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1.0 INNLEDNING  

1.1 Innledning/bakgrunn 

 

Overordnet mål i norsk boligpolitikk er at alle skal kunne disponere en god bolig i 

et godt bomiljø. En god bolig er vesentlig for å ha gode levekår. I tillegg til at boligen 

representerer en viktig levekårskomponent, påvirker valg av bolig andre viktige 

levekårskomponenter, som mulighet til arbeid og fritidsaktiviteter, samt sosiale 

relasjoner.  

 

Kommunen har et boligpolitisk ansvar knyttet til det å skaffe boliger til de som ikke 

klarer dette selv. Det gjelder bla. en del unge i etableringsfasen, funksjonshemmede, 

flyktninger og innvandrere, rusmisbrukere og økonomisk og sosialt vanskeligstilte. 

Kommunens ansvar for vanskeligstilte på boligmarkedet er regulert i Lov om sosiale 

tjenester mv. Det er spesielt to bestemmelser som regulerer dette ansvaret. 

 

§ 3-4: Boliger til vanskeligstilte 
”Sosialtjenesten skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan 

ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpassing, og 

med hjelpe- og vernetiltak for den som trenger det på grunn av alder, 

funksjonshemming eller av andre årsaker”. 

 

Det er likevel ingen forutsetning at kommunen skal eie og leie ut en boligmasse til 

disse gruppene. Kommunen kan for eksempel oppfylle sitt medvirkningsansvar ved å 

reservere tomter for boliger til vanskeligstilte eller stille vilkår ved salg av kommunale 

tomter til enkeltpersoner eller borettslag. 

 

§ 4-5: Midlertidig husvære 
”Sosialtjenesten er forpliktet til å finne midlertidig husvære for dem som ikke klarer det 

selv”. 

 

Under denne paragrafen pålegges sosialtjenesten en plikt til å finne et midlertidig 

husvære for dem som ikke klarer dette selv. Bestemmelsen er ment å omfatte de som 

av ulike årsaker har et akutt behov for ”tak over hodet”. 

Videre er kommunens ansvar nærmere beskrevet i Lov om helsetjenester i 
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kommunene med forskjellige rundskriv. Kommunens boligpolitiske ansvar omfatter 

derfor i utgangspunktet alle som kommer i en situasjon der de selv ikke evner å 

skaffe seg et akseptabelt og verdig boforhold. 

 

Tønsberg er en kommune i sterk vekst. Det er forhold som tyder på at det er behov 

for å ruste opp kommunens boligarbeid ovenfor ovennevnte grupper.  

 

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

Stortinget har sluttet seg til, jf. Innst. S. nr. 100 (1998-99), oppfordres kommunene til 

å utarbeide lokale handlingsplaner for boligetablering for bedre å kunne ivareta sine 

behov. Oppfordringen følges opp i St. meld. nr. 50 (1998-99) Utjamningsmeldinga. 

Slike planer bør ha et særlig fokus på grupper som har etableringsproblemer, men 

planene må også se etableringsproblemene i sammenheng med generelle 

utviklingstrekk både i og utenfor boligsektoren. 

 

 

1.2  Organisering av arbeidet 

 

Tønsberg Bystyre vedtok den 16. februar 2000/BY-sak 13/2000 at det skulle 

utarbeides en ”Helhetlig plan for boligutvikling” i kommunen. Arbeidet skulle 

gjennomføres som et prosjekt. Bystyret utpekte styringsgruppe representert ved Per 

Hveem (H) leder, Lillian Folkestad (FrP) og Åse M. Silseth (SV). I tillegg sitter 

rådmannen v/kommunaldirektør Cecilia Haglind, Samarb.utvalget for hovedtillitsvalgte 

(SUH) v/Laila Nordheim og Trond Karlsen som prosjektleder i styringsgruppen.  

 

Kommunen søkte Husbanken om økonomisk støtte til utarbeiding av planen. 

Husbanken har innvilget støtte til prosjektet med kr. 520.000. Støtten er gitt under 

visse forutsetninger; utarbeidelse av handlingsplanen skal forankres på ulike nivå i de 

aktuelle virksomheter i kommunen og planen skal innlemmes i kommunens øvrige 

planarbeid. Prosessen bør gjøres gjenstand for politisk medvirkning. Det skal 

utarbeides eget prosjektregnskap og bruken av midlene er underlagt statlig kontroll. 

 

Prosjektgruppe med Trond Karlsen som prosjektleder ble etablert medio mars 2000. 

Øvrige medlemmer er virksomhetslederne Lise Tanum Aulie (PLO), Sten F. Gurrik 

(SOS), Hans E. Mathisen (BOL), Per Engeseth (KUT), Christopher Gallaher (TkE). 
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Videre sitter Lone Ziegemann som representant fra eldreplan og Knut Kvilhaug (HVO) 

i prosjektgruppen. 

 

Det er gjennomført Oppstartsmøte den 30.05.00, infomøte for partigruppene 09.09.00 

og Dialogkonferanse den 2.11.00 med sentrale politikere, ansatte fra alle enheter 

med boligrelaterte arbeidsoppgaver, TOBBL, Byggmesterlauget i tillegg til et bredt 

sammensatt utvalg fra brukergruppene som medvirkende. Representanter fra 

Husbanken har vært informatører og aktive deltagere på to av disse møtene. Det er 

også gjennomført en høring i perioden 2.05.01-22.05.01 som ble avrundet gjennom 

en avslutningskonferanse den 22.05.01. 

 

En handlingsplan vil gi kommunen oversikt over den lokale boligsituasjonen og de 

lokale utfordringene, og kan være til stor hjelp når det gjelder å ruste opp og 

effektivisere det boligsosiale arbeidet i kommunen. Det er viktig at handlingsplanen 

gis en høy forankring både på politisk og administrativ nivå i kommunen, og at 

kommunen utvikler en boligadministrasjon som har kompetanse og kapasitet til 

planlegging og gjennomføring. Videre er det viktig med samarbeid over 

virksomhetsgrenser og bred medvirkning i planarbeidet.  

 

Handlingsplanen forutsettes integrert i Kommuneplanen og øvrige aktuelle planverk, 

for dermed å danne forutsetninger for regulerings- og bebyggelsesplaner. Det 

viktigste med å utarbeide en handlingsplan er at den følges opp.  

 

En helhetlig boligpolitisk handlingsplan vil medføre: 

 Økt kunnskap om boligbehovet i kommunen 

 Økt kunnskap om statlige virkemidler 

 Mer samkjørt boligpolitikk mellom virksomhetene 

 Bedre utnyttelse av kommunens boligmasse 

 Mer målrettet og effektiv bruk av virkemidlene 

 Større effektivitet ved å samordne ressursene 

Kommuner som gjennom handlingsplaner dokumenterer boligsosiale problemer, vil 

bli fulgt opp med lån, tilskudd og veiledning fra Husbanken. 

Handlingsplanen bør leses med det for øye at prosjektet har et langsiktig perspektiv 
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og at det viktigste nå er at vi har kommet på sporet av elementer som kan gi 

resultat/løsninger som betyr noe. Her er det viktig å gå skrittvis framover. Det finnes 

ikke fasitsvar, og det avgjørende blir dermed involvering, slik at det kan etableres 

bærekraftighet i det videre arbeidet. Etter prosjektperiodens utløp er målet å etablert 

en autonom samarbeidsprosess hvor det er linjeorganisasjonen som skal ha 

hovedansvaret for gjennomføringen.  

 

Den generelle boligsituasjonen i Tønsberg kommune er god. Det er imidlertid behov 

for å gjennomgå de boligpolitiske målsettinger og virkemidler for å klargjøre hva 

kommunen ønsker å oppnå på lengre sikt. Det er også behov for å samordne de 

boligsosiale virkemidlene for å oppnå en bedre effektivitet og bedre service overfor 

publikum.  

 

 

1.3 Leseveiledning 

 

Handlingsplanen er et politisk dokument som skal realitetsbehandles i bystyret. Det er 

en kjensgjerning at dagens kommunepolitikere får mye skriftlig materiale til 

behandling, derfor er planen forsøksvis lagt opp slik at planens operative del med 

mål, strategier og tiltak kommer først. Kapittel 2 er dermed handlingsplanens viktigste 

del, og det som skal vedtas. Det skal dermed ikke være nødvendig å lese hele planen 

fra side til side før man forstår hva kommunen vil gjennomføre. 
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1.4 Sammendrag 

 
Kommunen har i de senere år hatt en boligproduksjon og boligtilbud som i grove trekk 

har vært i samsvar med det generelle boligbehovet i kommunen. Ved årsskiftet 

1999/2000 er det registrert 15 561 boliger i kommunen, mens en beregning av 

boligbehovet basert på de ønskelige boligfrekvensene i ulike aldersgrupper tilsier at 

det kan være behov for 15780 boliger, dvs. en underdekning på ca. 200 boliger 

 

Kommunen har også gjennom mange år engasjert seg i å skaffe hensiktsmessige 

boliger til spesielle grupper boligsøkende så som eksempelvis økonomisk 

vanskeligstilte, eldre og funksjonshemmede. 

 

Kommunen disponerer i dag samlet 637 boliger som er forbeholdt grupper som 

trenger hjelp på boligmarkedet. En del av disse boligene eies av kommunen, noen 

eies av stiftelser som kommunen har etablert i samarbeid med boligbyggelaget, mens 

andre eies av den enkelte beboer. Når boligene i sistnevnte grupper blir fraflyttet, vil 

ny beboer bli utpekt av kommunen. 

 

Ut fra de opplysninger kommunen er kjent med er dagens boligsituasjon for ulike 

vanskeligstilte husholdningsgrupper kartlagt. Disse grupper er: 

 

 Økonomisk vanskeligstilte ( herunder ungdom) 

 Fysisk funksjonshemmede 

 Psykisk utviklingshemmede 

 Rusmiddelmisbrukere 

 Flyktninger og innvandrere 

 Personer med psykiske lidelser 

 Sosialt vanskeligstilte 

 Andre grupper med behov spesielt tilrettelagt botilbud 

 

For alle disse gruppene er det registret behov for boliger som har en mer 

hensiktsmessig utforming og lokalisering og som samtidig har en akseptabel 

bokostnad sett i forhold til beboerens betalingsevne 
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For grupper som ikke selv har kunnet finansiere kjøp/utbedring av bolig gjennom de 

ordinære finansinstitusjoner, har det vært mulig å få lån/tilskudd gjennom 

Husbankens ordninger. Kommunen har utnyttet disse ordningene. Husbankens 

forutsetning om at kommunen skal dekke tap ved en del låneordninger har imidlertid 

begrenset utlånsmengden til søkere med dårlig lånesikkerhet. 

 

Langt den største delen av de boligene kommunen disponerer er forbeholdt spesielle 

grupper, eksempelvis eldre. Samtidig er det et faktum at de fleste  boligsøkere med et 

klart behov for en rimelig og enkel bolig ikke tilfredsstiller betingelsene for å få en slik 

øremerket bolig. Det er derfor et stort misforhold mellom antall boliger som uten 

øremerking kan tildeles alle grupper vanskeligstilte sett i forhold til det antall boliger 

som er forbeholdt eldre og psykisk utviklingshemmede. 

Det er påvist at en stor del av sosialhjelpen går med til å dekke boutgifter. Dersom det 

hadde vært mulig å tilby disse klientene rimeligere boliger ville 

sosialhjelpsutbetalingene bli merkbart redusert. 

 

Med utgangspunkt i situasjonsbeskrivelsene er en del boligpolitiske utfordringer 

presentert  med beskrivelse av aktuelle virkemidler. Dette kan oppsummeres som 

følger: 
 

• Det må reguleres tilstrekkelig med boligfelt for å dekke den fremtidige vekst i det 

allmenne boligbehov. 
 

• En del av boligfeltene må ha en lokalisering som er godt egnet for særskilte 

beboergrupper 
 

• Kommunen bør omprioritere bruken av de boliger kommunen eier. En øket andel av 

disse boligene bør kunne tildeles vanskeligstilte uten klausul på bruken. Beboerne 

bør i større grad følges opp slik at botilbudet kan tilpasses det aktuelle behov  
 

• Boliger som er mindre egnet for utleie til prioriterte grupper, bør selges. 
 

• Kommunen eller de stiftelser kommunen har opprettet i samarbeid med bolig-

byggelaget, bør kjøpe flere boliger som er spesielt egnet for utleie. Det forutsettes her 

at Husbanken dekker minst 30% (inntil 50%) av kjøpesummen gjennom tilskudd. For 

beboere som krever spesielt store boliger, bør tilskuddet være større. 
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• Det bør bygges flere boliger for utleie. Aktuelle beboergrupper vil her være ungdom,  

psykisk utviklingshemmede, flyktninger, rusmisbrukere, personer med psykiske 

lidelser og økonomisk/sosialt vanskeligstilte. For å få akseptable husleier må det gis 

et vesentlig tilskudd fra Husbanken 
 

• I samarbeid med private aktører bør det også bygges en del lavinnskuddsboliger som 

fortrinnsvis er forbeholdt ungdom i etableringsfasen. Oppføring av slike boliger 

forutsetter lave tomte- og byggekostnader kombinert med betydelige tilskudd fra 

Husbanken. 

• Det bør foretas en gjennomgang av de statlige og kommunale låne- og 

tilskuddsordninger for å sikre at disse ordninger nyttes på en optimal måte. 

 

• Kommunen bør styrke innsatsen i vedlikeholdet av boligene. 

Skal det oppnås en bedre bruk av de boligene kommunen disponerer, vil dette kreve 

større administrativ innsats. For å begrense kommunens tap ved utlån til boligformål 

er det også behov for en tettere oppfølging av låntakere med betalingsproblemer. Det 

bør derfor nærmere vurderes hvilket administrativt ressursbehov som er nødvendig 

for å håndtere kommunens boligoppgaver på en forsvarlig måte. For bla. å dekke en 

ønskelig styrking av bemanning og vedlikehold kan det være aktuelt å øke husleien 

noe. Dette må det bli tatt stilling til i budsjettsammenheng.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.0 BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2001 - 2002 
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I norsk boligpolitikk er det et overordnet mål at alle skal kunne disponere en god bolig 

i et godt bomiljø. Dette har det vært bred enighet om hver gang Stortinget har 

behandlet boligpolitikken i sin fulle bredde. 

 

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

gode boforhold og større problemer med å skaffe seg bolig enn andre. Særlig gjelder 

det de med kombinasjon av lave inntekter og behov for sosialfaglig eller annen form 

for oppfølging fra kommunen. Dette stiller myndigheten sentralt og lokalt ovenfor 

betydelige boligpolitiske utfordringer. 

 

Kommunen har som en sentral boligpolitisk oppgave å legge til rette for bygging av 

nye boliger og utvikling og fornyelse av boligområder, slik at det i lokalsamfunnet blir 

et godt tilbud om god bostandard og godt bomiljø for alle. Kommunen har videre i 

følge Lov om sosiale tjenester ansvar for å medvirke til å skaffe boliger til personer 

som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. Kommunen er dessuten 

forpliktet til å skaffe et midlertidig husvære for dem som ikke klarer dette selv og som 

er i en nødsituasjon. Dette innebærer at kommunen har et ansvar for å tilby 

hensiktsmessige boliger til personer som av økonomiske og andre grunner ikke klarer 

å skaffe seg bolig på egenhånd. Anskaffelse av boliger til grupper med svak økonomi 

kan ikke overlates til markedet. Kommunen er derfor tillagt ansvar for formidling av 

låne- og tilskuddsordningene fra Husbanken til dem som er berettiget til det. Disse 

tilskuddsordningene inkludert bostøtte fra Husbanken er viktige og nødvendige 

virkemidler for å sette kommunen bedre i stand til å løse denne oppgaven. 

 

Statens hovedoppgave vil derfor være å tilby gunstige finansierings- og 

støtteordninger og å fastsette lover og rammebetingelser. Staten ser det imidlertid 

ikke som sin oppgave å bestemme de lokale løsninger. Utfordringene på disse 

områdene har en lokal form og vil variere sterkt mellom regioner og kommuner.  

Målsettingen om en differensiert befolkningssammensetning og integrering av ulike 

brukergrupper tilsier også en planmessig fordeling og lokalisering av de ulike 

boligtypene. Ensidig lokalisering av eksempelvis små leiligheter i sentrale/bynære 

strøk og familieleiligheter/store eneboliger utenfor byen bør unngås. 

 

Et variert boligtilbud vil bidra til å opprettholde både et godt og robust boligmarked. 

Kommunen bør derfor ikke bare utarbeide en lokal boligpolitisk handlingsplan, men et 

Merknad:   Se vedlegg 



   

___________________________________________________________________________________________________ 
 

Handlingsplan for boligutvikling 
Tønsberg kommune 2001 

 

11 

boligprogram som både sikrer en generelt variert boligsammensetning og gode 

bomiljøer for personer med spesielle behov. Det vil derfor være naturlig å se denne 

handlingsplanen i sammenheng med utvikling av lokalsentra og som et sentralt 

innspill til den igangsatte revisjonen av boligprogrammet i kommuneplanen. 

 

Boligpolitikk berører mange sider av kommunens ansvars- og virksomhetsområder. 

Mål om universell utforming av boliger og uteområder forutsetter at virksomheter i 

kommunen samarbeider og samordnes. Situasjonen i dag tyder på at bolig-politikken 

i Tønsberg er svært fragmentert, noe som sannsynligvis hindrer en hensiktsmessig 

gjennomføring av boligpolitikken.  

 

Oppgavene er fordelt på flere virksomheter i kommunen. Kommuneutvikling har et 

delegert ansvar for arealplanlegging og byggesaksbehandling. Tønsberg kommunale 

Eiendom har bla. ansvar for å framskaffe boligene, Finansseksjonen for å forvalte 

Husbankens låne- og tilskuddsordninger og Servicesenteret har ansvar for 

informasjon og veiledning om de økonomisk boligpolitiske virkemidler overfor 

innbyggerne. Virksomhetene Pleie- og omsorg, Sosial, Helsevern og Boliger samt 

hjelpemiddelsentralen har ansvar for støtteordninger forvaltet av Rikstrygdeverket.  

 

Boligpolitikken må også samordnes med kommunens øvrige virksomhet gjennom 

kommuneplanlegging, som også omfatter kommunens økonomiske rammer og 

budsjetter. For eksempel bør boligpolitikken også samordnes med helse- og 

sosialpolitikken. Hjemmehjelp, hjemmesykepleie og andre kommunale tjenester som 

brukerstyrt personlig assistanse skal være tilgjengelig for den enkelte, tildeles ved 

individuelle vedtak og være uavhengig av boform/bosted. Dette bør være styrende 

ved utforming av boligtilbudet og omgivelsene generelt, slik at eksempelvis 

funksjonshemmede får reell valgfrihet ved valg av bolig. 

 

Samarbeid på tvers av virksomheter forutsetter en klar plassering av ansvaret og 

klare mandater. Tønsberg er organisert som en flat struktur, noe som innebærer at 

virksomheter ivaretar hele befolkningens behov innenfor sine ansvarsområder, både 

ordinære og spesialiserte tiltak. Samarbeid på tvers om boligpolitikken vil gi felles 

strategi med mål for hvordan det totale boligtilbudet skal være i kommunen. Samtidig 

bør de ulike virksomheters kompetanse utnyttes på tvers i organisasjonen. 

 

Målene må innarbeides på alle forvaltningsnivåer og i alle berørte virksomheter. Der 
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kommuneplanleggingen nyttes til å planlegge, synliggjøre og gjennomføre 

kommunens boligpolitikk, gir dette en god oversikt over innholdet, oppgavene, 

virkemidlene og helheten på dette området.  

 

Kommunen må ha et overordnet mål om at det ordinære boligtilbudet skal dekke flest 

mulig, og dette målet må innarbeides og konkretiseres på de ulike forvaltningsnivåer. 

Den enkelte virksomhet må finne fram til hva det betyr for egen del, og konkretisere 

dette i sin virksomhetsplanlegging, fastlegging av rutiner, budsjett mv. Innenfor 

boligsektoren betyr det at målene skal ivaretas i kommuneplanen, reguleringsplaner, 

utbyggingsavtaler og gjennom byggesaksbehandling. Saksgang og beslutninger 

knyttet til boliger for vanskelig-stilte bør ikke skilles fra vedtak knyttet til det ordinære 

boligtilbudet. Faste rutiner må sikre samarbeid på tvers, publikumskontakt og 

demokratisk behandling. 

 

2.1 Mål, strategier og tiltak 

 

2.1.0    Vanskeligstilte på boligmarkedet skal integreres i ordinære bomiljøer. 

 
2.1.1. Boligpolitikken i kommunen skal utvikles etter prinsippene i "universell 

utforming", dvs. at omgivelsene og boligene skal utformes slik at de kan 

brukes på like vilkår av så mange som overhode mulig. 

 

2.1.2. Kommunen skal videreutvikles som en attraktiv bo- og næringskommune etter 

prinsippene i "universell utforming" som sikrer innbyggerne høy livskvalitet. 

2.1.3. Husstander som har økonomiske, sosiale eller fysiske vanskeligheter skal 

hjelpes til ordinære boliger. 

2.1.4. Husstander som trenger spesiell oppfølging kan etter vurdering tildeles boliger 

nær hverandre, evt. med fellesareal der det er ønskelig. 

 

 

2.2      Bidra til fremskaffelse av flere utleieboliger 
. 

2.2.1 Tønsberg kommune bygger utleieboliger i egen regi og i samarbeid med 

Tønsberg Boligbyggelag, utover dette med private utbyggere basert på 

spesielle utbyggingsavtaler 
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2.2.2 Tønsberg kommune skal intensivere arbeidet med å klargjøre tomtearealer 

primært ved å bruke tomter som i dag eies av kommunen eller ved avtaler 

med private grunneiere. 

 

2.2.3 Tønsberg kommune satser også på kjøp av boliger til videre bruk som 

utleieboliger. 

 

 

2.3 Bruke utbyggingsavtaler for å sikre at boligforsyningen blir i 

 samsvar med behov 
 
2.3.1 Kommunen innarbeider lokale boligpolitiske virkemidler i utbyggingsavtaler.  

 

2.3.2 Kommunen innarbeider ovennevnte privatrettslige avtaler for å oppnå 

kvaliteter i utbyggingen der plan- og bygningsloven ikke gir hjemmel til å stille 

slike krav. 

 

2.3.3 Utbyggingsavtalene bør inneholde: Krav til livsløpsstandard i en del av eller 

alle boligene, størrelse og omfang, tildelingsrett, prisfastsetting, hvordan 

kostnader mellom de ulike deler av boligområdet skal fordeles, kommunal 

overtakelse vedrørende infrastruktur, krav til utbygging av kommunale anlegg 

som skole, mv. 

 

2.3.4  Rådmannen utarbeider forslag til videreutvikling av utbyggingsavtaler for 

Tønsberg kommune. 

 

2.3.5  Forslag til helhetlige prinsipper for utbyggingsavtaler legges fram for politisk 

behandling september 2001 
 

 

2.4  Organisering av kommunal boligforvaltning 
       

2.4.1 Rådmannen vurderer samordning av de publikumsrettede boligtjenester. 
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2.4.2 Rådmannen har ansvar for arbeidet, hvor målsettingen er å utvikle en struktur 

som har et helhetlig ansvar for kommunal tomte- og næringsorientert 

eiendomsmasse, gjennomføring av kommunens boligpolitikk, boligtiltak, 

finansieringsordninger, prioriteringer og tildeling. 

 

2.4.3 En egen arbeidsgruppe nedsatt av prosjektgruppen har konkludert med at det 

kun skal være ett sentralt tildelingsutvalg. 

 

2.4.4 Det utarbeides forslag til tilpasninger eller omorganisering av boligarbeidet. 

Minst to alternativer skal være vurdert. 

 

2.4.5 Arbeidsgruppen leverer sin innstilling til rådmannen innen 30.10.2001 

 

 

2.5  Bruk av økonomiske virkemidler 
 

2.5.1 Tønsberg kommune skal benytte statlige tilskuddsordninger for vanskeligstilte 

husholdninger optimalt. 

 

2.5.2 Tønsberg kommune går inn i et samarbeid med Husbanken for å finne frem til 

finansiering for vanskeligstilte grupper som er hjelp til selvhjelp og ikke hjelp til 

avhengighet. Det vil si at boutgiftene må være på et nivå som husstanden kan 

klare med ordinære finansierings- og støtteordninger. 

2.5.3 Samarbeidet med Husbanken inkluderer behov for spesifikt å se på behovet 

for økte tilskuddsrammer utover 30%. Kommunens vekst og press i 

boligmarkedet må presenteres på en slik måte at tilskuddsrammene økes i 

flere sammenheng til inntil 50% av kostnadene ved kjøp av boliger til utleie for 

vanskeligstilte. 

 

2.5.4 Kommunen bruker aktivt boligtilskudd til etablering i tillegg til kjøpslån ved kjøp 

av borettslagsleiligheter med lav fellesgjeld (Nytt fra 01.03.01) – 100% 

finansiering. 

 

2.5.5 Bruken av etableringslån skal økes med minst 50% innen utgangen av 2002 
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2.5.6 Administrasjonen legger fram forslag til nye retningslinjer for bruk av 

etableringslån til politisk behandling i mars 2001. Retningslinjene/reglene skal 

godkjennes av Husbanken. 

 

 

2.6 Gjennomføre 10%-regelen i borettslag/boligsameier 
 

2.6.1 Tønsberg kommune benytter kommunal forkjøpsrett til borettslagsboliger for 

videreformidling til vanskeligstilte. 

 

2.6.2   Ordningen innføres fra 01.07.2001 

 

 

2.7  Tilfredsstillende dekning av boliger med oppfølging. 
 

2.7.1 Ved integrering av husstander med bistandsbehov i vanlige bomiljøer vil noen 

trenge regelmessig faglig oppfølging. For enkelte personer i mål-gruppene 

utviklingshemmede, sterkt fysisk funksjonshemmede, rusmiddelmisbrukere, 

eldre og personer med alvorlige psykiske lidelser er det nødvendig med 

bemanning og oppfølging hele eller deler av døgnet. 

 

2.7.2 l forbindelse med utarbeidelse av budsjett, økonomiplan og øvrig planarbeid 

innarbeides utvidelse av eksisterende og utvikling av nye tiltak. Tilskudds-

ordningene til spesielle grupper vurderes særskilt til dette formålet. 

 

2.7.3 De virksomheter som arbeider med boligtjenester har ansvar for oppfølging av 

dette. 

 

 

2.8     Kommunen etablerer en mer aktiv tomtepolitikk 
 
2.8.1. Byggeklare tomter skal til enhver tid stå i forhold til boligbehovet framover. 
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2.8.2. Kommunen tar initiativ overfor utbyggere/tomteeiere med sikte på å omfordele 

tomtekostnadene innenfor et utbyggingsområde, slik at boligløsninger for unge 

og vanskeligstilte belastes med en lavere tomtekostnad 

 

 

2.9      Opprettelse av kriseboliger 
 

2.9.1 Virksomhet for sosiale tjenester disponerer minst åtte leiligheter til dette 

formålet innen utgangen av 2002. Boligene skal kun være av midlertidig 

karakter med en øvre grense for botid på inntil 30 dager.  

 

 

2.10 Tilrettelagte boliger 
 

2.10.1  Kommunen tar ansvar for at det finnes boliger som er tilrettelagt for personer 

som kommer i livssituasjoner hvor tilgjengelighet og tilrettelegging er 

nødvendig, samt å være behjelpelig med tilpasninger av egne boliger. 

 

2.10.2 Administrasjonen ved de virksomheter som arbeider med boligtjenester 

fortsetter sitt arbeid med dette i nye boligprosjekter og ved aktiv rådgivning til 

husstander. 

 

2.10.3  Inntil punkt 2.4 er gjennomført samordnes dette gjennom TkE 

  

 

 2.11 Framskaffelse av boliger for unge i etableringsfasen 
 

2.11.1 Kommunen tar initiativ til oppføring av boliger som ved størrelse, standard og 

finansiering blir mulig å erverve for førstegangsetablerere. 
 

2.11.2  Boligene skal ved førstegangs tildeling prioriteres ungdom mellom 19 og 34 

år. Det må innen en avtalt tidsperiode være kommunal forkjøpsrett for videre 

tildeling.  
 

2.11.3  Dersom slike boliger er midlertidige utleieboliger, må bokostnadene være på et 

nivå som gir mulighet for sparing til egen bolig. 
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2.11.4  Rådmannen utarbeider i samarbeid med TkE og private utbyggere en plan for 

fremskaffelse av boliger for unge i etableringsfasen innen 30.09.01. 
 

 

2.12 Informasjon om boligspørsmål 
 

 2.12.1 Informasjon til innbyggerne i Tønsberg kommune vedrørende boligspørsmål 

utarbeides innen 30.09.01. Rådmannen er ansvarlig. 

 

2.12.2 Rådmannen arrangerer et årlig boligseminar i kommunen for gjensidig 

informasjonsutveksling og oppfølging av handlingsplanen. 

  

 

2.13 Revisjon av planen.   
 

2.13.1 Planen revideres innen september 2002 for neste 2-års periode. Rådmannen 

er ansvarlig. 

 

2.13.2 Det gjennomføres en årlig kartlegging/registrering av boligbehov i kommunen 

på bakgrunn av metode anbefalt av Husbanken.   

 

2.13.3 Virksomhetene er ansvarlig for gjennomføringen. Rådmannen samordner 

virksomhetenes registreringer. 
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3.0 Situasjonsbeskrivelse og vurdering av dagens situasjon 
 

3.1. Hva kjennetegner kommunen og dens boligbehov 

 

3.1.1 Befolkningsutvikling: 
 

Tønsberg kommune har helt siden kommunesammenslutningen 1988 hatt en jevn 

vekst i befolkningen, og siden 1990 en gjennomsnittlig økning på 361 personer hvert 

år.    

 

I  10-årsperioder har folketallet utviklet seg som følger: 

Tønsberg  kommune Vestfold fylke 
År Folketall Gjennomsnittligårlig Folketall Gjennomsnittlig årlig 
 pr. 01.01 vekst i perioden pr. 01.01. vekst i perioden 
1990 31538  197207  
  1.02 %  0.6 % 
1995 33240  203240  
  1.06 %  0.9 % 
2000 34716   (212775 frl.)  

 

Følgende tabell gir en mer detaljert oversikt over befolkningsbevegelsene i Tønsberg 

siden 1990: 

År Folkemengde 
pr. 01.01.        

Fødte Døde Fødsels-
overskudd 

Tilflytting Fraflyttin
g 

Flytte  
overskudd 

Økning i  
folketallet  *) 

1991 31.538 385 344 41 1974 1736 238 279 
1992 31.815 420 375 45 2251 1733 518 563 
1993 32.387 415 418 -3 2234 1861 373 370 
1994 32.739 405 370 35 2224 2010 214 249 
1995 32.997 400 423 -23 2377 2097 280 257 
1996 33.240 395 351 44 2416 2039 377 421 
1997 33.661 437 402 35 2490 2139 351 386 
1998 34.045 407 404 3 2608 2174 434 437 
1999 34.484 405 435 -30 2638 2376 262 232 
2000 34.716 450 368 82 2619 2284 335 417 

*) Som følge av løpende korreksjoner av flyttebevegelsene i SSB er det ikke helt samsvar mellom summen av      
bevegelsene og økningen i folketallet. 

 

Det fremgår her at kommunen med enkelte unntak (1993, 1995 og 1999) har hatt et 

gjennomsnittlig fødselsoverskudd på 41 personer hvert år. Gjennomsnittet for hele 

10-års perioden er 29. Tilflytningen lå på ca. 2000 personer de første årene, men har 

økt til vel 2600 de siste årene. Fraflyttingen i perioden øket gradvis fra vel 1700 til vel 
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2300. Denne utviklingen i flyttemønsteret resulterte i at innflytningsoverskuddet økte 

fra vel 200 personer i 1991 til over 400 i 1998. 

 

Ser en spesifikt på 1999 kom 234 personer av de 2638 tilflyttede fra utlandet, og 134 

personer av 2376 fraflyttede flyttet til utlandet (framkommer ikke i figuren, men hentet 

fra SSB-statistikk). Andel personer med Ikke-vestlig innvandringsbakgrunn ligger på 

2,8% pr. 1.1.2000 og andelen med Vestlig innvandringsbakgrunn ligger på 2,2% av 

totalbefolkningen. Dette utgjør en ”underdekning” sett mot landsgjennomsnittet (4,2%) 

for de med Ikke-vestlig bakgrunn, mens for de med Vestlig bakgrunn har vi en 

marginal bedre dekning (2,1% på landsbasis). 

 

Befolkning pr. km2 i kommunen 1.1.2000 er 331,3 personer, mot 99,4 personer i 

fylket og 14,6 personer i hele landet. Andel bosatte i tettbygde strøk var pr. 1.1.1998 

på 92% mot 79% i fylket. Andel eldre 67 år og over pr. 1.1.2000 er 15,8%, som er vel 

1% høyere enn for fylket og 2% høyere enn landsgjennomsnittet. 

 

Statistisk sentralbyrå forventer fortsatt befolkningsvekst i landet med en svak stigning 

de neste 25 år. De neste 10-15 år vil antall personer over 67 år være stabilt eller 

svakt fallende, fra 619 000 til mellom 598 000 og 622 000 i 2010. Prognosen for 

Tønsberg viser et fall på 340 personer i aldersgruppen 67-79 år, tilsvarende en 

prosentvis nedgang på 10%. Deretter vil tallet på eldre vokse betydelig. For de aller 

eldste, det vil si 90 år og over, vil det være vekst i hele perioden.  

 

Antall svært gamle personer er spesielt viktig, bla. på grunn av det store pleiebehovet 

hos disse. Tallet på personer over 90 år har økt sterkt de siste årene og vil gjøre det i 

mange år framover på grunn av de store fødselskullene på begynnelsen av forrige 

århundre. For Tønsberg vil stigningen i antall personer 90 år og over utgjøre ca. 64% 

i perioden 1999 – 2015, fra 208 personer i 1999 til 342 i 2015. Dessuten bidrar 

synkende dødelighet til at det blir flere som overlever til de når de eldste 

aldersgruppene.  

 

 

3.1.2 Seinere års boligbygging: 
 

Offisiell statistikk fra SSB om boforholdene i kommunen foreligger ikke etter 1990.  I 

følge folke og boligtellingen var det da 14073 boliger i kommunen fordelt som følger: 
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Boligtype: Boliger Bosatte Bosatte pr.  
bolig 

Frittliggende enebolig eller våningshus 7808 20275 2.6 
Hus i kjede, rekkehus, terrassehus, vert.tom.bolig 2190 4618 2.1 
Horisontalt tom.bolig eller annet bygg under 3 etg. 2249 3721 1.7 
Blokk, leiegård eller lignende 1599 2237 1.4 
Forretn. bygg, bygg for felleshusholdning 227 333 1.5 
Totalt 14073 31184 2.2 

 

Den allmenne gjennomsnittlige boligdekning i Norge dette året var 2.4 personer 

pr. bolig 
 

Etter 1990 er følgende antall boliger blitt ferdigbygd i følge offisiell SSB-statistikk: 

Boligtype 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Sum 
Eneboliger 90 116 100 66 72 50 78 107 85 764 
Rekke, kjedehus 67 217 63 90 65 70 9 49 22 652 
Blokker 0 12 0 0 0 16 0 0 0 28 
Andre hustyper 9 9 4 1 4 5 2 2 8 44 
Sum 166 354 167 157 141 141 89 158 115 1488 

 

Av det samlede antall ferdigbygde boliger i perioden utgjorde eneboliger ca. 51 %, 

konsentert småhusbebyggelse ( rekke/kjedehus o.l. ) ca. 44%, og boliger i blokk 

mindre enn 0,02%. 225 av disse boligene var 1-2 romsleiligheter (kun 3 var 1-rom), 

549 boliger bestod av 3-4 roms leiligheter og 711 boliger hadde 5 rom eller flere. 

 

3.2. Boligtilbudet i dag 

  

3.2.1 Antall og typer boliger: 
 

Pr. 1.1. 2000 har kommunen i følge egne registreringer 15 561 boliger. Den alt 

overveiende del av disse boligene eies av den som bebor boligen. Det foreligger ikke 

statistikk på kommunenivå for antall utleieboliger. Stikkprøver på landsbasis viser at 

andelen utleieboliger i gjennomsnitt utgjør mellom 20-25% av det totale boligtall.  

3.2.2 Allmenn boligdekning: 
 

Det vil ikke være mulig å angi et eksakt tall for boligbehovet i Tønsberg samt i hvilken 

grad dette behovet er dekket. Behov for boliger slik det fremstår gjennom etterspørsel 

etter boliger vil bla. være sterkt avhengig av prisen på de ulike boligtypene.  
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Basert på de boligfrekvensene som ble registeret ved Boforholdsundersøkelsen 

1995, skulle behovet for boliger i Tønsberg dette år være ca. 15109 enheter. I følge 

kommunens egne registreringer var det da ca. 14917 boliger. Dette indikerer en 

teoretisk underdekning på rundt 190 boliger. Legges de samme boligfrekvensene til 

grunn for folketallet pr.1.1 2000, vil dette gi et boligbehov på 15780, dvs. fortsatt en 

underdekning på vel 200 boliger. 

 

Boligetterspørselen vil imidlertid ikke bare være avhengig av behovet hos 

kommunens egen befolkning. Med stor tilflytning vil også disse tilflytterne utgjøre et 

press på boligmarkedet. I det siste året er det hos boligbyggelaget og eiendoms-

meglere blitt registret en sterkt økende etterspørsel etter boliger, noe som i hovedsak 

skyldes veksten i tilflyttingen til kommunen. Eiendomsmarkedet i Tønsberg er spesielt 

presset fra nærliggende kommuner (Oslo, Bærum og Asker stod i 1999 for omtrent 

50% av omsettingen i boligmarkedet). 

 

I tillegg kommer et økt behov for boliger som følge av endringer i familiemønsteret. 

Det er i denne sammenheng ikke foretatt noen kartlegging av antall skilsmisser, 

eneforsørgerhusholdning eller alenemor/-far med barn, men sannsynligheten er stor 

for at boligfrekvensen, på gjennomsnittlig 2,2 personer pr. husholdning i Tønsberg, er 

redusert de seneste årene. 

 

På denne bakgrunn bør en kunne trekke den konklusjon at det med utgangspunkt i 

dagens befolkning i Tønsberg synes å være en teoretisk generell underdekning på 

rundt 200 boliger. Dette boligbehovet ville med statiske forutsetninger kunne dekkes i 

løpet av 2 år med dagens ramme regulert gjennom Kommuneplanen på 140 boliger 

pr. år fram til 2004. Fortsetter imidlertid kommunens vekst, vil boligbehovet i 

avgjørende grad avhenge av denne veksten. 

Det er ingen grunn til å anta at veksten i kommunen vil avta. Legger man i tillegg 

kartleggingen av vanskeligstilte husholdninger foretatt sommeren 2000 til grunn (se 

punkt 3.4 for nærmere spesifikasjon), vil det kunne være belegg for å anslå en ramme 

på ca. 250 boliger pr. år de neste 4 år. Det vil si en årlig økning i rammen på 110 

boliger (tilsvarende ~79%) i forhold til dagens nivå. Dette må avklares mot 7-

kommuners samarbeidet, hvor rammen i utgangspunktet er satt til dagens nivå (140), 

i tillegg må dette også avklares gjennom arbeidet med boligbygge-programmet i 

kommuneplanen. 
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3.2.3 Boligpriser: 
 

Boligprisene i Tønsberg har steget betydelig de siste årene som ellers i landet.  

Nedenfor følger oversikt over gjennomsnittlige kvadratmeterpriser for brukte og nye 

boliger i fireårsperioden 1996 til 1999. (Kilde: Husbankens statistikkpakke 2000) 

Gjennomsnittlig pris pr. kvadratmeter
Brukte boliger 1996-1999
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Gjennomsnittlig pris pr. kvadratmeter
Nye boliger 1996-1999
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Her ser vi at gjennomsnittspris for nye boliger i Tønsberg allerede ved inngangen til år 

2000 har passert kr. 10.000,- pr. kvadratmeter. For nye boliger var stigningen  

pr. kvm. i perioden 1996 til 1999 hele 40%, mens for brukte boliger utgjorde økningen 

vel 34%. Gjennomsnittet er likt i hele fylket, dog steg prisen i Tønsberg 2% mer enn 

fylket for nye boliger. Sammenlignet med hele landet ligger Tønsberg likt med 

landsgjennomsnittet pr. kvm. for brukte boliger i samme periode, mens for Tønsberg 

er økningen markant når det gjelder nye boliger. Her har det for Tønsberg’s del vært 

en merøkning på 13% (27% vs. 40%) sett i forhold til landsgjennomsnittet. 

 

 

3.3. Boliger som disponeres av kommunen 

 

Kommunen disponerer og har ansvar for tildeling av 603 boligenheter. I tillegg 

kommer 34 innleide boliger. Av de 603 boligene er 106 kommunalt eide innskudds-

leiligheter i BBL. Tønsberg kommunale Eiendom framleier disse 637 boligenhetene.   

 

I tillegg forvalter TOBBL 16 utleieboliger til mennesker med psykiske lidelser gjennom 

stiftelsen Bolig-90. Tønsberg kommune er representert med to personer i tildelingen 

av disse boenhetene, pt. delegert til virksomhet Boliger og Pleie- og omsorg. 
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Bokollektiv for demente og institusjonsplasser i Bo- og behandlingssentra er ikke 

medregnet.  

 

Husleien i de kommunalt eide boligene blir beregnet ut fra en kvadratmeterpris basert 

på standard og størrelse.  Husleiene blir indeksregulert hvert år i forhold til 

prisstigningen og vedtas av bystyret. Gjennomsnittshusleien i år 2000 var for de 603 

boligenhetene kr. 3.965,-. 

 

Kommunen hadde i 2000 en samlet husleieinntekt på kr. 23,0 millioner.  Kommunens 

vedlikeholdsutgifter til oppussing og utbedring/øvrig vedlikehold utgjorde kr. 16,0 

millioner. Netto overskudd for boligforvaltningen forrige år var altså kr. 7,0 millioner.  

 
Dersom en ser på de 34 innleide boligene, gikk de med underskudd. Husleieinntekten 

fra leietakerne var ca. kr. 200.000 lavere enn det kommunen betalte til utleierne. I 

tillegg kommer kommunens øvrige utgifter på disse innleieobjektene. 

For boligene i stiftelsene er husleien beregnet slik at stiftelsenes faktiske drifts- og 

kapitalutgifter dekkes. 
Av de 637 boligene, leies ca. 150 boliger ut til personer som har et midlertidig 

boligbehov på tidsbegrenset leiekontrakt med ett års varighet, men i praksis er det 

svært sjelden at disse kontraktene ikke blir prolongert. Omsorgsboliger til eldre leies 

ut på tidsubestemte kontrakter.  

 

Ved alle tidsbegrensede husleiekontrakter kreves garanti for depositum, tilsvarende 3 

mnd. husleie. Dette skal dekke evt. skader på boligen, manglende renhold, ubetalt 

strøm og husleierestanser ved fraflytting. 90 leietagere fikk innvilget kommunal 

garanti for depositum, mens et fåtall kan stille eget depositum eller bankgaranti. 

Sosialkontoret har ikke foretatt utbetalinger til TkE BF i henhold til disse garantiene 

forrige regnskapsår (kilde: TkE).  

 

 

3.4 Kartlegging av vanskeligstilte på boligmarkedet 
 

Kartleggingen av vanskeligstilte på boligmarkedet sommeren 2000 i Tønsberg 

omfatter i alt 371 husstander. Med vanskeligstilte menes i første rekke husstander 

som står uten egen bolig, som har bolig der leieforholdet står i fare for å opphøre, 

eller som har en lite egnet bolig. Hushold med behov for oppfølging fra 
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hjelpeapparatet er også i en viss utstrekning registrert. 

 

Kartleggingen synes å tegne et bilde av tre hovedutfordringer: 

 Å få til overgangen til det ordinære boligmarkedet for vanskeligstilte grupper 

i tråd med avdekket behov i kartleggingen. 

 Å tilby egnede bolig- og oppfølgingstilbud i ordinære boliger for mennesker 

med psykiske lidelser, rusmisbruk, flyktninger og andre vanskeligstilte 

grupper som behøver det. 

 Å skaffe egnede bolig- og oppfølgingstilbud for psykisk utviklings-hemmede 

og mennesker med psykiske lidelser som trenger spesielt tilrettelagte tilbud. 

 

Kartleggingen er utført av kommunens tjenesteytere, og bygger i stor grad på deres 

vurdering av den enkeltes behov. 

 

Denne framstillingen bygger på opplysninger fra ulike kommunale virksomheter i 

Tønsberg kommune. Kommunens medarbeidere har registrert husstander som etter 

deres oppfatning er vanskeligstilte i forhold til boligmarkedet. Opplysninger fra ulike 

tjenestesteder er sammenholdt for å sikre at hvert hushold bare er registrert en gang, 

selv om det har flere forskjellige kontakter med tjenesteapparatet. Registeret er 

opprettet med tillatelse fra Datatilsynet. 

 

Opplysningene om husholdssammensetning, alder og inntekt kommer fra den 

informasjonen som er tilgjengelig for tjenesteyterne. I noen tilfelle kan dette være 

sikre og dokumenterte opplysninger, i andre tilfelle kan tjenesteyterne være henvist til 

å gjøre egne anslag. Opplysninger om behov for bolig eller tiltak er i alle tilfelle 

tjenesteyters vurdering. Denne er ikke nødvendigvis overrensstemmende med den 

enkeltes egne ønsker. 

 

I alt er 371 vanskeligstilte hushold registrert. Dette utgjør 10,7 husstander per 1000 

innbyggere. Kriteriene for å bli registrert har vært at husstanden enten manglet egen 

bolig, hadde en bolig som var uegnet, sto i fare for å miste boligen som følge av at 

kontrakten opphørte, eller hadde store og spesifikke oppfølgingsbehov. Det er viktig å 

være oppmerksom på at de som er registrert, er de som har vært i kontakt med 

tjenesteapparatet. En kan dermed ikke se bort fra at det finnes personer med 

boligproblemer som ikke er med i registreringen, fordi de ikke var kjent for 

hjelpeapparatet på kartleggingstidspunktet.  
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Det blir derfor viktig å følge opp dette øyeblikksbildet pr. 20. juni 2000 med nye 

kartlegginger (repetitiv metode) hvert år framover til samme tidspunkt, og i 

særdeleshet før revisjoner av kommuneplanen. Registreringen begrenser seg videre 

til husstander med umiddelbare og/eller spesielt store problemer. En må derfor anta 

at det denne analysen beskriver er ”toppen av isfjellet” mer enn det hele omfang av 

boligsosiale utfordringer i kommunen.  

 

Husstander som tidligere er registrert gjennom Handlingsplan for eldreomsorgen er 

holdt utenfor dette tallmaterialet. Det anbefales at en i neste kartlegging (juni 2001) 

også foretar en total registrering blant disse aldersgruppene. 

 

 

3.4.1 Overblikk over de vanskeligstilte – husstandstyper og målgrupper 

 

Tabellen nedenfor viser hvordan de vanskeligstilte fordeler seg på aldersgrupper og 

husholdssammensetninger. 

 

Tabell 1: Fordeling alder og husstandstype  

Antall  husstander      Alder       

Husstandstype 16 – 19 20 - 34 35 - 49 50 - 66 67 - 79 80 + Totalt 
Par med barn  17 17 8   42 
Par uten barn  4 5 5 1  15 
Enslig med barn  7 27 1   35 
Enslig mann 5 66 76 30 11  188 
Enslig kvinne 3 33 20 22 10 2 90 
Annet  1     1 
Totalt 8 128 145 66 22 2 371 

 

Som det framgår av tabellen var hovedtyngden (145) av de kartlagte husstandene i 

alderskategorien 35-49 år. Den andre store gruppen var i alderen 20-34 år. Hele 188 

husstander bestod av enslige menn. 

 

En enkel grafisk framstiling av tabell 1 kan presenteres slik: 
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Husstandens fordeling 

 

Det ble også avdekket et stort behov for boligtiltak for rusmiddelmisbrukere (87) og 

personer med psykiske lidelser (71). På bakgrunn av de tabelluttrekk som ble 

tilrettelagt av Husbanken kunne kommunen utarbeide følgende diagram for hvordan 

de kartlagte husstandene fordelte seg på målgrupper. 

 

Tabell 2: Vanskeligstilte etter målgruppe og alder (juni 2000) 

Antall  husstander      Alder       

Målgruppe 1. kjennetegn 16 - 19 20 – 34 35 - 49 50 - 66 67 - 79 80 + Totalt 
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Økonomisk vanskeligstilt  14 41 22 11 1 89 
Flyktning 1. gangsetablert  22 10 9   41 
Flyktning tilflyttet  2 1  1  4 
Fysisk funksjonshemmet 1 2 5 4   12 
Psykisk utviklingshemmet 2 13 9 6   30 
Psykiatrisk langtidspasient 4 29 29 8 1  71 
Rusmiddelmisbruker  26 40 12 9  87 
Sosialt vanskeligstilt  15 6 5  1 27 
Annen funksjonshemming 1 5 3    9 
Ikke oppgitt   1    1 
Totalt 8 128 145 66 22 2 371 

 

Vi ser også at de største gruppene er økonomisk vanskeligstilte (25%), flyktninger (11%). 

Samlet utgjør psykiatriske klienter og rusmiddelmisbrukere 42,5% av husholdene. For 

øvrig er hovedtyngden av husholdene i aldersgruppen under 50 år. 

 

Hovedutfordringene for kommunen blir derfor raskt å skaffe tilfredsstillende boliger for 

økonomisk/sosialt vanskeligstilte, mennesker med psykiske lidelser, mennesker som 

har et rusmiddelmisbruk og flyktninger. 

 

116

71

87

30

45

0

20

40

60

80

100

120

22.06.00

Øk/sos vanskeligstilt

Psykiatri

Rusmiddelmisbruk

Psykisk
utviklingshemmet
Flyktninger

HovedutfordringerHovedutfordringer

 
 

3.4.2 Boligsituasjonen og problemer 
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Tabellen (3) nedenfor viser hva den nåværende boligsituasjonen er for husholdene i 

de ulike målgruppene. 

 

Av tabellen ser vi at nesten en tredel av de registrerte husholdene bor i kommunale 

utleieboliger. Av disse er 38 flyktninger (28%), mens rusmiddelmisbrukere, 

psykiatriske klienter og økonomisk vanskeligstilte utgjør en betydelig andel (62%). 

 

Vi ser at kun 16 personer (4%) eier sin egen bolig, mens 46 personer (12%) bor hos 

foresatte. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3: Vanskeligstilte hushold etter målgruppe og nåværende boligsituasjon (juni 2000) 

Antall  husstander                                Boligsituasjon 
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Total
t 

Økonomisk vanskeligstilt 16 9 45  1 17 1   89 
Flyktning 1. gangsetablert 2  37   1 1   41 
Flyktning tilflyttet 1  1  1 1    4 
Fysisk funksjonshemmet 1 1 3 2 3  1  1 12 
Psykisk utviklingshemmet   2 4 23   1  30 
Psykiatrisk langtidspasient 4 10 23 8 9 6 2 9  71 
Rusmiddelmisbruker 8 1 15  1 24 2 35 1 87 
Sosialt vanskeligstilt 3 2 5  3 11  1 2 27 
Annen funksjonshemming 1  1 2 5     9 
Ikke oppgitt   1       1 
Totalt 36 23 133 16 46 60 7 46 4 371 

 

Av de 371 kartlagte husstandene var 113 husstander helt uten bolig ved at de enten 

bodde hos venner og bekjente, på private hybelhus, var på institusjon og snart klar for 

utskriving, eller innkvartert i kommunalt hybelhus. 254 av husstandene hadde en eid 
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eller leid bolig de enten stod i fare for å miste, eller som på annen måte var uegnet for 

bruk i kommunen. 105 av husstandene hadde behov for en annen bolig på grunn av 

sine oppfølgingsbehov. 
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For dem som har en bolig som ikke er egnet, er det forutsatt at det skal markeres på 

hvilken måte boligen ikke er egnet. Disse markeringene framgår av tabellen nedenfor. 

 

Tabell 4: Hushold med uegnet bolig etter målgruppe og boligproblem 

Antall  husstander Uegnet  bolig                   
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Totalt 
Har bolig: Leier privat kortsiktig  6 4  1 1 1 1 3 19 36 
Har bolig: Leier privat langsiktig 1 4  1   1  5 11 23 
Har bolig: Leier kommunalt 3   1   2 1  126 133 
Har bolig: Eier egen bolig      1  2  13 16 
Har bolig: Bor hos foresatte 1 1 4   1  1  38 46 
Uten bolig: Innkvartert privat  1 2       57 60 
Uten bolig: Innkvartert komm.          7 7 
Uten bolig: Midlertidig inst.          46 46 
Ikke oppgitt   1       3 4 
Totalt 5 12 11 2 1 3 4 5 8 320 371 
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Denne tabellen forteller at det vanligste ankepunktet mot boligen den registrerte 

allerede har, er knyttet til dårlig standard og trangboddhet. Vi ser også at det finnes 

noen boliger, hovedsakelig utleieboliger, som mangler bad/WC og at urimelig høye 

boutgifter er vurdert av tjenesteyterne som ikke egnet faktor hos 8 husstander. 

 

Tabell 5 viser i hvilken grad tjenesteyterne vurderer at den vanskeligstilte 

husholdningens 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 situasjon mht. behov for bistand 

Antall  husstander Bistandsbehov       
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Totalt 
Økonomisk vanskeligstilt 2 1 86 89 
Flyktning 1. gangsetablert   41 41 
Flyktning tilflyttet   4 4 
Fysisk funksjonshemmet 4  8 12 
Psykisk utviklingshemmet 30   30 
Psykiatrisk langtidspasient 46 2 23 71 
Rusmiddelmisbruker 13 1 73 87 
Sosialt vanskeligstilt 2 2 23 27 
Annen funksjonshemming 8  1 9 
Ikke oppgitt   1 1 
Totalt 105 6 260 371 
 

Vi ser av tabellen at nesten 29% av husholdene vurderes å trenge en annen bolig av 

hensyn til bistands- eller oppfølgingsbehov. Særlig er dette aktuelt for mennesker 

med psykiske lidelser og psykisk utviklingshemmede. Også for en del rusmiddel-

misbrukere er dette tilfelle. I kun 6 tilfeller anser tjenesteyterne at husstanden står i 

fare for å miste boligen. 

 

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 beboere i kommunale leiligheter, personer som er innkvartert privat og unge 

voksne som bor hos foreldrene. Det synes rimelig å tolke dette i retning av at de 
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kommunale leilighetene i og for seg er egnede boliger for dem det gjelder, men at det 

anses som ønskelig at de kommer over i et ordinært boligmarked. Tilsvarende kan 

det for en del av de unge voksne som bor hos foreldrene primært være behov for 

egen bolig. Når det gjelder de som er innkvartert privat, vil vi forstå dette som at de 

kan ha behov for en viss oppfølging eller tjenesteyting uten at dette betinger 

boligendring. 

 

3.4.3 Ressurser og mulige løsninger 

 

Tabellen nedenfor viser hvilket inntektsnivå de vanskeligstilte husholdene i ulike 

målgrupper har. 

 

Tabell 6: Vanskeligstilte hushold etter målgruppe og inntekt 

Antall  husstander    Inntekt       
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Totalt 
Har bolig: Leier privat kortsiktig 8 20 2 1 5 36 
Har bolig: Leier privat langsiktig 1 17 1 1 3 23 
Har bolig: Leier kommunalt 30 63 4 4 32 133 
Har bolig: Eier egen bolig 1 8 2 4 1 16 
Har bolig: Bor hos foresatte 5 28 3 7 3 46 
Uten bolig: Innkvartert privat 29 21 1 3 6 60 
Uten bolig: Innkvartert kommunalt 2 5    7 
Uten bolig: Midlertidig institusjon 14 28  2 2 46 
Ikke oppgitt 2 2    4 
Totalt 92 192 13 22 52 371 

 

Det framgår av tabell 6 at de aller fleste av de vanskeligstilte husholdningene har 

forholdsvis lave inntekter, lave nok til at de når det gjelder inntekt skulle kunne få 

bostøtte. Det vil dermed i mange tilfelle være interessant å sørge for at 

boligløsningene som velges, er av en slik art at de kvalifiserer til bostøtte.  

 

Samtidig understreker inntektsfordelingen at en bare i få tilfeller kan regne med at det 

vanskeligstilte husholdet selv har vesentlige ressurser som kan trekkes inn i en 

løsning. 
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Tabell 7 viser hvilke tiltak tjenesteyterne anser kan være hensiktsmessige, enten den 

vanskeligstilte antas å kunne bli boende i nåværende bolig eller det er behov for en 

annen bolig. 

 

Tabell 7: Vanskeligstilte hushold etter nåværende boligsituasjon og forslag til tiltak 

Antall  husstander    Tiltak           

  Nåværende bolig   Annen bolig       Totalt 
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Har bolig:  
Leier privat kortsiktig 1 1 19 5 1 4 4 36 
Har bolig:  
Leier privat langsiktig   10 3 2 7 1 23 
Har bolig:  
Leier kommunalt 6  90 24  8 5 133 
Har bolig:  
Eier egen bolig 2     4 10 16 
Har bolig:  
Bor hos foresatte 1 1 4 4 2 14 20 46 
Uten bolig:  
Innkvartert privat   31 17 1 8 3 60 
Uten bolig:  
Innkvartert kommunalt   3 2  2  7 
Uten bolig:  
Midlertidig institusjon 1  3 15  24 2 46 
Ikke oppgitt   2 2    4 
Totalt 11 2 162 72 6 71 45 371 

 

Vi ser her at det først og fremst er behov for ordinære boliger eventuelt kombinert 

med oppfølging fra hjelpeapparatet. Om lag 44% av alle de registrerte husholdene 

har behov for en ordinær bolig uten spesiell oppfølging. 19% har behov for en 

ordinær bolig med tillegg av en viss grad av oppfølging, mens omkring 31% (116) er 

ansett å ha et behov for et boligtilbud samlokalisert med andre. De øvrige antas å 

kunne bo i den boligen de har, men med oppfølging og/eller fysiske 

tilretteleggingstiltak. 
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Det framgår også at over 67% (90) av dem som bor i kommunal bolig anses bare å 

trenge en egen ordinær bolig. I underkant av hver femte registrerte i kommunal 

utleiebolig trenger ordinær bolig kombinert med oppfølging. Hoveddelen av dem som 

har behov for samlokalisert boligtilbud har egen bolig eller bor i foreldrehjemmet. 

 

Tabell 8 viser de samme vurderingene av nødvendige tiltak i forhold til ulike 

målgrupper. 

 

Tabell 8: Vanskeligstilte hushold etter målgruppe og forslag til tiltak 

Antall  husstander      Tiltak         

  Nåværende bolig        Annen bolig      Totalt 
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Økonomisk vanskeligstilt   81 7   1 89 
Flyktning 1. gangsetablert  1 39 1    41 
Flyktning tilflyttet   3 1    4 
Fysisk funksjonshemmet 1  2 4 1  3 12 
Psykisk utviklingshemmet  1   1 9 19 30 
Psykiatrisk langtidspasient 4  9 14 4 27 13 71 
Rusmiddelmisbruker 4  9 38  31 4 87 
Sosialt vanskeligstilt 1  17 6  2 1 27 
Annen funksjonshemming 1  1 1  2 4 9 
Ikke oppgitt   1     1 
Totalt 11 2 162 72 6 71 45 371 

 

Av denne oversikten ser vi at flyktningene, som i følge tabell 3 utgjorde en betydelig 

andel av beboerne i kommunale boliger, med et par unntak antas å trenge ordinære 

boliger. Det er altså overgangen fra kommunale boliger til det alminnelige 

boligmarkedet som synes å være problemet for deres del. Den andre markante 

gruppen av beboere i kommunale boliger, rusmiddelmisbrukere og psykiatriske 

langtidspasienter, har i første rekke behov for ordinære boliger kombinert med 

oppfølging. Dette gjelder også noen få økonomisk/sosialt vanskeligstilte. I tillegg 

antas det at enkelte greier seg med oppfølging i nåværende bolig. 

 



   

___________________________________________________________________________________________________ 
 

Handlingsplan for boligutvikling 
Tønsberg kommune 2001 

 

35 

Videre ser vi at de som antas å trenge samlokaliserte botilbud, fordeler seg jevnt 

mellom psykisk utviklingshemmede og rusmiddelmisbrukere, mens psykiatriske 

langtidspasienter er i overvekt her. 

 

Anbefalte botiltak
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3.4.4  Oppsummering 

 

Kartleggingen har bekreftet at det er boligmangel i kommunen blant vanskeligstilte 

grupper. Det er avdekket et etterslep i dekningen av boligbehov, og mye tyder på store 

mørketall. En gruppe som ikke er omfattet av kartleggingen er den ordinære 

ungdomsgruppen som på grunn av de høye boligprisene har meget store vansker med å 

etablere seg i boligmarkedet. Det er vanskelig å vurdere boligbehov framover, da 

situasjonen på boligmarkedet for vanskeligstilte er avhengig av mange faktorer. 

Boligbehov framover vil også være avhengig av hva slags type og omfang av hjelpetiltak 

kommunen tilbyr personer med behov for oppfølging, både generelt og spesielt knyttet til 

boligproblematikk. 
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3.5 Seinere års bruk av statlige og kommunale virkemidler i    

boligpolitikken 
 

3.5.1 Kommunal tomte- og utbyggingspolitikk 

 
Rundt 1990 sank boligetterspørselen dramatisk med den følge av at det til dels ble 

svært vanskelig å få solgt nye boliger til selvkost. En del utbyggere måtte 

eksempelvis selge med tap for å få avhendet sine boliger. Prisen for eldre boliger gikk 

også betydelig ned noe som førte til store problemer for boligeiere som tapte 

egenkapitalen ved salg.  
 

Med et slik opplevd "overskudd " av vanlige boliger på markedet, var det mindre 

behov for kommunen å engasjere seg som pådrivere for mer nybygging. Markedet 

styrte denne boligbyggingen fullt ut. Først midt på 90 tallet ble det registrert en økt 

boligetterspørsel. Denne veksten har i de siste årene vært meget stor med det 

resultat at prisene for boligen nå har nådd et svært høyt nivå. Med en slik etterspørsel 

og prisnivå vil det igjen være mer aktuelt for kommunen å engasjere seg sterkere i 

styringen av boligproduksjonen både når det gjelder antall, størrelser og boligtyper. 
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3.6 Beskrivelse av ulike boligsosiale låne- og støtteordninger  

3.6.1   Husbankens låne- og tilskuddsordninger 

Kommunen 
Lånebaserte virkemidler 

Ordning Formål 
Etableringslån • Til innskuddsfrie kommunale utleieboliger  

• Til videreutlån til selskaper, stiftelser og 
lignende til innskuddsfrie utleieboliger 

• Til videreutlån til enkeltpersoner 
Ved videreutlån til enkeltpersoner fastsetter 
kommunen selv nærmere regler for 
behovsprøving. Reglene skal godkjennes av 
Husbanken. 
 

Oppføringslån • Til bygging av utleieboliger (student- og 
elevboliger, internater og boliger for andre 
brukergrupper med midlertidige 
boligbehov) 

 
Kjøpslån Til kjøp av boliger som skal leies ut til 

husstander som er kvalifisert for ordningen 
 

Utbedringslån • Til å utbedre boliger som skal leies ut til 
prioriterte grupper. 

•  
Boligtilskudd til etablering • Tilskudd til kommuner for etablering av 

egne innskuddsfrie utleieboliger og 
videretildeling til enkeltpersoner. 

 
Boligtilskudd til tilpasning Ved videretildeling til enkeltpersoner 

fastsetter kommunen selv nærmere regler for 
behovsprøving. Reglene skal godkjennes av 
Husbanken. 
 

Tilskudd til byfornyelse Tilskudd kan gis til tiltak i forbindelse med 
bygging og fornyelse av boliger og 
fellesanlegg som omfattes av kommunalt 
fornyelsesvedtak eller et kommunalt 
utbedringsprogram. 

Tilskudd til boligkvalitet ved fornyelse og 
fortetting 

• Tiltak som gir vesentlige forbedringer i 
bomiljøet 

• Tiltak som endrer ensidig boligstruktur  
• Forbedring av tilgjengelighet og 

tilrettelegging for hjemmebasert omsorg 
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• Tiltak for trygt og godt oppvekstmiljø 
• Miljøvennlig bygg og bomiljø. 
 

Tilskudd til tilgjengelighet og helse, miljø 
og sikkerhet 

• Ved bygging av nye boliger kan det gis 
tilskudd for særlig gode kvaliteter i bolig 
og bomiljø, som eksempel tilgjengelighet, 
helse, miljø og sikkerhet. 

 
Tilskudd til god byggeskikk • Tilskudd kan gis til prosjekter med minst 

fem boliger, enten ved oppføring av nye 
boliger, eller ved bolig- og miljøfornyelse 
av eksisterende boligområder som har 
særlig god byggeskikk ved fornyelse, 
fortetting og oppføring av boligområder. 

 
Tilskudd til omsorgsboliger og 
sykehjemsplasser, oppstartingstilskudd og 
kompensasjonstilskudd til dekning av 
renter og avdrag på lån 

• Tilskuddene skal stimulere kommunene til 
å øke tilbudet av sykehjemsplasser og 
boliger tilrettelagt for heldøgns pleie- og 
omsorg (omsorgsboliger). Tilskuddene 
skal sette kommunen i stand til å bygge, 
kjøpe eller utbedre sykehjem og 
omsorgsboliger ut fra lokale behov til den 
som på grunn av alder, funksjonshemming, 
funksjonsnedsettelse eller sykdom har 
behov for det. 

 
Tilskudd til forsøksbygging Det kan gis tilskudd til merkostnader og 

risikoelement ved utprøving av ny kunnskap 
og nye byggemetoder som for eksempel: 
• Miljø og teknologiprosjekter 
• Utvikling av alternative boligløsninger, 

boformer eventuelt organisasjonsformer  
Nye tekniske løsninger eller byggemetoder 
 

Tilskudd til utviklings- og 
informasjonsarbeid 

• Tilskudd til utvikling av kunnskap, 
metoder og modeller for organisering, 
forvaltning, miljøtiltak, planlegging og 
bygging av boliger, bomiljø og 
boligområder og informasjon om bolig- og 
bomiljøspørsmål. 
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Private utbyggere som for eksempel boligbyggelag 

Lånebaserte virkemidler 
Ordning Formål 

Oppføringslån • Til byggeprosjekter. Det er en forutsetning 
at kommunen anbefaler søknaden. 

 
Kjøpslån • Til kjøp av boliger som skal leies ut til 

husstander som er kvalifisert for 
ordningen. 

 
Utbedringslån • Utbyggere kan få lån til å utbedre boliger 

for salg til personlige eiere. Lånetilsagn gis 
til utbygger, mens den enkelte kjøper søker 
om utbetaling av lånet i eget navn etter 
hvert som boligene er ferdig utbedret, solgt 
og innflyttet. Videre er det en forutsetning 
at kommunen anbefaler søknaden. 

 
Tilskuddsbaserte virkemidler 

Ordning Formål 
Boligtilskudd til etablering • Til etablering av innskuddsfrie 

utleieboliger. Det er en forutsetning at 
kommunen anbefaler søknaden. 

 
Tilskudd til byfornyelse • Tilskudd kan gis tilm tiltak i forbindelse 

med bygging og fornyelse av boliger og 
fellesanlegg som omfattes av kommunalt 
fornyelsesvedtak eller et kommunalt 
utbedringsprogram. Kommunen forvalter 
midlene. 

 
Tilskudd til boligkvalitet ved fornyelse og 
fortetting 

• Tiltak som gir vesentlige forbedringer i 
bomiljøet 

• Tiltak som endrer ensidig boligstruktur 
• Forbedring av tilgjengelighet og 

tilrettelegging for hjemmebasert omsorg 
• Tiltak for trygt og godt oppvekstsmiljø 
• Miljøvennlig bygg og bomiljø. 
 

Tilskudd til tilgjengelighet og helse, miljø 
og sikkerhet 

• Ved bygging av nye boliger kan det gis 
tilskudd for særlig gode kvaliteter i bolig 
og bomiljø, som for eksempel 
tilgjengelighet, helse, miljø og sikkerhet. 

 
Tilskudd til god byggeskikk • Tilskudd kan gis til prosjekter med minst 

fem boliger, enten ved oppføring av nye 
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boliger, eller ved bolig- og miljøfornyelse 
av eksisterende boligområder som har 
særlig god byggeskikk ved fornyelse, 
fortetting og oppføring av boligområder. 

 
Tilskudd til forsøksbygging Det kan gis tilskudd til merkostnader og 

risikoelement ved utprøving av ny kunnskap 
og nye byggemetoder som for eksempel: 
• Miljø og teknologiprosjekter 
• Utvikling av alternative boligløsninger, 

boformer eventuelt organisasjonsformer  
• Nye tekniske løsninger eller byggemetoder 
 

Tilskudd til utviklings- og 
informasjonsarbeid 

• Tilskudd til utvikling av kunnskap, 
metoder og modeller for organisering, 
forvaltning, miljøtiltak, planlegging og 
bygging av boliger, bomiljø og 
boligområder og informasjon om bolig- og 
bomiljøspørsmål. 

 
Borettslag/sameier og lignende 

Lånebaserte virkemidler 
Ordning Formål 

Etableringslån • Til refinansiering av dyre felleslån i private 
finansieringsinstitusjoner. 

 
Utbedringslån • Til bolig og miljøfornyelse for prioriterte 

grupper. Det er en forutsetning at 
kommunen anbefaler søknaden. 

 
Tilskuddsbaserte virkemidler 

Ordning Formål 
Tilskudd til boligkvalitet ved fornyelse og 
fortetting 

• Tiltak som gir vesentlige forbedringer i 
bomiljøet 

• Tiltak som endrer ensidig boligstruktur  
• Forbedring av tilgjengelighet og 

tilrettelegging for hjemmebasert omsorg 
• Tiltak for trygt og godt oppvekstmiljø 
• Miljøvennlig bygg og bomiljø. 
 

Tilskudd til god byggeskikk • Tilskudd kan gis til prosjekter med minst 
fem boliger, enten ved oppføring av nye 
boliger, eller ved bolig- og miljøfornyelse 
av eksisterende boligområder som har 
særlig god byggeskikk ved fornyelse, 
fortetting og oppføring av boligområder. 
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Tilskudd til tilstandsvurdering Tilskudd kan gis til: Tilstandsvurdering og 
helhetlig planlegging ved bolig- og 
miljøfornyelse. 
 

Tilskudd til forsøksbygging Det kan gis tilskudd til merkostnader og 
risikoelement ved utprøving av ny kunnskap 
og nye byggemetoder som for eksempel: 
• Miljø og teknologiprosjekter 
• Utvikling av alternative boligløsninger, 

boformer eventuelt organisasjonsformer  
• Nye tekniske løsninger eller byggemetoder 
 

Bolig Trinn 1 
Grunnlån 

Trinn 2 
Lånetillegg for definerte 
kvaliteter 

Trinn 3 
Tilskudd 

Trinn 4 
Tilskudd for god 
byggeskikk 

Nye Oppføringslån 
Med kvalitetskrav: 
Husbanken sin 
minstestandard må 
være oppfyllt. 
Grunnlån kan utgjøre
70% av godkjente 
anleggskostnader. 

• Helse, miljø og 
sikkerhet 

• Livsløpsstandard 
• Heis i lavhus 
• Utomhuskvaliteter 

(minst fem boliger) 
• Terreng og vegetasjon 
• Uteareal 
• Trafikksikkerhet  
• Klimatilpasning i 

værharde strøk 
• Garasje for 

funksjonshemmet  
• Skjerming mot flystøy 
 

Tilgjengelig- 
het, helse 
miljø og 
sikkerhet. 

Kan søkes når 
prosjektet 
kvalifiserer til 
lånetilegget for de 
tre utomhus- 
kvaliteter. 

Gamle  
boliger/ 
Bolig- 
områder 

• Utbedringslån  Fornyelse og 
fortetting 

Tilskudd kan gies 
for kvaliteter i 
• Boligområdet 

som helhet  
• Bosetningen 
• Materialer og 

utstyr 
 

 
 

3.7 Kommunens forvaltning av låne- og støtteordningene 

 

Kommunen anvender samtlige av Husbankens boligsosiale virkemidler. Tabellen 

viser senere års bruk av lån og tilskudd innvilget av kommunen i perioden 1996 – 

2000: 
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 beløp i millioner           1996 1997 1998           1999           2000 
Boligtilskudd fra 
kommunen: 

boliger   beløp  boliger  beløp  boliger   beløp  boliger beløp boliger  beløp 

 Til etablering 17 2,2 21 1,6 13 1,2 13 1,6 17 1,9 
 Til utbedring 26 0,6 26 0,5 33 0,5 21 0,5 16 0,4 
Sum innv. tilskudd: 43 2,8 47 2,1 46 1,7 34 2,1 33 2,3 
Lån gitt fra kommunen: 
Etableringslån 29 3,6 29 10,6 41 14,2 20 7,8 24 10,0 
Utbedringslån: 7 1,2 4 0,4 1 0,1 0 0 9 3,0 
Sum innvilget lån: 36 4,8 33 11,0 42 14,3 20 7,8 33 13,0 

(Kilde: Økonomiseksjonen 2001) 

 

Kommunens låneopptak i Husbanken for videretildeling av etableringslån og 

utbedringslån har de siste 5 år ligget på gjennomsnittlig kr. 10 mill. pr. år, med 

høyeste beløp i 1998 med kr. 14,3 mill. og laveste beløp i 1996 med kr. 4,8 millioner.  

 

Antall innvilgede lån og tilskudd i perioden
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Tapsfond: 

 

Kommunen har opprettet tapsfond for å dekke eventuelle fremtidige tap på 

Husbanklåneordningene. Etter at kommunen overtok tildeling av etableringslån fra 

Husbanken i 1996 ble det samtidig gitt anledning til å sette av inntil 20 % av 

boligtilskuddet i et tapsfond. Etter avsetningene pr. 31.12 2000 er tapsfondet på kr. 



   

___________________________________________________________________________________________________ 
 

Handlingsplan for boligutvikling 
Tønsberg kommune 2001 

 

43 

1.6 millioner. 

 

Kommunen har ikke bokført tap på etableringslån via dette tapsfondet. Dette skyldes i 

hovedsak at Husbanken har hatt lave renter på utlån og at boligprisene har vært 

stigende i hele perioden, samt at SIFO-modellen er benyttet i kredittvurderingen.   

 

Bostøtteordningen: 

 
Den statlige botilskuddsordningen ble slått sammen med Husbankens 

bostøtteordning i 1996. Det fins derfor lite sammenligningstall for ordningen tilbake i 

tid. Tønsberg ligger lavt når det gjelder forbruk av bostøttemidler, både i forhold til 

landsgjennomsnittet (2,6 %) og i forhold til andre sammenlignbare kommuner. Sett i 

forhold til Sandefjord er det i 1999 for Tønsbergs vedkommende bevilget kr. 107,- 

mindre i bostøtte pr. innbygger. Hva kan være årsaker til dette? Er vi ikke flinke nok 

til å informere om ordningen til aktuelle brukere? Er det behov for en bedre 

koordinering av enkelte tjenester? 

 

INNVILGET BOSTØTTE TIL NOEN KOMMUNER I VESTFOLD 1999  
Kommuner Bostøtte pr.år Ant.saker snitt pr.sak Innbyggere Bostøtte pr. 

innbygger 
Tønsberg 13 113 333 864 15 177 34 484 kr 380 2,5 % 
Borre 9 486 351 602 15 758 23 663 kr 401 2,5 % 
Larvik 18 218 805 1 140 15 981 40 012 kr 455 2,8 % 
Sandefjord 18 912 591 1 194 15 840 38 696 kr 489 3,1 % 
Hele Vestfold 87 082 737 5 464 15 938 210 497 kr 414 2,6 % 
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3.8  Boligpolitiske problemstillinger og utfordringer 

3.8.1  Befolkningsprognoser og boligbehov 

Befolkningsprognoser 

Statistisk sentralbyrå utarbeidet høsten 1999 nye prognoser for utviklingen av 

folketallet i Norge frem til år 2050. For den enkelte kommune foreligger det prognoser 

for perioden frem til 2020 

 

Det er utarbeidet alternative prognoser basert på ulike forutsetninger for følgende 

demografiske komponenter: 
 

 Fruktbarhet 

 Dødelighet 

 Innenlandske flyttinger 

 Inn- og utvandring 
 

For hver av disse komponentene foreligger det tre alternativer; lav , middels og høy.  

Lav nasjonal vekst-alternativet er basert på ikke urealistiske forutsetninger som vil gi 

en lav befolkningsvekst, mens høy nasjonal vekst-alternativet på tilsvarende måte vil 

gi relativ sterk vekst. 

Ved utarbeidelsen av de ulike alternativene for befolkningsprognosene er 

forutsetningene for de demografiske komponentene kombinert. I middels-alternativet 

(MMMM) legges mellom-alternativet til grunn for alle fire komponentene. For 

utviklingen i Tønsberg synes imidlertid sentraliseringsalternativet (MMHM) å være 

mer sannsynlig. Disse to alternativene vil gi følgende befolkningsutvikling frem til 

2020: 

 

 Befolkning i  Tønsberg 
År Alt. MMMM Alt. MMHM 
2000 34811 34894 
2005 35998 36582 
2010 36947 37968 
2015 37841 39264 
2020 38767 40495 

 

For hele perioden vil gjennomsnittlig 
vekst for mellomalternativet bli 0,55 % 
pr år. fordelt med 0,6 % frem til 2010 
og 0,5 % fra 2010 til 2020 
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I sentraliseringsalternativet vil veksten i perioden 2000-2010 bli nærmere 0,9 % pr år, 

mens det for den neste 10 årsperioden blir 0,6 % pr. år. Gjennomsnittet for hele 20 

årsperioden er 0,8 % pr år. 

 

Ser en på erfaringstall fra de senere års vekst i Tønsberg (i overkant av 1,0%/år) med 

spesiell stor innflytting, kan også befolkningsveksten i sentraliseringsalternativet være 

for lavt anslått. Den avgjørende faktor vil her være hvor stor nettoinnflytting 

kommunen vil få. Denne veksten vil dels avhenge av demografiske forhold, 

utviklingen i økonomien, samt veksten i næringsetableringer og arbeidsplasser i 

distriktet. En like viktig faktor vil imidlertid være i hvilken grad andre attraktive 

bokommuner i Vestfold vil bygge tilstrekkelig antall boliger til å absorbere en vesentlig 

del av den samlede nettoinnflytting til fylket. Bygges det et utilstrekkelig antall boliger i 

disse kommunene, vil presset øke mot Tønsberg og kommunens boligproduksjon vil 

være den viktigste faktoren som bestemmer tilflyttingen og følgelig veksten (jf. 7-

kommune samarbeidet).  

 

3.8.2 Allment boligbehov 

 

Som påpekt foran under vurderingen av boligdekningen kan en ut fra observert 

boligbehov for ulike aldersgrupper (boligfrekvenser) beregne det ideelle boligbehov 

for en bestemt befolkningsmengde. En slik beregning gir en teoretisk underdekning 

på rundt 200 boliger i Tønsberg i dag. 

Nyttes de samme boligfrekvenser for den befolkningsveksten kommunen vil få i 

henholdsvis middelsalternativet og sentraliseringsalternativet, vil boligbehovet utvikle 

seg som følger: 

 

               Beregnet  boligbehov 
År Alt.  MMMM Alt.  MMHM 

2005 16362 16628 
2010 16794 17258 
2015 17200 17847 
2020 17621 18406 

 

 

Det fremgår her at med sentraliseringsalternativet bør det bygges nærmere 2750 

boliger frem til år 2020. Skulle en imidlertid få en årlig vekst på 1,0 % i perioden, vil 

dette boligtallet øke  med ca. 300 til ca. 3000. For kommunen vil det bli en sentral 
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utfordring å peke ut hensiktsmessige utbyggingsarealer for den vekst som disse 

alternativene skisserer. 

 

3.8.3  Boligbehov blant vanskeligstilte i Tønsberg 

 

Som opplyst foran skal kommunen etter lov om sosiale tjenester medvirke til å skaffe 

boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. De 

mest aktuelle virkemidler kommunen kan nytte for å løse disse personers boligbehov, 

vil være: 

 

1. Omprioritere bruken av de boliger kommunen allerede disponerer 

2. Kjøp av flere hensiktsmessige boliger for utleie 

3. Bygging av flere utleieboliger eller som lavinnskuddsalternativ 

4. Bedre og økt utnyttelse av husbankens låne- og tilskuddsordninger 

 

For en del kategorier boligsøkere kan en kombinasjon av disse virkemidlene være 

mest hensiktsmessig. I den grad det skal bygges flere boliger for spesielle grupper, 

kan Tønsberg kommunale Eiendom, Tønsberg og omegn boligbyggelag eller andre 

private aktører stå for denne utbygging. 

 
3.8.3.1  Prioriteringer 
 

Det er nærliggende å prioritere grupper som har lovfestede rettigheter når det gjelder 

bolig. Lov om sosiale tjenester, § 4-2, om hva de sosiale tjenester skal omfatte, 

bokstav d) " plass i institusjon eller bolig med heldøgns omsorgstjenenster til dem 

som har behov for det på grunn av funksjonshemming, alder eller andre årsaker”.  

 

Dette gjelder personer med alvorlige psykiske lidelser som ikke lenger har 

fylkeskommunal institusjonsplass, personer med utviklingshemming og fysisk 

funksjonshemming og eldre mennesker. Under andre årsaker hører personer med 

store sosiale problemer, ofte med meget høyt inntak av rusmidler (jf. vedlegg ?? 

Boligkjeden) 

 

Å sørge for at personer i en akutt boligkrise får tak over hodet må være en prioritert 

oppgave, både av økonomiske og menneskelige hensyn. Midlertidige og kostbare 

løsninger som pensjonat, campinghytter etc. bør erstattes av mer varige og dermed 

mer hensiktsmessige tiltak.  
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Dette vil bedre situasjonen for personer som gjentatte ganger kommer i en akutt 

boligkrise, og som ofte har store rusproblemer i kombinasjon med andre sosiale 

problemer. Viser til at kommunen ved sosialtjenesten er forpliktet til å finne midlertidig 

husvære for dem som ikke klarer det selv”, dette hjemlet i paragraf 4-5. 

 

Når det gjelder for eksempel økonomisk vanskeligstilte er forpliktelsene mindre 

konkrete. Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som har 

problemer med å ivareta sine interesser på boligmarkedet. 

 

3.8.3.2  Offentlige støtteordninger 

 

Det er et overordnet mål å benytte statlige ordninger optimalt i forhold til de 

behov som eksisterer. 
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4.0 Vedlegg: 

Vedlegg nr. 1 

4.1 Kommunens ansvar i henhold til lov om sosiale tjenester 

 

Kommunens ansvar for vanskeligstilte på boligmarkedet er regulert i Lov om 

sosiale tjenester ut fra følgende bestemmelser: 

 

 § 3-4 Generell forebyggende virksomhet;  

Sosialtjenesten skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan 

ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig 

tilpassing og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av 

alder, funksjonshemming eller av andre årsaker. 

 

 § 4-2 De sosiale tjenestene skal bl.a. omfatte; 

plass i institusjon eller bolig med heldøgns omsorgstjenester til dem som har 

behov for det på grunn av funksjonshemming, alder eller av andre årsaker. 

(rusmiddel-misbrukere, kronisk sinnslidende osv.). Kapittel 7 omtaler bla. 

kommunens ansvar for boliger med heldøgns omsorgstjenester. 

 

 § 4-5 Midlertidig husvære;  

Sosialtjenesten er forpliktet til å finne midlertidig husvære for dem som ikke 

klarer det selv. 

 

Ut fra lov om sosiale tjenester kan kommunens boligsosiale prinsipper 

beskrives på følgende måte: 

 

 En formålstjenlig bolig er viktig for å oppnå eller opprettholde akseptabel 

levestandard og en mest mulig selvstendig tilværelse. En slik bolig vil for eldre 

og funksjonshemmede bidra til at en unngår eller utsetter opphold i institusjon. 

Egnet bolig vil være til hjelp både kortvarig og som et permanent tiltak. 
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 Boligtjenesten skal sammen med kommunens øvrige relevante etater ha 

ansvar for å tilby hensiktsmessige boliger til personer som selv ikke kan skaffe 

seg dette av økonomiske eller andre grunner. Dette gjelder ikke minst for 

personer som på grunn av alder og funksjonshemninger, bruk av tekniske 

hjelpemidler har behov for bolig med livsløpsstandard eller annen tilpasset 

utforming og innredning. Dette gjelder også personer som løslates etter soning 

eller sikring og rusmiddelmisbrukere.  

 

 Alle boligsøkere i kommunen skal betjenes av kommunens boligtjeneste.  

Boligtjenesten har et ansvar for å ta initiativ og gjøre andre kommunale 

myndigheter kjent med behovene til personer som ikke på egen hånd kan 

skaffe seg hensiktsmessig bolig. 

 

 Bolig med hjelpe- og vernetiltak kan ofte være nødvendig for å gi 

rusmiddelmisbrukere  hjelp utenfor institusjon. Bolig med hjelpe- og vernetiltak 

i kommunen der rusmiddelmisbrukere bor kan være et alternativ til de 

fylkeskommunale vernehjemmene.  

 

 De statlige boligtiltak ved Husbankens låne- og tilskuddsordninger, 

Husbankens bostøtteordninger skal utnyttes maksimalt, for å bidra til at 

kommunen kan ivareta sine boligsosiale målsettinger.  

 

 Kommunen skal  kjøpe boliger til vanskeligstilte boligsøkere på det åpne 

markedet, reservere tomter og boliger innenfor områder som kommunen selv 

utvikler, stille vilkår ved salg av kommunale tomter til enkeltpersoner eller 

borettslag eller selv bygge boliger for disse grupper.  

 

 Kommunen har et lovfestet ansvar til å skaffe midlertidig husvær, når en 

person eller familie er i akutt nødsituasjon. Opphold i pensjonat, hospits eller 

hotell kan nyttes inntil det er mulig å finne en permanent løsning på 

boligspørsmålet.  Dette er imidlertid en  svært kostbar og sosialt sett dårlig 

løsning. Det bør derfor i konkrete tilfeller vurderes om ikke hjelp til etablering i 
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en vanlig bolig vil være en totalt sett bedre løsning både for søkeren og 

kommunen. Hospits er et lite egnet sted for barnefamilier.  

 
Kommunens ansvar for å skaffe bolig kan ut fra lov om sosiale tjenester 

deles i tre nivåer: 

 

1.  Akutt bolig for personer som er uten fast bolig, gjelder særlig; 

 

 Husstander som er kastet ut av boligen pga. manglende husleiebetaling eller 

husbråk 

 Personer som er nødt til å flytte ut av ekteskap/samboerforhold og 

familieforhold 

 Personer med rus- og atferdsproblemer uten boevne  

 Personer som står uten bolig ved akutt skade på bolig ved brann og lignende 

 

Sosialkontoret anbefaler at akutt bolig løses via familie, venner, på pensjonat, 

campingplasser og lignende. Sosialkontoret kan garantere for oppholdet etter 

vurdering av søkerens situasjon og betalingsevne.  

 

2. Midlertidig bolig for husstander som selv ikke klarer å skaffe seg bolig p.g.a. 

manglende evner, liten betalingsevne, liten egenkapital, eller som har en uavklart 

livssituasjon og som i påvente av at situasjonen kan avklares på lengre sikt - 

trenger en midlertidig bolig:  

 

 Ungdom under utdannelse, flyktninger, arbeidsledige, personer på attføring, 

enslige som mottar overgangsstønad og personer som er avhengig av 

sosialhjelp, 

 Personer som må flytte fra nåværende bolig pga. sykdom, skade, 

funksjonshemning, trangboddhet, helse- og sosiale forhold,  

 Personer som er oppsagt fra bolig eller at boligen blir solgt på tvangssalg og 

som må skaffe seg annen midlertidig bolig. 

 Personer som er under behandling, rehabilitering, slipper ut av 

fengselsopphold, 
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 Personer med rus/stoffproblemer, psykiske problemer og atferdsproblemer, 

 Personer med liten økonomisk evne og mye gjeld. 

 

Midlertidig bolig kan dekkes ved formidling av private leieboliger, SBBL 

boligstiftelser, eller ved kommunal leiebolig - på tidsbestemt leieavtale i inntil 3 

år. (Jf. husleielovens § 9-2) Personer uten særlig boevne med behov for tilsyn 

og pleie må i tillegg ha personellressurser tilknyttet boligen.  

 

3.  Permanent bolig for personer som har en avklart livssituasjon og som trenger 

en stabil og tilpasset bolig, gjelder særlig:  

 

 Pensjonister og uføretrygdede, personer med pleie- og omsorgsbehov 

 Personer med kroniske lidelser (herunder rusmiddelmisbrukere og personer 

med psykiske lidelser) og  funksjonshemmede som har et permanent 

omsorgsbehov. 

 Personer med spesielle boligbehov i forhold til helse- og sosiale forhold. 

 

Permanent bolig dekkes normalt ved kjøp av egen bolig (Husbankens låne- 

og tilskuddsordninger), innskudd i brl.leilighet (etableringslån og boligtilskudd), 

eller ved tidsubestemt leieavtale i privat leiebolig, SBBL boligstiftelser (for 

eldre og personer med spesielle boligbehov), eller i kommunal trygdebolig og 

omsorgsbolig. Personer uten særlig boevne med behov for tilsyn og pleie må i 

tillegg ha personellressurser tilknyttet boligen. 
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Vedlegg nr. 2 

4.2 Boligkjede for rusmiddelmisbrukere 

 
Rusmiddelmisbrukere er en særlig vanskelig gruppe å bosette og det bør 

etableres ulike boligtiltak ut fra hvilke situasjon og motivasjon den enkelte 

misbruker er i. Noen har et sterkt ønske om å redusere misbruket og forbedre 

sin atferd hvis forholdene legges bedre til rette; bolig med tilsyn, tilbud om 

jobb/dagtilbud og et godt nettverk. Andre er ikke motivert for å endre på sin 

livssituasjon og ønsker bare tak over hode, mat og et sted å kunne stelle seg 

av og til. Botiltakene overfor denne gruppen bør bli mer differensierte ved at 

det etableres en boligkjede for rusmisbrukere i fire trinn: 

 
 Lavest trinn på boligkjeden er herberget som gir rom for natten, mat og 

personlig stell til personer uten fast bolig. Herberget holder åpent fra kl. 21.00 

til  kl. 09.00. Herberget er bemannet med personell fra Kirkens bymisjon og 

drives i samarbeid med kommunen og med kommunalt driftstilskudd.  

 

 Andre trinn i boligkjeden er kun »tak over hode» til personer som ikke er 

motivert for å endre sin livsførsel. Mange rusmiddelmisbrukere i denne 

kategorien har ikke ”boevne” og resultatet er ofte at boligen blir sterkt 

ramponert. De har behov for en liten hybel med wc/dusj og lite kjøkken, inkl. 

strøm i husleien. Kommunen bør etablere 3 hybelhus i solid materiale med 4 -

6 hybler og felles oppholdsrom. Boligen bør ligge usjenert fra andre naboer. 

Kommunens rusteam/miljøarbeidere og politiet bør ha sporadisk tilsyn med 

denne gruppen.  

 

 Tredje trinn i boligkjeden er bemannet hybelhus som et ”forvernstiltak” i 

påvente av behandling, eller før etablering i annen boform. Personer som er 

motivert for å redusere sitt rusmisbruk kan få en hybel (stue/soveplass med 

eget bad og kjøkkenkrok) i en periode på 6 – 12 mnd. i påvente av annet 

boligtiltak. Boligen bør gi plass til ca. 8 hybler + felles oppholdsrom. Boligen 
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må bemannes med miljøarbeidere som har døgnkontinuerlig  tilsyn med 

beboerne. 

 

 Fjerde  trinn i boligkjeden er egen bolig med tilsyn for personer som har 

gjennomført behandling og som er motivert for å starte et ”nytt liv”. Enten kan 

man leie en kommunal bolig inntil 3 år eller så kan man kjøpe egen leilighet 

finansiert med etableringslån og tilskudd fra Husbanken. Kommunens 

miljøarbeidertjeneste må ha jevnlig tilsyn og oppfølgning med beboerne inntil 

situasjonen har stabilisert seg og beboeren klarer seg selv.  

 

I tillegg bør det etableres en eller flere omsorgsboliger/bokollektiv for 

eldre alkoholikere hvor hjemmetjenesten gir daglig stell og pleie. Denne 

gruppe mennesker lever i dag et meget uverdig liv. De får ikke tilbud om 

opphold på sykehjem eller senterbolig selv om de har et stort behov for 

somatisk pleie. Kommunen må kjøpe plasser på rusinstitusjoner som koster 

kr. 45.000,- pr. mnd. eller innleggelse på Kjønnerød gård som koster ca. kr. 

18.000,- pr. mnd. pr. person.  

 

For å unngå at personer med rus- og atferdsproblemer belaster naboer og 

bomiljøet må det gis nødvendig tilsyn og hjelp i hjemmet. 
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Vedlegg nr. 3 

 
Oversikt over konkret boligbehov: 
Tilskudd fra Husbanken er fratrukket investeringsbehov. 
 
 
 
Type bolig 

 
 
 
2002 

 
 
 
2003 2004 

 
 
 
2005 

 
 
 
Tot 

Ca. Inv. 
kostn. i 
2002 
(mill. kr) 

Drifts-
kostn. i 
2002 
(mill. kr) 

Sosialboliger og boliger for flykninger 
og innvandrere,ref bystyrevedtak 
02.05.01 2001/003495 (kjøpe/bygge i 
stedet for å leie dyrt, dvs si opp 
leieavtaler etterhvert som de går ut) - 
utskifting + økning: 

       

• Bygge/kjøpe små to- og treroms 
borettslags- el. ordinære leiligheter 

15 15 15  45 8,3 0 

• Bygge/kjøpe store borettslags- el. 
ordinære leiligheter 

2 2 2 2 8 1,7 0 

Sosialboliger og boliger for 
flyktninger og innvandrere (i tillegg til 
bystyrevedtaket ovenfor): 

       

• Bygge/kjøpe små to- og treroms 
borettslags- el. ordinære leiligheter 

11 11 11 11 44 6,0 
 

0 

• Bygge hybler (min. bostøttestørrelse -
43,2 m2) 

10 
 

10 10 10 40 5,3 0 

• Bygge/kjøpe store borettslags- el. 
ordinære leiligheter 

1 1 1 1 4 0,85 0 

Boliger for rusmiddelbrukere:        
• Hybelhus med tilsyn/bemanning samt 

fellesrom 
8 8 8 8 32 4,4 Beregnes 

• (Omsorgs)boliger for eldre 
alkoholikere - (kun 30% 
Husbanktilskudd om det ikke er 
psykiatri) 

4 4   8 2,2 Kommer 
inn under 
Hj.sykepl. 

Personer med psykiske lidelser:        
• Samlokaliserte boliger uten fast 

bemanning 
4 4 4  12 2,2 0 

• Bofellesskap med bemanning 8 8 8  24 2,0 Beregnes 
• Egne små leiligheter f. eks i borettslag 2 2 2 2 8 1,1 0 
Boliger for psykisk 
utviklingshemmede: 

       

• Bofellesskap med bemanning 8 8 8 8 32 2,9 Beregnes 
Boliger for fysisk funksjonshemmede:        
• Samlokaliserte boliger 4    4 2,2 0 
Tiltak for ungdom generelt:        
Øke innvilgede etableringslån økes økes  økes økes    
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