtte 
 
Husbankens virkemidler   
Etableringslån til bygging av ny bolig og kjøp av brukt bolig er mest vanlig 
Tilskudd til oppføring av bolig, utbedring av bolig, kjøp av bolig, etablering i bolig, 
prosjekteringstilskudd. 
 
Unge i etableringsfasen 
Husbanken gir lån og tilskudd til unge i etableringsfasen som har behov for egen bolig. 
Boligtilskuddet gis til unge med lav inntekt og som har lav eller ingen egenkapital. Gjelder 
unge i alderen 18 - 35 år. Ved tildeling blir det tatt hensyn til: antall husstandsmedlemmer og 
eventuelt barn, dagens boforhold, evt. boalternativer, alternativer til annen finansiering, 
framtidig inntekt og boligsituasjon. Øvre inntektsgrense for enslige er: ca kr 180 000 - 200 
000. Grensen økes med kr 20 000 - 40 000 for hvert husstandsmedlem. 
 
Etableringslån ved bygging av bolig: 
Finansieres ved oppføringslån fra husbanken + etableringslån fra kommunen + eventuelt 
privat lån eller egenkapital. I tillegg kan det gis tilskudd fra husbanken til helse miljø og 
sikkerhet , livsløpsstandard, heis i lavhus og god byggeskikk.  
 
Til kjøp av brukt bolig: 
Kjøpslån fra husbanken + etableringslån fra kommunen finansierer kjøp av brukt egnet bolig. 
Vil bidra til at eldre boligmasse ikke blir stående ubrukt. 
 
Etableringslån til refinansiering av dyr privat boliggjeld, kan gi tilgang til bostøtte og skal 
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bidra til at vanskeligstilte gis bedre lånevilkår. Kommunen kan innvilge slike lån.  
 
Kjøpslån fra husbanken + etableringslån  og boligtilskudd til etablering gis oftest til 
vanskeligstilte som skal etablere seg i boligmarkedet for 1. gang eller etter f.eks 
institusjonsopphold, grupper med svak økonomi, fysisk og psykisk funksjonshemmede og 
unge i etableringsfasen uten egne midler.  
 
Tilskudd til utleieboliger 
Kommuner, selskap, stiftelser og lignende kan få boligtilskudd for å skaffe innskuddsfrie 
utleieboliger til husstander som selv  kvalifiserer til å få boligtilskudd. 
Driften skal være på ikke- kommersiell basis, og vanligvis forutsettes det at kommunen deltar 
i driften gjennom styrerepresentasjon når andre enn kommunen skal eie boligene. 
Boligen bør integreres i vanlig boligprosjekter og bomiljøer.  
 
Normalt utgjør boligtilskuddet inntil 30 % av godkjente kostnader, men i utleieprosjekter for 
særlig vanskeligstilte, kan utmålingen økes til 50 %. Dette gjelder spesielt når utleieboligene 
skal nyttes av husstander som trenger særlig tilrettelagte boliger, som ekstra stort areal eller 
kostnadskrevende løsninger. Det samme gjelder for boligløsninger for unge hvor det tilknyttes 
sosialfaglige tjenester, som Ungbo - prosjekter og andre bokollektiver og bofellesskap. I helt 
spesielle tilfeller kan tilskuddet utgjøre opp til 60 % av kostnadene. 
Søknader om tilskudd til utleieprosjekter skal alltid sendes Husbanken for endelig behandling. 
 
Boligtilskudd til tilpasning 
Formål 
Boligtilskudd til tilpasning skal medvirke til at husstander med svak økonomi blant 
funksjonshemmede, sosialt vanskeligstilte, flyktninger, eldre og unge i etableringsfasen skal 
få nøkterne og egnede boliger. 
Boligtilskudd til tilpasning av bolig skal bidra til at eldre og funksjonshemmede får en bolig 
som over tid fungerer godt i forhold til bevegelsesvansker eller annen funksjonshemming. 
Retningslinjene gjelder for all behandling av søknader om boligtilskudd til tilpasning av ny 
eller brukt bolig, uansett om det er kommunen eller Husbanken som er sluttbehandler. 
 
Hvem kan få tilskudd  
Tilskudd kan gis til husstander med minst ett medlem som enten er: 
a) funksjonshemmet 
b) over 60 år 
c) eller sosialt vanskeligstilte 
Det er en forutsetning at kommunen anbefaler søknaden. 
Videre kan tilskudd gis til kommuner til utbedring/tilpasning av kommunale utleieboliger. 
Tilskudd kan gis til: 
a) mindre utbedringer/tilpasninger av brukt bolig 
b) spesialtilpasning av ny bolig  
c) garasje 
d) utbedring av kommunale utleieboliger. 
Tilskudd til mindre utbedringer/tilpasninger av brukt bolig. 
Ordningen omfatter alle typer helårsboliger og kan gis til alle typer utbedringsarbeider. 
Arbeider som normalt oppfattes som vedlikeholdsarbeider, kan også finansieres med tilskudd 
når disse er i tilknytning til utbedringen. 
Max inntektsgrense  en persons husstand ca 180 000 – 200 000 brutto inntekt. Økes med 20 
000 – 40 000 kr pr. medlem. Max grense for formue er 20 000. 
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Tilskudd til kommunale utleieboliger 
Tilskudd kan gis til utbedring av kommunale utleieboliger når dette gjøres av hensyn til 
leietakers funksjonshemming. 
Tilskuddet gis til mindre utbedringer/tilpasninger, men for ikke å stykke opp midlene for mye, 
forutsettes det at arbeidene er av et omfang på minimum 10 000 kroner.  
Videre er det en forutsetning at leietakeren kan disponere boligen i en lengre periode etter 
utbedringen.  
Når totalkostnadene er inntil 100 000 kroner, er det alltid kommunene som behandler 
søknadene om tilskudd. Søknaden sendes i form av brev hvis kommunen ikke har utarbeidet 
egen søknadsblankett.  
Hvis søknaden er knyttet til utbedring av egen bolig, kan kommunen fullfinansiere slike 
prosjekter med en kombinasjon av lån og tilskudd. Kommunen behandler søknader om 
utbedringslån når totale kostnader er inntil 100 000 kroner.  
 
Søknader der kostnadene er over 100 000 kroner 
Når totalkostnadene er over 100 000 kroner, skal søknaden også sluttbehandles i kommunen 
hvis denne administrerer hele ordningen med boligtilskudd. Til slike saker kan kommunen 
bruke av samlet rundsumtildeling. Søkes det også om lån, skal lånesøknaden sendes til 
kommunen sammen med søknaden om tilskudd. Når søknaden om lån sendes videre til 
Husbanken, skal kommunen oppgi om det er innvilget tilskudd.  
 
Prosjekteringstilskudd: 
Prosjekteringstilskudd skal bidra til at husstander med spesielle boligbehov, særlig 
funksjonshemmede og eldre, får mulighet til å skaffe seg en hensiktsmessig bolig.  
Tilskuddet gis til: 

- husstander med minst et funksjonshemmet medlem, eller 
- husstanden kvalifiserer  til utbedringslån for prioriterte grupper. 

Husbanken kan gi prosjekteringsstøtte til enkeltpersoner i forbindelse med oppføring, 
utbedring og kjøp av bolig som skal brukes av eldre og funksjonshemmede. Det er en 
forutsetning at prosjekteringen blir utført av arkitekt i samråd med kommunens ergoterapeut. 
Husbanken dekker inntil 15 timers arkitektbistand. Søknaden sendes til Husbanken på eget 
skjema.  
 
Kommunen administrerer selv ordningen boligtilskudd til etablering og kan fra april 2001 
benytte disse midlene til å kjøpe bolig til utleie for vanskeligstilte husstander. Det kan være et 
bedre alternativ at kommunen eier bolig og leier denne ut til aktuelle hustander.  
Forutsetningen er at kommunen selv står som eier av boligen.. 
Husbanken regelverk skal legges til grunn ved vurderingen, både når det gjelder leietakers 
vanskelige situasjon og kostnads- og arealvurderinger av boligen. 
Kommunen kan ikke sette av til tap på etableringslån fra den delen av boligtilskuddsrammen 
som benyttes til finansiering av kommunalt eide boliger. 
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BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN - VEDLEGG I  
 
 
 
3.1 Ansvar for oppfølging av tiltak 
 
 
Type tiltak Konkrete tiltak Ansv
Strakstiltak Markedsføre boligtomter ved

a.  Oppslag i Service-torget S-torg
b. Annonser i Fosna-folket    ----
c. Flygeblad til større bedrifter    ----
d. Internett    ----

På kort sikt 1. Kommunen gjennomgår sin boligmasse med tanke på fortetting S-torg
(1 år)     og utbedring -jfr. Husbankens låne- og tilskuddsordninger

2. Igangsette et prøveprosjekt hvor kommunens egne folk planlegger og bygger en bolig Leder
    (2,3 eller 4-mansbolig) med livsløpsstandard.  I samarbeide med ergoterapi, 
     sosialtjenesten, teknisk drift og Husbanken. Kjøper (sosialt vanskeligstilte) går inn med 
     egeninnsats i samarbeide med sosialkontor/A-etat, jobbsentral o.a.
     Sammenligne kostnader med tanke på videreføring.
3. Bygge to 2-mannsboliger i henholdvis Rissa og Stadsbygd sentrum. Leder
4. Rissa kommune kjøper 2 leiligheter på Berge Nord, Norbohus.  Form
5. Opprette en tverrsektoriell gruppe som diskuterer boligoppgaver etter behov. Leder
6. Opprettelse av boligkontor; alle boligoppgaver kanaliseres til en person som sitter i nær Leder
     tilknytning til service-torget i en 100 %  stilling. 

Mellomlang sikt 1. Det må tas med i planene fo rutbygging av sykehjemmet på Stadsbygd at det kan legges Bygge
(1-5 år)       til rette med egne leiligheter for funksjonshemmede barn med hjelpebehov og leiligheter 

     for avlastning. 
2. Regulere areal for boligbygging i Rissa sentrum Plana
3. Kommunen tar initiativ til at det bygges små samlokaliserte enheter av private eller Form
     TOBB, eventuelt at kommunen kjøper leiligheter av utbyggere.  

Lang sikt Oppgaver som nevnt ovenfor i forhold til behov
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3. 2 Organisering av prosjektet 
 
Mandat 
 
Prosjektleder: Laila Solberg 
 Gjennomføring av prosjektet 
 Lede prosjektgruppa 
 Rapportere til styringsgruppa og høringsgruppa 

 
Prosjektgruppe: Toril B. Jakobsen, servicetorg/Husbank, Tordis Trøa, sosialtjenesten, Roy 
Bakken, planlegger. 
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, vurdere bruken av denne. 
4. Gjennomgå og vurdere kommunens bruk av person og prosjektrettede låne- og 

tilskuddsordninger. 
5. Lage en samlet plan for fremskaffelse av boliger/behov for booppfølging til vanskeligstilte 

på boligmarkedet. Herunder vurdere muligheter for ombygging, kjøp, salg og endret 
disponering av den kommunale boligmassen, eventuelt nybygg. 

6. Legge til grunn et langtids perspektiv, og tilrettelegge planen for rullering, ansvarsplassere 
og rullere planen. 

7. Vurdere utarbeidelsen av planen i sammenheng med andre kommunale planer som 
kommuneplan, eldreplan, psykiatri, økonomi. 

8. Vurdere hvilke tiltak kommunen kan iverksette for å stimulere til utbedring av private og 
kommunale boliger for å høyne boligstandarden og legge til rette for hjemmebasert 
omsorg, blant annet ved booppfølging. 

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

som kan bedre bomiljøtiltak. 
12. Vurdere tiltak som bidrar til at estetiske hensyn ivaretas ved utbygging i kommunen. 
13. Gjennomgå og vurdere kommunens organisering av det kommunale arbeidet. 
 
Styringsgruppe: Ass. rådmann Siri Granum/Torill Nordahl (vikar), Leif Gunnar Lillevik, 
kontorsjef utvikling og forvaltning. 
• Fremdrift 
• Økonomi 
• Ressursbruk 
• Ivareta mål og føringer   
 
Høringsgruppe: Kjell Sverre Tung, HLTM, Jarle Bogen, HOM, Anne J. Gullbrekken, HOP, 
Per K. Skjærvik (ordfører) Formannskapet, Per Brovold, byggeleder. 
• Bidra med råd og innspill underveis i prosessen 

 
 



 24

 
3.3 Boligdefinisjoner 
Samlokalisert bolig 
Samlokalisert bolig er fullverdige boliger som er lokalisert sammen i f. eks. rekkeoppgang 
eller lignende. Det er ofte fellesrom i tilknytning til disse. Benyttes ofte for å unngå isolasjon, 
og/eller for de med store oppfølgingsbehov (egnet for fysisk eller psykisk 
utviklingshemmede). 
 
Omsorgsbolig 
Omsorgsboliger tilfredsstiller Husbankens krav til areal- og tilgjengelighet og er tilrettelagt 
for pleie og omsorg. Boliger med denne betegnelsen har  som regel fått oppstartingstilskudd. 
Kommunen har tildelingsrett, men boligene kan være eid av andre.  
 
Bofellesskap 
Når arealkravet fravikes i omsorgsboliger og legges til fellesareal, får en fellesskapsboliger. 
 
Integrert bolig 
Er boliger integrert i ordinære borettslag/sameier eller lignende. 
 
Gruppebolig 
( Gruppebolig, fellesskapsbolig, bokollektiv er boliger hvor enkelte boligfunksjoner, som f.eks 
kjøkken legges utenfor selve boligenheten. For brukere med store hjelpebehov eller 
orienteringsproblemer. F.eks aldersdemente eller for å unngå isolasjon. 
Også brukt som gjennomgangsbolig for ungdom mellom 17-23 år.( Disse aksepterer vanligvis 
 felles kjøkken og bad) 
 
Universell utforming (Livsløpstandard) 
Utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av folk i alle aldre 
med ulike ferdigheter i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning og spesiell 
utforming. 
 
Universell utforming- likestilling i bruk 
Universell utforming er utforming og sammensetning av ulike produkter på en slik måte at de 
kan brukes av alle mennesker, i en så stor utstrekning som mulig. 
- Uten bruk av nødvendige hjelpemidler 
- Uten at løsningene skiller mellom ulike brukere 
- Tar hensyn til andre brukskrav som estetikk, sikkerhet, bærekraftig utvikling med mer. 
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3.4 Målgruppenes boligbehov, hjelpebehov og økonomiske virkemidler (nov.- 00) 
 
Boligbehov       målgruppe                sone     hjelpebehov      øk. virkem.              areal   
Omsorgsbolig 
Pleie/omsorg 

20 eldre 
 
 
 

 Hjemmehjelp/ 
Hjemmesyke 
Pleie 

Husbanklån +  
Tilskudd, max 
beregning for 
omsorgsbolig er 
kr 565 000 

 
 
 
 
 

Samlokalisert(ex. 
Små 4-manns 
boliger) Akutt 
 

9 sosialt 
vanskeligstilte 
 
 

R 
 
S 

Oppfølging 
Ukentlig i 
forhold til  
Problematikk 

Husbanklån +  
Tilskudd på 30% 
men inntil 50 % 
på spes. vilkår  

 
 
 
 
 

Gruppebolig 
Fellesrom med 
bemanning 
Kombinert med 
leilighet for 
avlastning 
 

9 
funksj.hemmede 
barn/unge 
 
8 annen 
funksjons 
hemming 
barn/unge 

       eksisterende i R
 

S Døgn- 
Bemanning 
 

Husbanklån +  
Tilskudd inntil 
50 % pga. store 
areal for 
bevegelseshemm
ede. I spes. 
Tilfeller 60%. 

 
 
 
 
 

Gruppebolig 
Fellesrom/ egen 
inngang  

5 
langtidspsykiatri 
 
 
 

R Boveileder Husbanklån +  
Tilskudd på 30% 
men inntil 50 % 
på spes. vilkår 

 
 
 
 
 
 

Annet 
 
 

 
 
 
 

 Ingen For unge i 
etabl.fasen er 
boligtilsk. fra 10 
– 20 i særlige 
tilfelle 30%  

 
 
 
 

Ordinær bolig 10 eldre 
9 sosialt vanskst. 
2 økonomisk 
vanskeligstilte 
 

  Husbanklån +  
Tilskudd på 30% 
men inntil 50 % 
på spes. vilkår 
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3.5 Tabellene 
 
OVERSIKT OVER DE VANSKELIGSTILTE-  
HUSSTANDSTYPER OG MÅLGRUPPER. 
 
Tabellen nedenfor viser hvordan de vanskeligstilte fordeler seg på aldersgrupper og husholdssammensetninger.  
 
Tabell 1: Vanskeligstilte husstander etter husstandstype og alder 
Antall  husstander Alder  
Husstandstype < 16  16 - 19 20 - 34 35 – 

49 
67 - 79 80 + Totalt 

Par med barn 2 3 7 4 16 
Par uten barn  2 2 1 5 
Enslig med barn 3 1 3 1 8 
Enslig mann 2 1 2 3 1 2 11 
Enslig kvinne 1 3 4 8 13 29 
Annet  1 2 2 1 6 
Totalt 8 6 17 14 13 17 75 
 
Tallene ovenfor viser at den største gruppen vanskeligstilte utgjør voksne opp til 67 år, med hovedtyngde på 
gruppen 20-34. Blant de eldste er det stor overvekt av enslige kvinner over 80 (37%). Hovedtyngden av 
vanskeligstilte hushold er enslige. Det er også verdt å merke seg at 13 av disse husholdene har barn. 8 av disse 
barna er under 16 år, hvorav 7 av dem er fysisk funksjonshemmet eller har annen funksjonshemming. 
De fleste av disse bor i foreldrehjemmet og anses å ha behov for en eller annen type samlokalisert bolig med 
tilbud om oppfølging. 
 
 
 
 
Påfølgende tabell viser antall hushold og aldersfordeling innenfor de ulike målgruppene. 
 
Tabell 2: Antall husstander etter alder og målgruppekjennetegn 
Antall  husstander Alder  
Målgruppe 1. kjennetegn < 16  16 - 19 20 - 34 35 - 49 67 - 79 80 + Totalt 

Økonomisk vanskeligstilt  1 1 2 
Flyktning 1. gangsetablert  1 1 
Fysisk funksjonshemmet 4 2 3 9 10 28 
Psykisk utviklingshemmet  1 2 3 
Psykiatrisk langtidspasient  5 5 
Sosialt vanskeligstilt 1 1 3 12 1 18 
Annen funksjonshemming 3 1 3 1 3 7 18 
Totalt 8 6 17 14 13 17 75 
 
Vi ser at den største gruppen er fysisk funksjonshemmet (37%)/ annen funksjonshemming (24%) som også 
inkluderer gruppen eldre. Gruppen sosialt vanskeligstilt (24%) er også stor. Psykiatrisk langtidspasienter utgjør 
7%. Økonomisk vanskeligstilt er bare 2 personer, vi har tre psykisk utviklingshemmet og en flyktning. 
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BOLIGSITUASJON OG PROBLEMER 
 
Tabellen nedenfor viser hva den nåværende boligsituasjonen er for husholdningene i de ulike målgruppene. 
 
Tabell 3: Målgruppe og nåværende boligsituasjon 
Antall  husstander Bolig 

Situasjon 
 

Målgruppe 1. kjennetegn H
ar bolig: Leier 

privat kortsiktig 

H
ar bolig: Leier 

privat langsiktig 

H
ar bolig: Leier 

kom
m

unalt 

H
ar bolig: Eier 

egen  

H
ar bolig: B

or 
hos foresatte 

? Totalt 

Økonomisk vanskeligstilt  1 1 2 
Flyktning 1. gangsetablert  1 1 
Fysisk funksjonshemmet 2 5 19 2 28 
Psykisk utviklingshemmet 1 2 3 
Psykiatrisk langtidspasient 2 1 1 1 5 
Sosialt vanskeligstilt 10 1 2 2 2 1 18 
Annen funksjonshemming  5 3 10 18 
Totalt 15 13 5 33 8 1 75 
 
Her  finner vi yngre fysisk funksjonshemmede (8% under 19 år) som foreløpig bor hjemme, men som vil få 
behov for egen bolig innen 5 år. Sosialt vanskeligstilte utgjør 13% av gruppen som ikke har definert 
boligproblem. Blant disse vet vi at det er 6 husstander med akutt behov for ny bolig.  
 
 
 
 
Tabell 4 spesifiserer nærmere hva som gjør boligen uegnet 
 
Tabell 4: hushold med uegnet bolig etter målgruppe og boligproblem 
Antall  husstander Uegnet bolig    
Målgruppe 1. kjennetegn M

angler eget 
bad/W

C
.  

D
årlig standard / 

tilstand 

Trangbodd 

Ikke tilpasset 
bev.hem

m
ing 

B
ad lar seg ikke 

tilrettelegge 

M
anglende 

tilgjengelighet 

U
rim

elig høye 
boutgifter 

? Totalt 

Økonomisk vanskeligstilt 2    2
Flyktning 1. gangsetablert   1 1
Fysisk funksjonshemmet 6 8  14 28
Psykisk utviklingshemmet 1  2 3
Psykiatrisk langtidspasient 3 1 1 5
Sosialt vanskeligstilt 1 3 2 1 1 10 18
Annen funksjonshemming 2 1 3 8  4 18
Totalt 1 3 6 7 3 21 2 32 75
 
Hos den største gruppen (42%) her er ikke hovedproblem med bolig definert. 
Tabell 4 forteller videre at de vanligste ankepunktene mot nåværende bolig er manglende tilgjengelighet eller 
ikke tilpasset bevegelseshemmede, selv om disse forholdene ikke fanger opp alle fysiske funksjonshemmede i 
egen bolig. Trangboddhet er også en faktor som utgjør et boligproblem blant de registrerte. 
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Tabell 5 viser i hvilken grad tjenesteapparatet vurderer at den vanskeligstiltes behov for oppfølging eller tiltak 
fører til at de trenger ny bolig, og i hvilken grad de anser at vedkommende allerede står i fare for å miste den 
boligen de har. 
 
Tabell 5: Vanskeligstilte hushold etter målgruppe og behov for bistand  
Antall  husstander Bistands 

behov 

 

 

Målgruppe 1. kjennetegn Trenger annen bolig 
pga. bistands- eller 
oppfølgings 
behov 

K
an m

iste boligen 
pga. bistands- eller 
oppfølgings 
behov. 

? Totalt 

Økonomisk vanskeligstilt 1 1 2 
Flyktning 1. gangsetablert 1 1 
Fysisk funksjonshemmet 22 6 28 
Psykisk utviklingshemmet 2 1 3 
Psykiatrisk langtidspasient 3 2 5 
Sosialt vanskeligstilt 4 1 13 18 
Annen funksjonshemming 10 8 18 
Totalt 42 1 32 75 
 
Imidlertid ser vi at både type boligproblem i tabell 4, og oppfølgingsbehov i tabell 5 er uoppgitt i forholdsvis 
mange tilfelle. Det framgår av datagrunnlaget at dette særlig gjelder eldre som eier egen bolig og barn som bor 
hjemme hos foreldre. I en viss grad gjelder det også beboere i kommunale leiligheter som er ønsket over i det 
ordinære boligmarkedet. Tilsvarende kan det være behov for egen bolig for en del av de unge som bor hjemme 
hos foreldrene. Når det gjelder de eldre, forstår vi at tjenesteapparatet i de fleste tilfellene anser det som mest 
lønnsomt med ny bolig. 
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RESSURSER OG MULIGE LØSNINGER  
 
Tabellen nedenfor viser hvilket inntektsnivå de vanskeligstilte husholdene i ulike målgrupper har. 
 
Tabell 6:Antall husstander etter bosituasjon og inntekt 
Antall  husstander Inntekt 

    

Boligsituasjon K
un sosialhjelp 

Inntekt under grense 
for bostøtte 

Inntekt under grense 
for boligtilskudd 

Inntekt over grensen 
for boligtilskudd 

Totalt 

Har bolig: Leier privat kortsiktig 1 13 1 15 
Har bolig: Leier privat langsiktig 10 3 13 
Har bolig: Leier kommunalt 5 5 
Har bolig: Eier egen bolig 26 7 33 
Har bolig: Bor hos foresatte 2 4 2 8 
? 1 1 
Totalt 3 59 11 2 75 
 
Hele 78% ligger under grense for bostøtte. Kun tre personer lever utelukkende av sosialhjelp. Hushold med 
inntekt under grense for boligtilskudd utgjør 15%, mens hushold over grensen for boligtilskudd utgjør 5%. 
 
Det framgår av tabell 6 at de aller fleste av de vanskeligstilte husholdene har lave nok inntekter til å kvalifisere 
til bostøtte. 
Boligløsningene som velges kan dermed være interessante å tilrettelegge for å skulle kvalifisere til bostøtte.  
Blant de eldre som har egen bolig, må det taes med i betraktning at mange av disse er gårdsbruk som ligger langt 
unna kommunesenter og derfor ikke er så attraktive på boligmarkedet. Det er derfor ikke grunn til å tro at alle 
med egen bolig har egne ressurser å bidra med i en ny boligløsning.  
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Tabell 7 viser hvilke tiltak tjenesteapparatet anser som hensiktsmessige. 
 
Tabell 7: Antall husstander etter boligsituasjon og anbefalt tiltak 
Antall  husstander Tiltak 

hovedgru
ppe 

Tiltak   

 Annen 
bolig 

  Totalt 
Annen 
bolig 

Totalt 

Boligsituasjon O
rdinæ

r bolig uten oppfølging 

O
rdinæ

r bolig m
ed oppfølging 

fra hjelpeapparatet 

Sam
lokalisert enhet uten 

bem
anning 

Sam
lokalisert enhet m

ed 
dag/kveld bem

anning 

Sam
lokalisert enhet m

ed 
døgnbem

anning 
? 

Har bolig: Leier privat kortsiktig 7 4 1 1 2 15 15
Har bolig: Leier privat langsiktig 5 4 1 3  13 13
Har bolig: Leier kommunalt 2 1 2 5 5
Har bolig: Eier egen bolig 2 3 17 4 7  33 33
Har bolig: Bor hos foresatte 4 1 2 1  8 8
?  1 1 1
Totalt 20 8 21 8 13 5 75 75
 
Vi ser av denne tabellen at det først og fremst er behov for samlokalisert enhet uten bemanning og ordinær bolig 
uten oppfølging.  Blant den første gruppen finner vi eldre som eier egen bolig (23%) og leier privat (5%). 
Gruppen ordinær bolig uten oppfølging , fordeler seg mer jevnt hva nåværende boforhold angår. Alle 
husstandene er anbefalt annen bolig. 17% er anbefalt samlokalisert enhet med døgnbemanning, 11% 
samlokalisert enhet med dag/kveld bemanning, og 11% ordinær bolig med oppfølging fra tjenesteapparatet. Her 
finner vi målgruppen sosialt vanskeligstilt,  
rusmisbrukere og psykiatrisk langtidspasienter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 31

 
Tabell 8 viser de samme vurderingene av nødvendige tiltak i forhold til ulike målgrupper. 
 
 
Tabell 8: Vanskeligstilte husstander etter målgruppe og forslag til tiltak 

Antall  husstander Omfang av 
oppfølging 

  

Målgruppe 1. kjennetegn Tilsyn / kontakt opp til 1 gang 
per uke 

Tilsyn / kontakt flere ganger per 
uke 

Tilsyn / kontakt daglig 

Praktisk hjelp / m
iljøtiltak 1 - 5 

tim
er per uke 

Praktisk hjelp / m
iljøtiltak 6 - 15 

tim
er per uke 

Praktisk hjelp / m
iljøtiltak hver 

dag 

Praktisk hjelp / m
iljøtiltak,  

 k
i

li

? 

Økonomisk vanskeligstilt  2 
Flyktning 1. gangsetablert 1   
Fysisk funksjonshemmet 1 8 7 2 6 3 1 
Psykisk utviklingshemmet 1 1 1   
Psykiatrisk langtidspasient 3 1 1   
Sosialt vanskeligstilt 7 1 1  9 
Annen funksjonshemming 1 5 7 2 2 1 
Totalt 10 4 15 15 3 10 5 13 

 
Av denne oversikten ser vi at det er de fysisk funksjonshemmede som utgjør den største gruppen blant de som 
trenger oppfølging daglig. Tabell tre viste oss at 25% av de fysisk funksjonshemmede og 13% av de med 
bevegelseshemming har egen bolig. 8% av disse er under 19 år og bor hjemme hos foreldrene, men antas å ha 
behov for egen bolig innen en 5 års periode 
Når det gjelder de sosialt vanskeligstilte så vi av tabell tre at flertallet leier privat kortsiktig (13%). Flere av disse 
boligene leies av kommunen til svært høye priser. De fleste av disse husstandene har i første rekke behov for 
ordinære boliger kombinert med oppfølging. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


