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1. INNLEDNING

Rambøll presenterer med dette nullpunktsanalysen ti l følgeevalueringen av Husbankens treårige
satsning på økt boligetablering i distriktene . Satsningen er lansert av Kommunal- og
regionaldepartementet (KRD), og meningen er at den skal bidra til økt tilbud av ulike typer
boliger i distriktskommuner. Satsningen har sitt ut spring i en anerkjennelse av at lokalsamfunn
som har gjort en stor innsats for å utvikle det lok ale næringslivet, og bygd en god kommunal
service, likevel opplever manglende vekst. Et lite fungerende lokalt boligmarked som ikke dekker
et variert behov har i økende grad blitt fremhevet som en årsak til dette. Målsetningen ved den
aktuelle satsningen er å bygge flere og mer variert e boliger, samt øke kunnskapen om hva som
skal til for å rette opp i dysfunksjonelle lokale boligmarkeder.

I følgeevalueringen skal Rambøll gjennomføre en hel hetlig evaluering som i ulike faser fokusere
på ulike elementer. Dette er en nullpunktsanalyse h vis mål er å beskrive situasjonen i de tolv
kommunene ved oppstart av forsøksordningen. Rapport en er videre strukturert på følgende
måte:

� Videre i dette kapittelet vil vi først utdype noe nærmere om hvordan satsningen er ment
å fungere.

� I kapittel to trekker vi noen overordnede analyser og gir generelle betraktninger om
nåsituasjonen på tvers av de utvalgte kommunene

� I kapittel tre går vi i mer detalj gjennom situasjo nen i de enkelte kommunene

1.1 Hvordan er satsningen ment å fungere?
Alle programmer og satsninger har en innebygd fores tilling om hvordan det er ment å fungere.
Det vil si at man har en forestilling om hvordan og hvorfor aktivitetene i programmet skal bidra
inn mot de overordnede målsetningene. I satsningen er det valgt ut 12 distriktskommuner som
får økonomiske tilskudd, skal lære mer, og igjen læ re videre til andre kommuner. Den
overordnede tanken i satsningen er at deltagende ko mmuner skal settes i stand til å arbeide
bedre med spørsmål knyttet til bolig gjennom å (1) øke kunnskapsnivået for deltagende
kommuner ved kunnskapsutvikling, kunnskapsdeling, kompetanseutvikling samt finne bedre
løsninger for økt boligetablering, og (2) gi tilsku dd til økt boligetablering i distriktene. I tillegg er
det meningen at kommuner som ikke er med i satsning en, men som har vist interesse eller har
geografiske bånd til utvalgskommunene, skal få muli ghetene til å lære av deltagende kommuner.

Ved satsningen ønsker man å teste potensielle effek ter av et virkemiddel knyttet til bolig, og hva
som skal til for å rette opp i dysfunksjonelle boli gmarkeder i distriktene. Ved satsningen ønsker
man å stimulere kommunene til å drive en helhetlig boligpolitikk, og derav finne ut hvilke effekt
dette har for de lokale boligmarkedene. Arbeidet me d boligpolitikkene skal foregå i den enkelte
kommune, og vil variere i henhold til den enkelte kommunes utfordringer. De utvalgte
kommunene signerer en bindende avtale med kommunen der det stilles tydelig forventninger til
hva kommunene skal gjøre.

På lang sikt skal satsningen bidra til å øke tilbud et av ulike typer boliger som samsvarer med
etterspørselen i markedet. Kommunen skal forankre det boligpolitiske arbeidet i kommunens
ledelse og planverk. Dette inkluderer også at det skal utarbeides en boligpolitisk plan, og
innrullering av en tydelig boligstrategi i det over ordnede kommunale planverket. I satsningen
ønsker man videre og både utvikle og dele kunnskap mellom utvalgskommunene, samt at
erfaringer skal deles med Husbanken og andre kommun er. Kommunene som deltar i satsningen
skal gjennomføre ulike aktiviteter som skaper økt e ngasjement hos aktører og innbyggere i
kommunen. Ved å bli med i satsningen forplikter kom munene seg til jobbe mot disse målene
gjennom en avtale med Husbanken.

1.2 Kort om metode og datagrunnlag
Denne analysen er basert på en systematisk gjennomg ang av kommunens søknader til
satsningen, samt tilstøtende dokumenter (eksempelvi s kommunale plan- og
strategidokumenter). I tillegg har Rambøll gjennomf ørt et intervju med kommunens
kontaktperson for satsningen.
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2. OVERORDNET NULLPUNKTSANALYSE

Før tidsfristen for å søke på tilskuddsordningen gikk ut mottok Husbankene søknader fra 82
kommuner. Basert på kriterier knyttet til kvalitet på søknadene, og med mål om geografisk
spredning, ble 12 kommuner valgt ut. Disse tolv er:

� Hasvik(Finnmark)
� Sørfold(Nordland)
� Gildeskål(Nordland)
� Herøy(Nordland)
� Grong(NordTrøndelag)
� Flatanger(Nord– Trøndelag)
� Hitra (SørTrøndelag)
� Balestrand(SognogFjordane)
� Ullensvang(Hordaland)
� Granvin(Hordaland)
� Seljord(Telemark)
� Tolga(Hedmark)

Norske distriktskommuner er ulike, så også utvalgsk ommunene. I satsningen er det valgt ut
kommuner i ulike kontekster for å synliggjøre at de t ikke finnes et svar, eller én felles løsning for
utfordringer på boligmarkedet. For å bli valgt ut i satsningene har disse kommunene likevel
oppfylt et viktig kriterium, de har erkjent at de har en utfordring med det lokale boligmarkedet,
og de har vist en vilje og evne til å gjøre en inns ats for en helhetlig boligpolitikk.

I denne rapporten vil vi først legge vekt på å si noe om trekk på tvers av kommunene. For å
måle utviklingen og resultatene over tid, må utgang spunktet likevel være kommunens
forutsetninger, utfordringer og innsatsområder. Sat sningen har en overordnet målsetning om å
rette opp i skjevheter i lokale boligmarkeder, men veien dit vil langt på vei måtte defineres av
den enkelte kommune. Derfor vier vi også størstedel en av denne rapporten til et dypdykk i den
enkelte kommune.

I ulike styringsdokumenter opererer Husbanken og KRD med fem ulike suksessfaktorer knyttet til
et helhetlig boligpolitisk arbeid. Disse fem er:

1) Samordning og samarbeid

2) Forankring i organisasjon og plan
3) Kompetanse til å utføre oppgavene
4) Ressurser til gjennomføring

5) Strategi for måloppnåelse

I dette kapittelet gir vi først en overordnet situa sjonsbeskrivelse i de utvalgte kommunene. For å
se nærmere på statusen i de utvalgte kommunene tar vi utgangspunkt i disse kategoriene, men
slår sammen kategoriene kompetanse og ressurser. I tillegg vil vi i gjennomgangen si noe
generelt om de enkelte kommunenes satsninger og mål setninger i tillegg til konkrete strategier.
I neste kapittel brukes tilsvarende kategorier for å beskrive situasjonen i de utvalgte
kommunene.

Samarbeid og samordning handler både om å få til gode samarbeid srelasjoner internt i
kommune, og mot eksterne relasjoner. Eksterne aktør er kan være offentlig aktører, politiske
institusjoner, og private aktører. Samordning handler om kommunens interne organisering av det
boligpolitiske arbeidet.

Forankring i egen organisasjon er med fordi dersom satsningen skal medføre perman ente
endringer i det kommunale arbeidet, må arbeidet inn arbeides i den permanente kommunale
planleggingen. For denne rapporten vil det spesielt være vesentlig å skape et innledende inntrykk
av om satsningen har et tydelig rotfeste i kommunen .
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Hvordan kompetanse og ressurssituasjonen ser ut i de ulike kommunene tar vi med fordi et
viktig innsatsområde i satsningen er å løfte kommun enes kompetanse på det boligpolitiske feltet.

Til slutt vil vi i denne gjennomgangen gi en overor dnet beskrivelse av kommunens satsninger,
målsettinger og strategier .

2.1 Situasjonsbeskrivelse i utvalgskommuner
Gjennomgangen av deltakerkommunene viser at det er relativt store variasjoner i hva som
skaper utfordringene på boligmarkedet kommunene. De tte er også en av konklusjonene Norut-
rapporten ”en analyse av små, usikre, eller stagner ende boligmarkeder” 1. Her vises det at det
bildet statistikken gir på landsbasis, i liten grad treffer med faktisk situasjon i de enkelte
kommunene.

Det er dog en del generiske kjennetegn ved situasjo nen i de utvalgte kommunene. Kommunene
viser evne til handling og det er et generelt trekk at de fleste kommuner som deltar allerede
enten har stagnert en negativ trend, eller har en positiv utvikling på indikatorer som sier noe om
utvikling i kommunen. Dette inkluderer for eksempel innbyggertall og netto tilflytting. Tilflytting
og økt innbyggertall knyttes i flere kommuner til e n økning i arbeidsinnvandring, og flere
kommuner peker arbeidsinnvandring som en mulig løsn ing på befolkningsnedgangen. Enkelte
kommuner, for eksempel Hitra og Herøy har opplevd e n massiv arbeidsinnvandring de siste
årene.

Det er dog en del variasjon med tanke på befolkning sutvikling. Hitra og Seljord har lenge opplevd
oppgang. Flatanger, Grong, Herøy, Hasvik og Ullensv ang har nylig fått en markert oppgang,
mens Sørfold, Balestrand, Gildeskål, Tolga kun har stagnert en negativ trend. Til slutt ser vi også
at en kommune, Granvin, fortsatt har en negativ utv ikling knyttet til befolkningstall.

Selv om kommunene viser evne til handling, kommer deltagelsen i satsningen av store
utfordringer på det lokale boligmarkedet. I mange t ilfeller ser vi et misforhold, eller i det minste
lav grad av sammenheng, mellom næringsliv (arbeidsp lasser) og boligbehov. På et overordnet
nivå er utfordringene for de utvalgte kommunene typ isk at det er for få egnede boliger, og det
står mange tomme boliger som enten har feil beligge nhet, er dårlig vedlikeholdt, eller fungerer
som fritidsboliger.

I de aller fleste kommuner og kommunesentra er kost nadene knyttet til det å bygge langt mindre
enn hva man kan få igjen på markedet, både på utlei e og salgssiden. Dette leder til at det er lite
lønnsomt å bygge nye boliger, og det er lite eller ikketilstedeværende leiemarked. Når det ikke er
et fungerende leiemarked blir det også utfordrende å få tilflyttere til å prøvebo i kommunene for
en kortere eller lengre periode. Dette betyr også a t det er vanskelig å tilby boliger til
arbeidsinnvandrer, og det er ikke et tilbud til ung e som ønsker å leie.

I de kommunale boligene setter også den lave leiepr isen i markedet begrensninger for aktuelle
boligtiltak uten gode tilskuddsordninger. De lave leieprisene er også utfordrende med tanke på
forvaltning, drift og vedlikehold.

2.2 Samarbeid og samordning
Det samarbeides med en rekke ulike aktører i det bo ligpolitiske arbeidet i utvalgskommunene.
Eksempler her er interne samarbeidspartnere (ulike avdelinger og enheter i
kommuneadministrasjonen), samarbeid med øvrige poli tiske og administrative offentlige aktører
(politikere på kommunalt og fylkeskommunalt nivå, øvrige kommuner, fylkeskommunen,
regionråd) og samarbeid med eksterne aktører (som næringslivet, private utbyggere,
privatpersoner, ulike formelle eller uformelle inte ressegrupper).

De fleste kommuner oppgir å ha gode samarbeidsrelas joner og korte bånd innenfor
kommunegrensen. På tvers av kommunene ser vi dog at det i liten grad er etablert konkrete
samarbeider innenfor det boligpolitiske satsningsom rådet som går ut over kommunegrensene.
Det vi ser av samarbeid er noe deltagelse i regionr åd, som i liten grad handler om konkretisering
og tiltak.

1 Nygaard, V., Lie, I., Karlstad, S., Norut, (2010), En analyse av små, usikre eller stagnerende boligma rkeder, Norut Alta apport 2010:13
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De fleste kommuner oppgir dog å jobbe godt med ekst erne offentlig instanser som Husbanken,
IMDI og fylkekommunen.

Det finnes en rekke prosjekter og programmer som ov erlapper og/eller understøtter de samme
målene som dette programmet har. En rekke av deltak erkommunene deltar også i denne type
programmer, for eksempel bolyst - satsninger. Kommu ner som deltar i denne typen prosjekter
fremhever at det er et positivt samspill med andre programmer.

Når det gjelder hvordan kommunene har valgt å organ isere forvaltningen av det boligpolitiske er
det fem av kommunene som foreløpelig ikke har gjort konkrete samordningsgrep på det
boligpolitiske feltet. Blant de som har gjort grep finner vi ulike løsninger. En kommune har
opprettet et felles boligkontor. To kommuner har op prettet et kommunalt boligselskap/ stiftelse
som kan håndtere den kommunale boligmassen, mens de resterende har andre
samordningsløsninger - så som ulike lokalutvalg som jobber for tilflytting, å opprette tverrfaglige
arbeidsgrupper, eller en mindre omfattende versjon av et eget boligkontor hvor vi ser en egen
boligavdeling som samarbeider med andre seksjoner i kommunen.

Blant kommunene som ikke har gjort særskilte samord ningsgrep er det en kommune som
fremhever at dette vil bli viktig fremover, og jobb er for å få på plass et eget boligkontor.

2.3 Forankring i organisasjon og planverk
For å nå målet om at kommuner skal drive en helhetl ig boligpolitikk må satsningen være trygt
forankret i kommunen. Dersom satsningen skal medfør e permanente endringer i den kommunale
innsatsen, må innsatsen og fokusområdet innearbeide s i permanent kommunale planleggingen.
Et første steg på veien vil være å utarbeide en bol igpolitisk plan.

For å være med i satsningen er det et krav at kommu nene skal utarbeide en egen boligpolitisk
plan. Flere kommuner har lignende planer fra før, m ens de øvrige er i gang med utvikling av slike
planer. Planarbeid kan, gjennom utredningsarbeid og involveringsprosesser, bidra til å forankre
arbeidet på tvers av enheter og nivåer. En kommune fremhever også at de ser sitt boligpolitiske
planverk opp mot fylkekommunale planverk.

I dagens eksisterende areal- og samfunnsplaner er det varierende i hvilken grad kommunen
trekker på boligpolitiske elementer. De aller flest e kommuner har en økende befolkning som et
viktig satsningsområde i kommuneplanen, men i begre nset grad er det gjort strategiske
vurderinger knyttet til boligmarkedet for å nå diss e målene. Flere kommuner har dog gjort
strategiske tomtereguleringer i arealplaner, for ek sempel ved å gjøre de mest attraktive tomtene
i kommunen tilgjengelig for boligbygging.

2.4 Kompetanse og ressurser
Et viktig mål ved satsningen er å bidra til økt kun nskap, og utvikle kunnskap som om hva som
skal til for å få til et fungerende boligmarked. Kunnskapen utvikles gjennom konkret å utvikle
prosjekter med gode erfaringer, og ved å gjennomfør e kompetansehevende tiltak.

Blant utvalgskommunene er det noen kommuner som opp gir at de ikke har utfordringer knyttet
til kompetanse og ressurssituasjonen, og at de på e n god og effektiv måte kan hente inn relevant
kompetanse der det er behov for det. Årsaken til de tte kan være at kommunene opplever at de i
forhold til deres nåværende oppgaver har tilstrekke lig kompetanse og ressurser. Samtidig er det
tidlig i programmet, og det er sannsynlig at man se nere i programmet, og i gjennomføring av
tiltak i større grad får en opplevelse av hva som m angler av både ressurser og kompetanse.

Blant flere av kommunene pekes det dog på utfordrin ger både på kompetanse og ressurssiden.
Situasjonsbeskrivelsen er noe varierende fra kommun e til kommune, men det er tydelig at små
kommuner er avhengig av enkeltmenneskers kompetanse , samt at det er ressurskrevende å
holde den rette spesialkompetansen for den enkelte kommunen.
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2.5 Satsninger, målsetninger og strategier
De overordnede målsettingene i programmet ligger so m en kappe over samtlige kommuner som
deltar, men de enkelte kommunene har også egne spes ifikke målsettinger, ut i fra sine særegne
forutsetninger. Det var et krav i søknadene at dett e skulle tydelig defineres.

I søknadene for å bli med i satsingen var det også et krav om å utarbeide konkrete strategier.
Flere av kommunene som deltar i satsningen har dog i begrenset grad definert dette tydelig.
Eksempelvis er det flere kommuner som i sine satsni nger egentlig ikke sier annet enn at de skal
jobbe for å overkomme utfordringer på boligmarkedet . De fleste ser for seg at oppstarten på
prosjektet vil gå med på å definere dette bedre.

På det mest konkrete nivået fremheves det i kommune ne at eksisterende satsninger skal
videreføres. Det er også flere kommuner som har påp ekt hva slags boligprosjekter de ønsker å
satse på gjennom de økonomiske midlene knyttet til satsningen, og hvordan de skal finansiere
prosjektene ut over dette.

Selv om strategiene ikke alltid er tydelig og konkr et, sier målsettinger og tilhørende strategier
noe om hvor kommunen ønsker å rette innsatsen. De fleste kommun er er tydelig på at de som et
ledd i satsningen vil jobbe for å bygge flere bolig er, flere har også konkrete samarbeidsstrategier
for å få til OPS i fremtiden. Andre typer av strate gier inkluderer konkretisering av hvordan man
skal jobbe med økonomiske virkemidler (for eksempel nybyggtilskudd), eller strategier som
knytter seg konkret til tomtepolitikk. Vi ser for e ksempel flere kommuner som ønsker å benytte
en strategi med gratis tomter til folk som ønsker å bygge, eller at de aller mest attraktive
tomtene i kommunen reguleres til boligformål. For u tvalgskommunen kan satsningen videre
typisk dreie seg om å styrke eksisterende samarbeid srelasjoner, eller peke på en konkret type
bolig kommunen ønsker å satse på. Andre kommuner ha r også pekt på at et mål er å i større
grad dra nytte av eksterne kompetanseressurser, ell er at de vil bli bedre på å markedsføre
boliger internt i kommunen.
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3. NULLPUNKTSANALYSE I UTVALGSKOMMUNENE

I dette kapittelet vil vi presentere utdypende info rmasjon om de enkelte kommune. Avsnittene
bygges i hovedsak opp over de samme punktene som ble fremhevet i forrige kapittel. Først gis
det en kort innledende overordnet presentasjon av kommunen. Videre gis det en overordnet
situasjonsbeskrivelse med faktorer som påvirker kom munens boligmarked. Det er noen særlige
faktorer i enkelte kommuner som fremheves, men i al le kommunene vil vi fokusere på
boligsituasjonen i kommunene og befolkningsutviklin g.

Deretter vil vi nærmere beskrive situasjonene innen for forhold hvor det som et resultat av
satsningen vil være naturlig at det gjøres endringe r. Her vil vi legge vekt på samarbeid og
samordning, forankring i egen organisasjon og planv erk, samt kompetanse og ressurser.

Til slutt vil vi beskrive hvile særskilte satsnings områder og målsetninger den enkelte kommune
har, og hvilke strategier de har for å nå disse.

Datagrunnlaget for de ulike kommunene er noe varier t. En naturlig konsekvens av dette er at det
varierer mellom kommune med tanke på hva vi kan si noe konkret om.
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3.1 Balestrand
Balestrand kommune ligger i den midtre delen av Sog nefjorden i Sogn og Fjordane fylke. Ved
inngangen til 2012 var det 1388 innbyggere fordelt over 430 km2 i kommunen.

3.1.1 Situasjonsbeskrivelse
I Balestrand kommune har antall arbeidsplasser økt fra 590 (2008) til 636 (2010) uten at
befolkningen har økt. Som følge av arbeidssituasjon en er det anslått at 10-20 familier ønsker å
bosette seg i Balestrand.

� Antallet arbeidsplasser har økt fra 590 (2008) til 636 (2010) uten at befolkningen har økt

3.1.1.1 Befolkningsutvikling
Figuren under viser befolkningsutviklingen fra år 2000 og frem til første kvartal i 2012.

Som vi ser av figuren over, har det vært en jevn ne dgang i folketallet siden 2001. Denne
nedgangen har flatet ut fra 2009. I antall har befo lkningen blitt redusert fra 1513 (2000) til 1338
(2012).

Videre har vi sett på innflytting og utflytting fra kommunen, samt netto flytting, se figuren under.
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Som vi ser av figuren over finner vi ikke noe mønst er i inn- og utflyttingen fra år til år. Det kan
dog være verd å merke seg at innflyttingen faktisk er høyere enn utflyttingen fra 2009-2011. Det
er også i denne perioden befolkningsnedgangen har flatet ut.

Når det gjelder alderssammensetning i kommunen stig er gjennomsnittsalderen, og fødselsratene
blir lavere. Netto tilflytting, helst av yngre, er derfor en forutsetning for å stabilisere folketalle t.

3.1.1.2 Beskrivelse av boligsituasjonen i kommunen
I Balestrand kommune har det blitt omsatt ca en til tre boliger per år fra 2004-2010. Prisen per
bolig har vært fra 750.000 kroner og opp mot 2 mill ioner kroner. I 2011 ble det også omsatt en
bolig til over 2 millioner kroner. Tabellen under viser antall omsetninger av boliger fordelt på type
bolig.

Antall boligomsetninger 2

I samme periode har det også blitt igangsatte eller fullført om lag én til tre nye boliger per år,
men i 2009 og 2010 er det ikke igangsatt bygging av boliger i det hele tatt. Til tross for billige
tomter har det ikke blitt bygget boliger. Dette beg runnes i stor grad med for høy risiko ved å
bygge nytt. Det er gitt et eksempel der oppføringsk ostander for en ny enebolig anslås til 3,5-4
millioner kroner. På markedet for brukte boliger an slås det at samme bolig kan selges for 2,5-3
millioner kroner. Innflyttere venter derfor i stor grad på at eksisterende boliger kommer for salg,
men det er lav omsetning i markedet for brukte boli ger. Hovedgrunnen til dette er at Balestrand
er et attraktivt feriested der eksisterende hus ogs å ofte blir brukt til feriebolig.

Tilbudet av utleieboliger defineres som for lite og for dårlig. Kommunen, noen bedrifter og noen
private leier ut bolig. Tilnærmet ingen boligbyggin g, lav omsetning av brukte boliger og få
tilgjengelige utleieboliger av god nok kvalitet før er til at nye arbeidstakere pendler. Det antas at
øvrige som vurderer å flytte til Balestrand velger av samme grunn ikke å etablere seg i
kommunen.

Balestrand tar imot flyktninger, men av samme årsak er som nevnt over har det tidvis vært
utfordrende å finne egnede boliger til flytninger i kommunen.

Antall igangsatte/ ferdigstilte boliger med bruksar eal 3

På leiemarkedet oppgis det ikke noen tydelig pris, men at en leiebolig koster normalt fra 4.000,-
til 8.000,- NOK per måned.

Når det gjelder kommunale leiligheter disponerer ko mmunene i 2010 48 boliger per 1000
innbygger. Samtlige av disse er eid av kommunen sel v.

� Ingen nye boliger i 2009 og 2010
� Bygg av bolig medfører med stor sannsynlighet tap på om lag én millon NOK.

3.1.2 Samarbeid og samordning
Kommunen oppgir at de har gode samarbeidsrelasjoner til Husbanken, utbyggere, grunneiere,
grendelag og Balestrand Næringsforum for å få til e n god boligutvikling og boligpolitikk.

2 SSBs tabell 06035 Selveierboliger. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris og antall omsetninger.
3 SSBs tabell 05940 Byggeareal. Boliger og bruksarea l til bolig, etter bygningstype

År 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Eneboliger 0 0 1 1 0 0 4 1 3 1
Småhus 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Blokkleiligheter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Igangsatte boliger 3 1 2 0 0 7 1 0 7 0 0 0
Bruksareal igangsatte boliger (m²) 343 229 287 0 0 1 100 2 65 0 660 0 0 0
Gj.snittlig bruksareal igangsatte boliger 114 229 144 N/A N/A 157 265 N/A 94 N/A N/A N/A

Fullførte boliger 3 2 3 2 0 3 0 1 5 0 1 0
Bruksareal fullførte boliger (m²) 343 204 516 196 0 524 0 2 65 587 0 52 0
Gj.snittlig bruksareal ferdigstilte boliger 114 102 17 2 98 N/A 175 N/A 265 117 N/A 52 N/A
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Blant annet har kommune sendt ut brev til grunneier e hvor det påpekes at kommunene gjerne vil
ha oversikt over tilgjengelige boliger, og gjerne m egler dette videre dersom det er interesse for
det. I tillegg legger kommunen i brevet opp til et godt samarbeid og dialog ved å be om innspill
til kommuneplanens arealdel, og eiere oppfordres til å ta kontakt for gjensidig utveksling av
informasjon. Gjennom brevet til alle hus- og grunne iere i kommunen, fikk kommunen også
innspill til disponering av eksisterende boliger og områder. På hjemmesiden til kommunen er
”bustadmarknaden” etablert. Der kan innbyggerne leg ge inn gratis annonser for formidling av
boliger.

Videre er det laget en egen strategi for økt samarb eid og samordning i kommunen. Her påpekes
det at man skal arbeidet for økt regionalt samarbei d innenfor nærings- og samfunnsutvikling, og
det skal opprettes felles samarbeidsforum, og felle s bo- og arbeidsområde.

Opp mot nabokommuner er det etablert kontakt. Gjenn om Sogn regionråd drøftes det tiltak for
hele regionen. Målet er å samles om å gjøre regione n attraktiv. Ordføreren i Balestrand
kommune har også sendt brev til nabokommunen om pro grammet ”Boligetablering i distriktene”
som en invitasjon til å samarbeide om boligsatsinge n i dette programmet.

Mot private utbyggere har kommunen jobbet for å få til boligbygging, men har ikke lyktes med
dette. Dette kommer dog ikke direkte av dårlig sama rbeid, men av et utfordrende marked.

� Gode samarbeidsrelasjoner til Husbanken, utbyggere, grunneiere, grendelag og

Balestrand Næringsforum for å få til en god boligut vikling og boligpolitikk.

3.1.3 Forankring i organisasjon og planverk
I Balestrand kommune er det et tydelig fokus på bol igpolitikk i planverket. Det er ikke utarbeidet
en egen boligpolitisk plan, men i kommune- og nærin gsplan ses boligpolitikk som en viktig del.

I kommuneplanen for 2009-2020 er det også pekt konk ret på at man ønsker å utvikle boarealene
i Balestrand kommune. Det blir her også pekt på at man skal vedlikeholde og skape nye
trivselsfaktorer for bofaste og tilreisende, samt a rbeide med samferdselsutfordringer.

At kommunen har tydelige strategier for arbeidet me d boligpolitikk kan være en indikasjon på
solid forankring, men det blir også i søknaden pekt på at de har behov for å forankre satsningen
tydeligere.

3.1.4 Kompetanse og ressurser
Det kan se ut til at Balestrand har noen utfordring er på kompetansesiden. Per august 2012
oppgir de at de ikke har fullt opp med de ressurser som bør inngå i programarbeidet, og det er
enda ikke avklart hvilke nivå arbeidet skal foregå på. Næringssjefen har en koordinerende og
pådrivende rolle i gjennomføringen, og man vil på s ikt også jobbe med å få inn kompetanse
innenfor områder hvor det er særskilte behov. I kom munen oppleves både behov for kompetanse
og ressurser for å følge opp prosjektet.

� Behov for mer ressurser og kompetanse

3.1.5 Satsningsområder, målsetninger og strategier
I Balestrands søknad påpekes det at de skal jobbe videre med deres boligpolitiske målsetninger
som er i overensstemmelse med satsningens hovedmål. Det fremheves at boligpolitikken må bli
godt forankret, både i egen organisasjon og ellers i lokalsamfunnet. Man ønsker at Balestrand til
enhver tid skal ha et variert og attraktivt boligti lbud. Konkret peker kommune i sin søknad på at
de ønsker å få til oppstart med bygging av minimum 10 private boliger, hvor minimum fem skal
ha utleiedel.

I Balestrand kommuneplan ses som nevnt boligpolitik k som en viktig del. Her fremheves det
blant annet at folketallet skal økes, at det skal legges til rette for boligbygging i alle deler av
kommunene, at det skal være utleieboliger i sentrum og i bygdene som skal gjøre det mulig å
flytte til Balestrand uten å måtte bygge hus.
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Det er dog ikke presisert detaljerte tiltak for å oppnå målene over. Det er foreslått tiltak som en
aktiv velkomst av nye innbyggere, og at kommunen mu ligens vil bidra med bygging av
utleieboliger. Dette vil presiseres videre i den ko mmende planleggingsfasen for deltakelsen i
programmet.

Det som er konkretisert er at kommunen ønsker å leg ge til rette for utbygging i attraktive
områder. Det ble også fattet et enstemmig vedtak i formannskapet 8. februar 2012 som sa at
Balestrand kommune gir bort gjenstående kommunale tomter i boligfelt i Kreklingen, Gjerde og
Gunargarden uten vederlag til interessenter som vil bygge bolighus.

� Boligbygging i hele kommunene og et variert boligmarked i hele kommunen.
� Gratis tomter ved boligbygging
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3.2 Flatanger
Flatanger er en kystkommune som ligger i Namdalen i Nord-Trøndelag. Kommune har 1046
innbyggere fordelt over 459 km2.

3.2.1 Situasjonsbeskrivelse
Det fremgår at særlig ungdom og tilflyttere har sto re utfordringer med å finne bolig i kommunen.
Mangel på utleieenheter og boliger ses som en direk te begrensende faktor for å oppnå en ønsket
samfunnsutvikling og rekruttering til kommunens arb eidsliv og næringsutvikling. Geografisk
ligger Flatanger slik til at reisetid og avstand av de fleste blir oppfattet for lang til at det er
naturlig å dagpendle til og fra arbeid. Nærmeste by er Namsos som ligger syv mil fra
kommunesenteret Lauvsnes.

Etter flere år med stagnasjon i folketall og næring sutvikling, opplever kommunen nå en
ekspansjon i næringslivet. Spesielt gjelder dette havbruksnæringen med tilhørende
randsoneaktivitet. Næringslivet etterspør arbeidskr aft som må rekrutteres inn. Arbeidstakere må,
grunnet nevnte lange pendleravstand, finne bosted i kommunen.

Kommunen har videre blitt en attraktiv reiselivskom mune og et attraktivt sted å eie fritidsbolig.
Kjøpere av fritidsboliger er mer ”kjøpesterke” enn fastboende og tilflyttere som ønsker
helårsbolig. Følgelig er det en stor andel av bolig massen som kjøpes av fritidshuseiermarkedet.

Det ble gjennomført en spørreundersøkelse i første kvartal 2010 blant fastboende innbyggere,
knyttet til hvorfor de ønsket å bo i Flatanger. Viktige grunner til ønsker om å bo i Flatanger er
muligheter for aktivt friluftsliv, trygge oppvekstm iljøer, jobb, familie og lav kriminalitet. Det er e n
større andel av kvinner som er innflyttere, mens flere menn er oppvokst i kommunen. For
tilbakeflyttere nevnes familie, gode barndomsopplev elser, friluftsliv, jobb, samt fred og ro som
viktige grunner for å komme tilbake. Ungdom uttrykk er spesielt ønske om møteplass og dagåpen
kafé, samt et mer variert botilbud.

3.2.1.1 Befolkningsutvikling
Det har vært en 10 prosent reduksjon i folketallet den siste tiårs perioden. Samtidig har man sett
en svak økning av folketallet siden 2009. Figuren under viser befolkningsutviklingen fra år 2000
og frem til første kvartal i 2012.

I perioden 2000-2010 var det en negativ tilflytting til kommunen. Fra 2011 er denne snudd til
positiv tilflytting. Det har vært en spesielt stor stigning i tilflytting av utenlandske
arbeidsinnvandrere, noe som henger sammen med det nevnte oppsvinget i lokalt næringsliv. I
figuren under viser vi innflytting og utflytting fra kommunen, samt netto flytting.
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Om en ser på sammensetningen av befolkningen, finne r man at antall fødsler har vært lavt i en
årrekke. Dette har ført til at gjennomsnittsalder har økt relativt mye på kort tid.

3.2.1.2 Beskrivelse av boligsituasjonen i kommunen
Det er både mangel på boliger og mangel på variasjo n i boligtilbudet i kommunen. Det er gjort
en undersøkelse blant næringsaktører som viser at det å skaffe flere boliger for fastboende
oppgis å være ganske viktig eller veldig viktig for alle som deltok i undersøkelsen. Lederne i
bedriftene som deltok i spørreundersøkelsen oppga a t de mente det var behov for 26 boliger for
ansatte i sine bedrifter de neste to årene (undersø kelsen ble gjennomført våren 2011).

Kommunens hovedutfordringer i boligpolitikken forst ås å være at boliger i liten grad selges på
det frie markedet ved generasjonsskifte, men benytt es til fritidsformål for arvinger. Tilgjengelige
boliger kjøpes i stor grad av personer som vil beny tte boligen til fritidsformål. Lave leiepriser til
fastboende fører til at det ikke bygges utleiebolig er, og private aktører med utleieenheter satser i
stedet på utleie til fritids- og turistmarkedet.

I kommune er det omsatt en til to boliger per år. Tabellen under viser nøyaktig antall
omsetninger av boliger fordelt på type bolig. Gjenn omsnittlig kvadratmeterpris er ikke tilgjengelig
i statistikken.

Antall boligomsetninger 4

I søknaden oppgis det at antall boligomsetninger op pgitt i SSB-tabell 05940 (som gjengis for de
øvrige kommunene) ikke stemmer – tallene som er opp gitt i SSBs tabell er for høye. Reelt oppgis
det at det settes i gang bygging av én til to bolig er per år, men det er også noen år der det ikke
settes i gang noe boligbygging.

Fra kommunes side vurderes det som at kommunale ins itament ikke er tilstrekkelige for å løse
utfordringene på boligmarkedet. Markedet oppleves for varierende og usikkert til at private
aktører ønsker å etablere kommersielle utleieløsnin ger. Tradisjonelt har boligpriser/ utleiepriser
også lave.

� Stigning i befolkning grunnet innflyttede arbeidsinnvandrere
� Boligtilbud til fastboende en utfordring grunnet bruk og kjøp av boliger til fritidsformål

4 SSBs tabell 06035 Selveierboliger. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris og antall omsetninger.
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Småhus 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Blokkleiligheter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



13

3.2.2 Samarbeid og samordning
Av samarbeidspartnere som blir trukket frem i søkna dsskjemaet, nevnes utbyggere,
arbeidsgivere, Husbanken, lokalutvalg og ildsjeler.

Kommunen ser foreløpelig ikke ut til å ha gjort sær skilte grep for å samordne kommunes arbeid
med boligpolitiske spørsmål. Kommunen har dog i man ge år vært deltaker i et omfattende
interkommunalt samarbeid. Dette omfattet i hovedsak deltakelse i felles faglige nettverk og kjøp
av tjenester. Historisk har det også vært et nært samarbeid med fire nabokommuner basert på
vertskommuneavtaler for asylsøkere. Dette samarbeid et er nå satt noe på vent da,
kommunestyret i Flatanger sa nei til å inngå i et samkommunesamarbeid med disse.

� Et variert samarbeid med eksterne
� Ingen øvrige samordningsgrep

3.2.3 Forankring i organisasjon og planverk
I kommunene er det ikke foreløpelig utviklet en ege n boligpolitisk handlingsplan. I
kommuneplanens samfunnsdel er dog hovedmålet å utvi kle et attraktivt lokalsamfunn slik at en
oppnår stabilt folketall, og en normal alders- og kjønnsfordeling i befolkningen.

Planen diskuterer hvordan man bygger et godt omdømm e. Det diskutreres videre hvilke faktorer
som gjør at folk ønsker å bo i Flatanger, og den innledningsvis nevnte spørreundersøkelsen
benyttes aktivt.

� Innbyggernes ønsker og utfordringer er forankret i planverket

3.2.4 Kompetanse og ressurser
Når det gjelder de faste oppgavene til kommunen inn en dette området, oppfattes det som at
man har bred og god kompetanse både på den private siden og innad i kommunen. Når det
gjelder mer ad hoc oppgaver, som dette prosjektet beskrives som, mener de derimot det er
vanskeligere å finne ressurser til å styre prosjekt er. Helt konkret i dette prosjektet har ikke
kommunen funnet økonomiske midler til å sette av eg en prosjektleder. Det er derfor rådmannen,
teknisk sjef og en medarbeider som utgjør prosjektg ruppen.

� Behov for både kompetanse og ressurser for å drive og følge opp prosjektet

3.2.5 Satsningsområder, målsetninger og strategier
Kommuneplanens samfunnsdel 2010-2020 har som nevnt som hovedmål å utvikle et attraktivt
lokalsamfunn slik at en oppnår stabilt folketall, og en normal alders- og kjønnsfordeling. Videre er
det oppgitt som delmål at kommunen skal arbeide for å sikre tilgang på attraktive boliger for
ungdom og tilflyttere. For å nå både hovedmålet, ha r kommunen definert en del strategier og
tiltak knyttet til bruk av Husbankens startlån, til rettelegging av attraktive tomtearealer, og
oppussing av kommunale boliger for utleie.

Målsettingen med deltakelsen i satsingen er å utvik le et boligmarked som tilbyr boenheter som
markedet etterspør og der kommunen er en aktiv aktø r i samarbeid med det private.
Boligmarkedet skal være fleksibelt nok for at innby ggere kan bruke tid til å ta et trygt valg med
hensyn til å etablere seg i kommunen.

For å løse boligutfordringer skal det høstes erfari ng fra andre kommuner, dra nytte av ekstern
kompetanse, etablere attraktive ”prøvebo-enheter”, styrke samhandling med private aktører,
utvikle sentrumsnært tomteareal, og etablerte tomte arealer til selvkost skal selges. Det er videre
gitt et signal fra formannskapet om at kommunen ska l bygge en enhet med utleie. Midler fra
tilskuddsordningene vil bli brukt i forbindelse med planlegging av slike prosjekter.

� Sentrale strategier dreier seg om å dra læring av andres erfaringer og kompetanse, styrke og
formalisere samarbeid med private aktører, samt utvikle og selge tomtearealer.
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3.3 Gildeskål
Gildeskål ligger i Salten i Nordland og har kommune grense mot Bodø. Kommunen har 2001
innbyggere spredt over 661 km2.

3.3.1 Situasjonsbeskrivelse
Kommunen opplever at boligmarkedet er en større utf ordring enn det å etablere arbeidsplasser i
kommunen. Det er for eksempel tilgang på arbeidspla sser på Arnøya, men få boligalternativer.
Helt konkret bidrar dette til å begrense utviklings potensialet til lakseslakteriet, som er en viktig
bedrift i Gildeskål.

3.3.1.1 Befolkningsutvikling
I Gildeskål er antallet innbyggere er redusert fra 2351 (2000) til 2006 (2012). Nedgangen har
dog stagnert noe de siste årene. Generelt sett er det flere menn enn kvinner som bor i
kommunen. Andel innbyggere i alderen 20-66 år går ned, mens andel innbygger i alderen 67-79
år og over 80 år stiger.

Figuren under viser befolkningsutviklingen fra år 2000 og frem til første kvartal i 2012.

Videre har vi sett på innflytting og utflytting fra kommunen, samt netto flytting, se figuren under.
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3.3.1.2 Beskrivelse av boligsituasjonen i kommunen
I kommunen er det svært få private boliger til leie , og ubebodde boliger omgjøres ofte til
fritidseiendommer.

Det er få kommunale boliger tilgjengelig for privat e, men noen kommunalt ansatte bor i
kommunal bolig. Kommunen sier selv den ikke ønsker å være et eiendomsforetak. Ønsket er at
man får etablert privatmarked for utleie, men i dag mangler de private utleieboliger. Generelt er
det to typer boliger i Gildeskål; eneboliger, der familier bor, og fritidsboliger. Leiligheter og
småhus er tilnærmet fraværende.

I Gildeskåls søknad er det gitt flere eksempler på pris ved salg av helårsboliger fra ulike steder i
kommunen. Det ble det solgt en enebolig fra om lag 1995 der taksten var satt til 2 080 000,-
kroner. Boligen ble solgt for 2 400 000,- kroner. Videre var det en enebolig fra 2011 som ble
solgt i februar 2012. Her var taksten 1 900 000,- kroner, men den ble solgt for 2 600 000,-.

Tabellen under viser antall omsetninger av boliger fordelt på type bolig. Gjennomsnittlig
kvadratmeterpris er ikke tilgjengelig i statistikke n.

Antall boligomsetninger 5

Tabellen under viser antall igangsatte og ferdigsti lte boliger med tilhørende bruksareal.
Antall igangsatte/ ferdigstilte boliger med bruksar eal 6

Kommunen har relativt mange utleieboliger (til samm en 68 boliger i 2012), men få som er
universelt utformet. Det er også lav gjennomstrømni ng i utleieboligene. Kommune har
markedstilpasset husleien for ikke å utkonkurrere private.

� Negativ befolkningsutvikling er noe stabilisert av arbeidsinnvandring
� Mangel på boliger til hinder for arbeidsinnvandring

3.3.2 Samarbeid og samordning
I kommunen er det fire-fem lokalutvalg spredt utove r kommunens ulike geografiske boområder.
Alle lokalutvalgene arbeider for tilflytting, og Gildeskål kommune opplever at lagene gjør en god
jobb for å sørge for tilflytting. Kommunen har et nært samarbeid med lokalutvalgene, men
opplever at de ikke er samlet og koordinert på tver s. De har derfor tanker om å få til et
tilflytterprosjektet kan danne en paraply for den samlede innstasen.

Kommunen samarbeider også aktivt med næringslivet og private utbyggere. I 2011 ble for første
gang gjennomført et boligutviklingsprosjekt som offentlig privat samarbeid (OPS). Kommunen, i
samarbeid med lokal en næringsutøver, oppførte seks utleieenheter for vanskeligstilte/
flyktninger. Samme firma har i etterkant også bidra tt inn i et OPS om kommunale
gjennomgangsboliger til ”prøvebo”. Tanken er her å tilby utleieboliger til personer som flytter til
kommunen og ønsker å prøve den ut for en tid. Leiek ontraktene er i den forbindelse på maks tre
år, og innen perioden er over må vedkommende ha bes temt seg for å bli, samt ha funnet et nytt
sted å bo.

Den kommunale boligmassen er organisert i en stifte lse (Gildebo Boligstiftelse) og eget
kommunalt eiendomsforetak (Gildeskål Eiendom KF). S tiftelsen ble opprettet først. Da
eiendomsselskapet ble opprettet var tanken at alle boligene skulle samles inn under samme

5 SSBs tabell 06035 Selveierboliger. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris og antall omsetninger.
6 SSBs tabell 05940 Byggeareal. Boliger og bruksarea l til bolig, etter bygningstype

År 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Eneboliger 1 2 1 4 2 5 2 7 10 6
Småhus 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0
Blokkleiligheter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Igangsatte boliger 1 5 4 3 12 3 5 6 7 2 3 8
Bruksareal igangsatte boliger (m²) 179 640 593 771 1 758 394 947 482 912 1 033 522 905
Gj.snittlig bruksareal igangsatte boliger 179 128 148 2 57 147 131 189 80 130 517 174 113

Fullførte boliger 3 1 2 10 2 7 2 2 3 16 1 6
Bruksareal fullførte boliger (m²) 444 146 371 1 647 415 6 71 523 112 679 2 267 122 410
Gj.snittlig bruksareal ferdigstilte boliger 148 146 18 6 165 208 96 262 56 226 142 122 68
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enhet. Det viste seg derimot å være vanskelig å avv ikle stiftelsen, og man har så langt ikke
lykkes med det. Rent praktisk er det likevel samdri ft av de to organisatoriske enhetene, og man
forsøker å se dem under et.

Formålet for boligselskapene er blant annet å være et redskap for gjennomføring av
eiendomspolitikken, sikre hensiktsmessige bygg, sik re effektiv forvaltning, sikre utvikling av
eiendomsmassen, og sikre deltakelse i andre selskap er ved behov.

� Lokalutvalg arbeider for tilflytting
� Aktivt samarbeid med næringsliv og private aktører (OPS)

3.3.3 Forankring i organisasjon og planverk
Utkast til boligpolitisk handlingsplan var tenkt fe rdig innen 1. mai 2012. Dette har blitt noe
forsinket grunnet personellutskifting i kommunen. Det eksisterer et råutkast per august 2012,
men kun til internt arbeid. Dette er tenkt sluttfør t i løpet av året, med politisk behandling i
desember 2012.

Det er planlagt en totalrevidering av hele kommunes arealdel som skal vedtas i løpet av 2013.
Totalrevideringen kommer blant annet av at noen tom ter som er regulert til bolig, ikke har blitt
utviklet og man erkjenner nå at en disse regulerte boligområdene ikke er attraktive. Kommunen
peker på at nye innflyttere har høyere krav til tom tens attraktivitet, og det ligger gjerne en
forventing om en stor tomt med havutsikt fra marked ets side. I det nye arbeidet med
arealplanen vil man derfor se på de områdene som et terspørres, og gjøre dem om til boligformål.

� Boligpolitisk handlingsplan under bearbeidelse, og kommuneplanens arealdel revideres i
løpet av 2013

3.3.4 Kompetanse og ressurser
Kommunen har i flere omganger kjent på det å fremsk affe god kompetanse til kommunalt arbeid,
også utover boligrelaterte fag. Det tok lang tid fø r kommunen fant en ny eiendomsleder til
kommunens eiendomsselskap. De fikk til slutt en kom petent person, også med stedlig tilhørighet
i kommunen. I lys av denne prosessen har kommunen også hatt diskusjon om hvorvidt man skal
satse på å benytte kompetansen og ressurser som er bosatt i kommunen allerede, eller om man
skal hente inn folk utenfra. Et alternativ som vise s til er å igangsette samarbeid mellom
kommuner om områder som kan samarbeides om, hvor en persons kompetanse bidrar inn i flere
kommuner.

� Innhenting av kompetanse en utfordring

3.3.5 Satsningsområder, målsetninger og strategier
Målsetninger for deltakelse i satsningen dreier seg for Gildeskål om at satsningen skal være et
instrument for å sikre tilflytting, bidra til et fu ngerende boligmarked, etablere flere
gjennomgangsboliger, sikre flere gjennomgangsbolige r, involvere private aktører/utleiere,
optimalisere boligmassen, sikre boliger til førsteg angsetablerere og ta i mot flere flyktninger.
Strategier for å oppnå dette er å ferdigstille boli gpolitisk plan i løpet av 2012, revidere
arealplaner, og aktiv bruk av startlån.

� Utarbeidelse av plan forstås som en viktig del av programmet
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3.4 Granvin
Granvin ligger ved Hardangerfjorden i Hordaland. Kommune har 922 innbygger fordelt over 213
km2.

3.4.1 Situasjonsbeskrivelse
Granvin er den minste av Hardangerkommunene i både folketall og utstrekning. Kommunen har
opplevd en nedgang i folketallet de siste årene, og kommune har et negativt fødselsoverskudd.
Granvin ønsker å stimulere til tilflytting, men opp lever at boligmarkedet ikke er tilstrekkelig
fleksibelt. Det er dårlig tilgang på boliger, både for kjøp og leie. Granvin ligger i pendleravstand
til regionsentrene Voss og Norheimsund. Kommunen ha r også et aktivt arbeidsmarked med stor
ut- og innpendling. Skog- og trenæring, samt kommun en, er de største tilbyderne av
kompetansearbeidsplasser. Kommunen ønsker å satse videre på dette.

Fra gjeldende kommunal planstrategi kan kommunen forstås som en bostedskommune der en
vesentlig andel jobber utenfor kommunen, at trenæri ngen skiller kommunen fra nabokommuner
med hensyn til kompetanse og arbeidsliv. Det fremgå r også at ikke finnes noen samlet oversikt
over kommunale bygg med tilstandsvurdering

En undersøkelse gjennomført av Norut for Hardangerk ommunene viser at sysselsettingen i
Granvin har gått tilbake med 22 % de siste 10 årene , mens folketall bare hadde gått ned med 9
%. Dette ses som en indikasjon på at mange bosatte er sysselsatt utenfor kommunen. Det
oppgis videre at 46 prosent av de sysselsatte med bosted i kommunen jobber utenfor
kommunen. Dette tyder både på begrenset sysselsetti ngsmuligheter internt i kommunen, men
også at det er korte avstander til større arbeidsma rkeder. Samtidig har Granvin også den høyest
innpendlingsrate i Hardanger på 25 %.

3.4.1.1 Befolkningsutvikling
Som nevnt har kommunen opplevd jevn nedgang i folke tallet med negativt fødselsoverskudd.
Figuren under viser befolkningsutviklingen fra år 2000 og frem til første kvartal i 2012.

Videre har vi sett på innflytting og utflytting fra kommunen, samt netto flytting, se figuren under.
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I perioden 2000-2010 var det en samlet netto utflyt ting på 90. Utflyttingen har ligget relativt
stabilt i perioden. I de årene nettoinnflyttingen nærmer seg null er det fordi innflyttingen har gått
opp.

3.4.1.2 Beskrivelse av boligsituasjonen i kommunen
Boligmarkedet for brukte boliger til leie/ kjøp bes krives som lite dynamisk. De fleste boenheter er
eneboliger. Det er også mange boliger som omgjøres til fritidsboliger. Tiltak for å benytte tomme
hus til utleie er allerede gjennomført, og kommunen vurderer at det ikke ligger mer potensial
igjen her. For tiden er det tilnærmet null tilgjeng elige byggetomter for salg. Generelt er det en
tendens til økt interesse for at boligene skal være sentrumsnære. Samtidig kan boligområder i
nærhet av regionssentrene også gi muligheter med ta nke på pendlere.

Kommunen fremhever at de har et konkurransefortrinn med lavere boligpriser enn
nabokommunene, men det er ikke sikkert dette konkur ransefortrinnet kan opprettholdes for nye
tomter og nybygg. Sammen med fokuset på å fremskaff e et variert boligmarked, med ulike typer
boliger og tomtealternativer, søker kommunen å beny tte de lave boligprisene som et
konkurransefortrinn.

I Granvin er den gjennomsnittlige boligprisen på 84 9 000,-, noe som er det laveste blant
Hardangerkommunens. Pristigningen i kommunen er ogs å noe lavere enn nabokommunene, men
her er det i ferd med å skje en utjevning.

Tabellen under viser antall omsetninger av boliger fordelt på type bolig. Gjennomsnittlig
kvadratmeterpris er ikke tilgjengelig i statistikke n.

Antall boligomsetninger 7

Tabellen under viser antall igangsatte og ferdigsti lte boliger med tilhørende bruksareal.
Antall igangsatte/ ferdigstilte boliger med bruksar eal 8

7 SSBs tabell 06035 Selveierboliger. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris og antall omsetninger.
8 SSBs tabell 05940 Byggeareal. Boliger og bruksarea l til bolig, etter bygningstype
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År 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Eneboliger 0 0 1 0 4 1 1 1 0 4
Småhus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blokkleiligheter 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Igangsatte boliger 1 0 0 2 0 1 0 1 3 6 5 1
Bruksareal igangsatte boliger (m²) 143 0 0 268 0 193 0 290 5 44 791 1 110 116
Gj.snittlig bruksareal igangsatte boliger 143 N/A N/A 1 34 N/A 193 N/A 290 181 132 222 116

Fullførte boliger 3 2 0 1 1 0 1 0 0 8 3 2
Bruksareal fullførte boliger (m²) 421 285 0 125 143 60 133 52 42 868 514 291
Gj.snittlig bruksareal ferdigstilte boliger 140 143 N/ A 125 143 N/A 133 N/A N/A 109 171 146
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I Granvin fremheves det et stort behov for flere gj ennomgangsboliger. Målgruppen her er særlig
for yngre, unge med barn, innvandrere og grupper so m trenger hjelp/ omsorg. Kommunalt
disponerte boliger er primært tenkt til sosiale for mål. Kommunale boliger blir også brukt til
ansatte i kommunen som jobber i omsorgsenheten. Det er ingen tidsbegrensning på leie. Slik
sett fungerer de boligene som blir utleid til kommu nalt ansatte mer som en del av
omsorgsenheten, enn gjennomgangsboliger.

� Boliger for yngre en særlig utfordring
� Lave boligpriser et potensielt konkurransefortrinn

3.4.2 Samarbeid og samordning
Av samarbeidspartnere, trekkes utbygger, lokalutval g/ ildsjeler, arbeidsgivere og Husbanken
frem. Videre trekkes det frem flere prosesser og pr osjekter som er viktige når det gjelder
samarbeid og samordning, herunder planprosesser for Stasjonsområdet, regionalt samarbeid i
”Flytt til Hardanger”, tresatsningen der samarbeid med ulike aktører innen tre/skog er sentralt,
og fokus på energibruk som følge av kommunedelplan for Energi og miljø (2009-2013). I tillegg
nevnes satsninger som går på samarbeider, som sener e kan bygges videre på.

� Utstrakt samarbeid med ulike aktører, herunder loka le krefter, private aktører og
regionale partner

3.4.3 Forankring i organisasjon og planverk
Den overordnede utfordringen for kommunen er å øke folketallet. Dette er vektlagt i gjeldende
planstrategi.

Hordaland Fylke holder på med en regional planstrat egi for 2012-2016. I Granvin kommune
oppleves det at planstrategien på fylkesnivå samsva rer med de planer kommunen har i henhold
til boligbygging. Granvin oppgir at de opplever en god kommunikasjon og dialog med Hordaland
Fylke.

Planprosesser innenfor boligpolitikken handler om utbygging av Stasjonsområdet, planlegging av
arealer og boligfelt, og den regionale satsningen ”Flytt til Hardanger”.

� Viktige satsninger fremgår å være godt forankret i organisasjon og planverk

3.4.4 Kompetanse og ressurser
Har omfattende samarbeid med private aktører og nær ingsliv gjennom blant annet satsning på
kompetanse innen tre og skog. Denne kompetansen vur deres som sentral for å differensiere
kommunen fra tilgrensende kommuner.

Kommunen peker dog på at den største boligpolitiske utfordringen for øyeblikket er mangel på
tomter, og peker på manglende plankapasitet i kommu nen som en årsak til dette. Denne
situasjonen sier de selv er forbedret ved nytilsett ing.

� Utnyttelse og utvikling av kompetanse i etablerte samarbeidsprosjekter vurderes som
sentralt

� Kompetanse om tre og skog som differensierende fakt or

3.4.5 Satsninger, målsetninger og strategier
Granvin har som hovedmålsetning å utvikle seg som e n levende og god plass å bo for barn og
voksne. Kommunen mener selv de kan by på god skole, barnehager, tjenester, sosialt og
kulturelt miljø og nærhet til større arbeidsmarkede r med mer.

Kommunen peker på tre måter de vil forsøke å møte u tfordringen med mangel på boliger på; 1)
nye boligfelt/ tomter, 2) nye bygg på eksisterende tomter, 3) bedre utnytting av eksisterende
bygg – salg og utleie.
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Videre skal kommunene også bedre utnytte eksisteren de bygg, drive med omdømmebygging, og
satse videre på kunnskap og kompetanse på tre og sk og.

Strategiene for å nå målene har en todeling i fokus ; Kompetanse og etablering. Det fokuseres
spesielt på bærekraft på kort og lang sikt. Det er ikke gjort noen endelig vurdering av hvordan
tilskuddet i kommunen skal forvaltes, og det vil ti lfalle de boligprosjektene som er i samsvar med
programmets målsettinger, uavhengig av privatperson eller utbygger.

I Granvin kommune er Stasjonsområdet et viktig areal i programsatsingen. Parallelt med
programmet Boligbygging i distriktene er kommunen også med i prosjektet Framtidens bygder
(støttet av Bolyst). Her jobber Granvin kommune mot å utvikle framtidas trebygd . Med trebygd
som nøkkelord for satsing på tre både som ressurs og som byggmateriale, vil Stasjonsområdet
sin tilgjengelighet være en god mulighet for å få t il en sammenhengende utvikling midt i sentrum
av kommunen 9.

� En todelt satning der et spor går langs utvikling a v prosjekter, tiltak og samarbeid, mens
det andre går langs utvikling av kompetanse

9 http://www.granvin.kommune.no/Artikkel.aspx?AId=16 67&back=1&MId1=49&MId2=95&MId3=423&
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3.5 Grong
Grong kommune er et trafikalt knutepunkt i Namdalen og regionsenter for Indre Namdal, Nord-
Trøndelag. Grong kommune består av de tre bygdesent rene hvor Mediå er kommunesenter. Ved
første kvartal 2012 var det 2409 innbyggere i kommu nen fordelt over 1136,2 km2.

3.5.1 Situasjonsbeskrivelse
Kommunen har slitt med reduksjon i folketallet, men det har vært en noe mer positiv trend de
siste årene. Sistnevnte skyldes delvis bosetting av flyktninger, hvor kommunen oppgir å bosette
5-20 flyktninger i året.

Reduksjon i folketallet er den største utfordringen for å opprettholde kvalitetene på de
kommunale tjenestene, og videreutvikle kommunen.

Arbeidsledigheten i kommunen ligger under landsgjen nomsnittet. Det er en etterspørsel lokalt
etter flere fagfolk innen jord- og skogbruk, samt næringsmiddelindustri. Gode
tilflyttingsmuligheter blir vurdert viktig for å si kre at kommunen og lokale bedrifter ikke fortsetter
å tape i kampen om arbeidskraften.

� Lav arbeidsledigheten i kommune

3.5.1.1 Befolkningsutvikling
Figuren under viser befolkningsutviklingen fra år 2000, og frem til første kvartal i 2012.

Som vi ser av figuren over, har det vært en nedgang i folketallet frem til 2009. Fra 2009 har det
skjedd en utflatning, før det i 2011 steg. Kommunen knytter selv befolkningsøkningen direkte til
boligtiltak.

Videre har vi sett på innflytting og utflytting fra kommunen, samt netto flytting, se figuren under.
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Som man ser av figuren, har kommunen hatt en negati v nettoinnflytting i hele perioden.
Kommunen har en relativt høy frekvens av innflytter e, men enda høyere for utflyttere.
Utfordringen blir følgelig å få innbygger til å bli . Siste års økning i folketall skyldes hovedsakelig
positiv nettoinnvandring. Dette viser at man har op pnådd positive trender for de gruppene man
har rettet tiltak mot.

Det er videre en trend at det blir flere eldre, og færre barn i kommunen.

3.5.1.2 Beskrivelse av boligsituasjonen i kommunen
I Grong er det vanskelig å finne bolig for dem som vil bosette seg. Kommunen fremhever at det
er et lavt prisnivå i utleiemarkedet, noe som gjør at leieprisen ikke forsvarer byggekostnadene
ved å bygge utleieboliger. I sum er det så godt som ingen privat boligutvikling på verken eie eller
leiemarkedet.

Det er vanskelig å finne dokumentasjonsgrunnlag i e t marked med liten omløpshastighet og
sterkt varierende objekter. Fra offentlig statistik k hos SSB oppgis pris per kvadratmeter for
selveierbolig å være 6.513,- kroner i 2008 og 6.418 ,- kroner i 2011. Statistikken på Finn.no viser
at kvadratmeterprisen har variert fra 2008, men man kan ikke finne noen signifikant oppgang.
Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for aktive annonse r i Grong er per tiden 5.710,- kroner. Disse
priseksemplene bekrefter at salgsprisen ikke samsva rer med byggekostnadene. Prisrekorden for
en enebolig i Grong er på 1,9 millioner kroner. For å få oppført enebolig i dag, må man anslagsvis
ut med minimum 2,5 millioner kroner.

Sentrumsområdet Mediå er mest attraktivt for utbygg ing. Det er også her andrehåndsverdien er
høyest. Det er samtidig store utfordringer knyttet til utbygging i dette området, da
grunnforholdene er usikre. Før bygging må utbygger bekoste grunnboring. Det vises til et
eksempel der en privatperson måtte i 2010 pådro seg en merkostnad på 190.000,- kroner som
følge av grunnboring, før man kunne vite om en utby gging var mulig.

Kommunen har de siste årene vært relativt aktive på byggefronten. Når det gjelder utleie av
kommunale boliger, har ikke markedsleien fulgt bygg ekostnadene de siste årene. Det har vært
tilsvarende null prisstigning i leiemarkedet. For det kommunale utbygde boligprosjektet Tua økte
byggekostnadene med 27 prosent fra første byggetrin n i 2008 til siste i 2011. Markedsleien ble
likevel satt lik (til 6.800,- kroner i måneden).

Kommunen og boligstiftelsen følger markedsprisen nå r de leier ut sine boliger for ikke å ødelegge
for markedet. Grensen ligger ved 7.000 kroner i mån eden for en tre-fire roms leilighet. Høyere
priser vil medføre vansker med å leie ut, eventuelt vil man få en høy utskiftingsfrekvens blant
leietakere som igjen fører til høyere slitasje.
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Det er tilnærmet ingen boliger som leies ut via Fin n.no, og det er derfor tilnærmet umulig å finne
dokumentasjon på leiepris i det private markedet.

Tabellen under viser antall omsetninger av boliger fordelt på type bolig. Gjennomsnittlig
kvadratmeterpris er ikke tilgjengelig i statistikke n.

Antall boligomsetninger 10

Tabellen under viser antall igangsatte og ferdigsti lte boliger med tilhørende bruksareal.
Antall igangsatte/ ferdigstilte boliger med bruksar eal 11

Tilbudet av kommunale utleieboliger er variert og relativt omfattende, men er forbeholdt klare
satsingsgrupper i boligpolitikken. Det er flest eld re leietakere som bor i omsorgsboliger. Det er
videre relativt mange flyktninger og mindreårige flyktninger som leier kommunale leiligheter.

Det oppgis å være 57 gjennomgangsboliger (ekskl. om sorgsboliger) per 1.000 innbyggere. Dette
er relativt høyt. 19 trygdeboliger er definert som gjennomgangsboliger.

Bruken av startlån har vært relativt moderat de sis te årene. Kommunen oppgir selv at de trolig
ikke er flinke nok til å videreformidle mulighetene for startlån, og at brukerne derfor ikke er kjent
med ordningen. Bevilgningene i kommunen har økt fra 950.000,- i 2010 til 4 000 000 i 2012.

Det er i kommunen ingen makstid på hvor lenge man kan bo i kommunal bolig. De vurderer
heller ikke at dette er nødvendig da inn- og utflyt tingsfrekvensen er mellom 1-5 år. Midlertidige
leieforhold er tidsbegrenset på mellom tre og 12 må neder.

3.5.2 Samarbeid og samordning
Sentrale samarbeidspartnere med betydning for bolig bygging i Grong kommune er utbyggere,
IMDi og Husbanken.

Gjennom de siste årene har kommunen profesjonaliser t boligforvaltningen bl.a. gjennom å
opprette en egen boligavdeling, og det er nå et hel hetlig fokus på distriktsutvikling via
boligutvikling. Etablering av et enda mer spisset boligkontor er på utviklingsstadiet. Intensjonen
er å etablere et boligkontor der en samler alt vedr ørende bolig i én avdeling, og der det utvikles
spesialrettet kompetanse på boligforvaltning og bol igutvikling som igjen kan føre til
befolkningsutvikling.

Kommunen har videre et veldig godt samarbeid intern t om bosetting av flyktninger, hvor Grong
boligstiftelse er en viktig samarbeidsaktør. Det vises også til at samarbeidet med IMDi fungerer
godt. Kommunen har erfaring med flyktningarbeidet og har siden 2008 bygd 9 eneboliger tiltenkt
flyktninger/ vanskeligstilte. Grong opplever å være godt rustet til å møte den årlige bosettingen
av flyktninger, men viser likevel til et behov for videre bistand fra Husbanken for å ha
boliggrunnlaget. Kommune følger ”Grongmodellen”, so m er ett 3-trinns tilbud til enslige
mindreårige flyktninger. Dette medfører klare krav til boligløsningene overfor målgruppen, hvor
de starter med å bo i bokollektiv, og i tredje trin n skal forsøke å bo i egen bolig.

Bolystprosjekt ble igangsatt 2012 og vil vare til 2014. Hovedmåle t med prosjektet er å ”skape
økt tilflytting og bolyst gjennom satsing på inklud ering og trivsel”. Her jobber kommunen aktivt

10 SSBs tabell 06035 Selveierboliger. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris og antall omsetninger.
11 SSBs tabell 05940 Byggeareal. Boliger og bruksarea l til bolig, etter bygningstype

År 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Eneboliger 4 6 6 2 8 7 10 9 9 14
Småhus 0 0 0 1 1 0 4 0 0 0
Blokkleiligheter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Igangsatte boliger 10 23 8 4 1 2 0 15 0 10 10 0
Bruksareal igangsatte boliger (m²) 1 433 2 110 623 824 3 75 806 30 1 330 420 1 615 1 157 74
Gj.snittlig bruksareal igangsatte boliger 143 92 78 206 375 403 N/A 89 N/A 162 116 N/A

Fullførte boliger 6 26 1 1 14 1 1 12 0 12 8 1
Bruksareal fullførte boliger (m²) 800 2 954 80 515 1 550 674 418 1 162 420 2 057 1 028 208
Gj.snittlig bruksareal ferdigstilte boliger 133 114 80 515 111 674 418 97 N/A 171 129 208
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med å få innflyttere/ innvandrere/ ungdom til å bli stolt av bygda. Gjennom dette ønsker man at
prosjektet bidrar til at innbyggere føler en til st erk tilhørighet til Grong som hjemsted. I tillegg
arbeider man for at flyktninger skal finne seg jobb i Grong, og hvordan de og andre innbyggere i
større grad skal delta i lag og foreninger og i utv iklingen av lokale arrangement.

Hoga Heim prosjektet er årlig avholdt samlinger med utflytte de namdalinger som er i Trondheim
for å studere. Her går man aktivt ut mot studentene for å markedsføre kommunen i Namdalen,
deriblant Grong som kommune og arbeidsplass. Ideen er at gjennom å holde kontakt med
ungdommer fra namdalskommunene vil man skape et stø rre grunnlag for hjemflytting etter
studier. Dette er et prosjekt som har pågått i fler e år i samarbeid med flere nabokommuner.
Kommunen rapporterer om bra oppmøte og engasjement.

� Kommunen jobber aktivt mot fraflytting, både gjennom kortsiktig satsning som Bolyst-prosjektet, og
mer langsiktig gjennom Hoga Heim prosjektet

� Opplever å være godt rustet til å ta i mot flyktninger

3.5.3 Forankring i egen organisasjon og planverk
Kommunen mener selv de i flere tiår hatt en bevisst og aktiv boligpolitikk. Spesielt de siste årene
har Grong gjennomført en satsing med konkrete tilta k for at boligtilbudet skal være godt nok,
noe som også er vedtatt politisk og forankret i are alplaner.

� Tomter for flere titalls boliger er under utvikling i kommunen i løpet av 2012
� En lang tradisjon for bevisst og aktiv boligpolitikk

3.5.4 Kompetanse og ressurser
Gjennom en langvarig satsning mener Grong de har op parbeidet en bred kompetanse rundt
boligsatsing i kommunal regi. Kommunen har knyttet til seg kjernekompetanse for å
videreutvikle boligpolitikken og – forvaltningen fo r å møte boligutfordringene i distriktet.

3.5.5 Satsningsområder, målsetninger og strategier
For Grong kommune vil det i prosjektperioden være viktig å bygge videre på allerede igangsatte
tiltak, både mot å redusere fraflytting, samt for å stimulere til mer boligutbygging. Det vil også
være viktig å få politisk vedtak på tiltak for ytte rliggere satsing. Her fremheves økonomiske tiltak
for å dempe risiko for innbygger/ innflytter ved bo ligetablering.

Kommunen vektlegger økt kompetanse innen faget, og fremhever at erfaringer også må deles og
høstes. Dette er satsingspunkter Grong kommune vil vektlegge også når satsningen er ferdig, for
å fortsette utviklingen av boligtilbudet i kommunen .

For å øke boligbyggingen i kommunen ønsker Grong å igangsette tiltak med gratis tomter på
gjenværende kommunale tomteområder. Målet er å øke viljen for å bygge i kommunen. Videre
satser kommunen mot bygging av boliger på attraktiv e tomter, samt subsidiering av private
byggeprosjekter (eks. grunnundersøkelser, eller sel ve byggeprosjektet). Dette er dog
satsningsområder som må til politisk behandling.

Til nå har det ikke vært noen tiltak som har vært rettet mot innflyttere. Det anses at det ligger et
høyere vekstpotensial om man får i gang ytterligere utviklingstiltak, spesielt mot innflyttere.

Kommune har også satset bevisst på utvidelse av oms orgsboligtilbudet. Dette har frigjort private
boliger gjennom å gi eldre muligheten til å flytte inn i omsorgsbolig.

For å lette kostnader for innbyggere har kommunen iverksatt felles grunnboringsprosjekt mellom
Grong, og innbyggere som ønsket å bygge på ureguler te tomter. Grong kommune tilbyr her
”kvantumsrabatt”.

Per i dag er tomtetilbudet i Grong under utvikling, og 2 nye boligområder er under utarbeidelse.
Ved den første er det planlagt 15-20 tomter ved eta blert boligfelt. Videre er sentrumsområdet av
Grong under utvikling, her med planlagt plass til ca 30 – 50 boliger.
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3.6 Herøy
Herøy kommune består av ca. 2000 øyer, holmer og sk jær i Nordland. Kommunen har 1727
innbyggere spredt over 65 km2.

3.6.1 Situasjonsbeskrivelse
Herøy kommune har de siste to årene opplevd stor be folkningsvekst – prosentvis den tredje
største i Norge. Også fremover forventes det fortsa tt positiv folketallsutvikling.

Befolkningsøkningen i Herøy skyldes hovedsakelig ar beidsinnvandring. I løpet av 2011 kom det
100 personer av utenlandsk opprinnelse til kommunen . I starten var det flest enslige
arbeidsinnvandrere som kom, men de siste årene har kommunen arbeidet for å legge til rette for
at hele familier skal komme. Dette har man nå lykke s med, og dette ses som et suksesskriterium
for permanent bosetting i kommunen.

Herøy har tradisjonelt vært en gründerkommune, og det er én bedrift for hver syvende
innbygger. Per i dag er det en årlig verdiskaping i næringslivet på om lag to milliarder kroner,
noe som tilsvarer 1,2 millioner kroner per innbygge r.

Når det gjelder tilrettelegging for gode oppvekstfo rhold i kommunen, så er det etablert en ny
skole, det er bygget en ny idrettshall, og det er e tablert et nytt omsorgssenter. Kommunen har
også det beste friidrettsanlegg i regionen, og i da g er man i ferd med å bygge en ny barnehage
som vil gi full barnehagedekning.

� Gründerkommune med en årlig verdiskapning i næringslivet på om lag to milliarder NOK

3.6.1.1 Befolkningsutvikling
Figuren under viser befolkningsutviklingen fra år 2000 og frem til første kvartal i 2012. Som
nevnt skyldes økningen i folketallet i stor grad øk t arbeidsinnvandring.

Videre har vi sett på innflytting og utflytting fra kommunen, samt netto flytting, se figuren under.
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Det er 100 personer som har flyttet til kommunen fra utlandet i løpet av 2011. Dette synliggjøres
ikke i figuren over, men har bidradd til å gi en ne tto tilflytting om også utenlandsk innflytting
telles med.

� Økt folketall som i all hovedsak skyldes arbeidsinnvandring

3.6.1.2 Beskrivelse av boligsituasjonen i kommunen
Det er hovedsakelig målgruppene arbeidsinnvandrere og ungdom, samt eldre og uføre som har
utfordringer med å skaffe seg gode boliger slik bol igmarkedet i kommunen er i dag. Til øvrige
befolkningsgrupper anses tilbudet å være godt.

Flertallet av innflytterne fra utlandet bor i dag i hybler/ brakker. Det er følgelig en mangel på
utleieboliger som er tilpasset arbeidsinnvandrernes behov. Etter mange år tilnærmet uten
boligbygging, samtidig som hus har gått over til å bli fritidshus, er det i 2010 og 2011 til sammen
igangsatt 48 boligprosjekter.

Kommunen har også arbeidet aktivt mot eiere av frit idshus for å få dem til å leie ut til fastboende
når de ikke selv bruker dem. Utbygging av boliger/ leiligheter, og økt andel fritidshus som leies
ut til fastboende har ført til at tilbudet i boligm arkedet har bedret seg sammenlignet med
perioden før 2011.

Tabellen under viser antall omsetninger av boliger fordelt på type bolig. Gjennomsnittlig
kvadratmeterpris er ikke tilgjengelig i statistikke n.

Antall boligomsetninger 12

Tabellen under viser antall igangsatte og ferdigsti lte boliger med tilhørende bruksareal.
Antall igangsatte/ ferdigstilte boliger med bruksar eal 13

12 SSBs tabell 06035 Selveierboliger. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris og antall omsetninger.
13 SSBs tabell 05940 Byggeareal. Boliger og bruksarea l til bolig, etter bygningstype
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År 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Eneboliger 0 0 0 0 2 1 1 1 2 4
Småhus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Blokkleiligheter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Igangsatte boliger 6 10 0 1 4 1 1 1 0 1 45 3
Bruksareal igangsatte boliger (m²) 638 1 581 0 364 1 269 309 127 387 266 197 4 593 803
Gj.snittlig bruksareal igangsatte boliger 106 158 N/A 3 64 317 309 127 387 N/A 197 102 268

Fullførte boliger 6 5 0 6 2 2 0 3 0 1 2 19
Bruksareal fullførte boliger (m²) 638 915 0 831 729 510 27 7 654 0 191 511 1 992
Gj.snittlig bruksareal ferdigstilte boliger 106 183 N/ A 139 365 255 N/A 218 N/A 191 256 105
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Når det gjelder kommunale leiligheter er disse disp onerte av et kommunalt eid boligselskap, og
kommunen. I 2011 bygde Herbo 20 to - og treromsleil igheter. I tillegg er Herbo i ferd med å
kjøpe 25 boliger av kommunen. Disse leielighetene kan leies ut til hvem som helst, men noen av
husene er finansiert med støtte fra Husbanken. Husl eien på eldre kommunale boliger er om lag
5.300,- kroner per måned, mens de nye boligene til HerBo leies ut for toroms 7.200,- kroner per
måned (toroms) og 8.400,- kroner per måned (treroms ).

3.6.2 Samarbeid og samordning
Herøy kommune har ikke i noen vesentlig grad oppgit t at de har etablert samarbeidsrelasjoner ut
over Husbanken, og det ovenfor nevnte HerBo- samarb eidet.

Kommune deltar dog i en rekke relevante programmer og regionale samarbeidsråd. Eksempler
på regionale samarbeid er LUK Nordland, Bolystprosj ekt, og Helgeland regionråd. I disse
programmene og rådene er det mange overlapp med sat snings hovedmål. Hovedsatsingen ”økt
bosetting” har egen styringsgruppe med fire sentral e politikere og to representanter fra
næringslivet.

3.6.3 Forankring i organisasjon og planverk
Kommunen har egen kommunedelplan for økt bosetting.

Ellers har kommunen konkrete planer om å utarbeide en boligpolitisk handlingsplan, og i
kommunens arealplan er det regulert om lag 200 tomt er.

Satsningen innenfor temaene som dekkes av denne akt uelle satsningen har vært i gang lenge, og
kommunen mener satsningen er godt forankret i kommu nens organisering.

� Egen kommunedelplan for økt bosetting

3.6.4 Satsningsområder, målsettinger og strategier
Kommunen har økt bosetting som hovedsatsingsområde. I 2012-2014 gjennomføres også
bolystprogrammet ”Integrering og inkludering av til flyttere”. Programmet er rettet mot å få
arbeidsinnvandrer til å bosette seg i Herøy.

I kommunedelplan for økt bosetting skal det satses på gode trivsels-, arbeids-, og botilbud.
Kommunedelplanen ble iverksatt høsten 2009, og som situasjonsbeskrivelsen påpekte ser dette
derfor allerede ut til å fungere på en god måte. Kommunen vurderer derfor allerede å øke
ambisjonsnivået. I satsningen er det også lagt mål knyttet til næring og attraktivitet.

Satsingen og relativt god kommuneøkonomi har bidrat t til at det er etablert et stort utvalg av
fritidsaktiviteter. Det er også en meget aktiv friv illig innsats fra innbyggerne. Av planlagte tiltak
som ligger i kommunedelplanen, er det å regulere ny e attraktive tomter, og tiltak for inkludering
av innflyttere som er de viktigste.

For å bedre situasjonen for arbeidsinnvandrere og ungdom, ønsker kommunen å fokusere på å få
klarlagt tomter. Videre ser kommunen at innbyggere som vurderer å bygge bolig har behov for
hjelp. Sistnevnte gjelder spesielt for arbeidsinnva ndrere som gjerne verken kjenner språket, hvor
man skal henvende seg, eller hvordan man går frem for når man skal bygge hus. For å avhjelpe
dette behovet, har kommunen startet det de kaller boligbyggerskolen. Det er et kurs som er
innrettet mot alle innbyggere, men det er også et kurs som er spesielt tilrettelagt for
arbeidsinnvandrere. Det er teknisk avdeling i kommu nen som er ansvarlige for
boligbyggerskolen. Kommunen ser dette som en effekt iv måte å samle mange med samme
informasjonsbehov. Det at kommunen ligger på en øy medfører også at fraktkostnadene for
materialer ved bygging av boliger øker. Ved å samle flere utbyggere, gjerne deltakere i
boligbyggerskolen, kan man samordne frakten og derm ed redusere byggekostnadene.

Kommune har også en strategi for å markedsføre de ca. 200 tomtene som er regulert til bolig for
salg og leie i kommunens arealplan.
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Kommunen markedsfører ledige tomter og boliger for salg/ leie. Ellers har kommunen planer om
å benytte finansielle strategier som investeringslå n, og gir allerede i dag et
førstegangsetableringstilskudd på 25.000 kroner.

� Økt bosetting som hovedsatsningsområde
� Boligbyggerskole
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3.7 Hasvik
Hasvik kommune ligger i Finnmark, sørvest for Hamme rfest, og omfatter vestdelen av Sørøya,
den nordlige delen av Stjernøya, og ca. 90 småøyer og 150 båer og skjær. Ved første kvartal
2012 var det 995 innbyggere i kommunen 14 , fordelt over 665 km2. 99 prosent av innbyggerne
bor dog på Sørøya 15 .

3.7.1 Situasjonsbeskrivelse
I mange år har Hasvik kommune vært preget av stor fraflytting (fra 1.500 til 1.000 innbyggere
de siste 25 år). Det har også vært en sterk reduksj on i antall arbeidsplasser i fiskeriet som er den
viktigste næringen. Boligverdiene har sunket, og st ort sett all nybyggaktivitet i boligmarkedet
stoppet opp (både privat og offentlig). Mange hus omgjøres også til fritidsboliger. Det har
samtidig vært en eksplosiv utvikling innen havfiske turisme det siste tiåret hvor antall gjestedøgn
har økt fra 2.000 til 25.000. Dette bidrar til at det i dag oppleves en økende optimisme i
kommunen.

Eksisterende næringsliv beskrives i dag som ganske robust. Innen fiskeindustrien er Negård og
Aker Seafood eier av de tre landanleggene i kommune n. Det har videre vært en positiv utvikling
på flåtesiden. Spleiselag mellom kommunen og Aker Seafood har bidratt til et økt antall
arbeidsplasser på flåtesiden, og mer stabil arbeids situasjon for ansatte på land. De siste årene
har man også opplevd tilflytting fra Island der fiskere har tatt med båtene sine da de flyttet til
kommunen.

Kommunen har hatt økt tilflytting av utenlandsk arb eidskraft som sysselsettes i både privat og
offentlig sektor. I de første tre kvartalene i 2011 , var 36 av totalt 74 tilflyttere fra utlandet.
Kommunen arbeider aktivt for at utenlandske tilflyt tere etablerer seg i Hasvik.

I kommunen identifiseres en svak vekst i antall ans atte i etablert næringsliv.
Befolkningsutviklingen i kommunene viser videre et behov for ansatte innen pleie- og
omsorgssektoren, samt barnehagesektoren. Behovet fo r arbeidskraft blir identifisert hovedsakelig
å måtte dekkes ved økt tilflytting.

Hasvik kommunen er involvert i flere øvrige prosjek ter som har betydning for utviklingen av
boligmarkedet. BLEST-satsingen i regi av Kommunal- og regionaldepartementet trekkes frem.
Prosjektet ved navn ”Havna – det pulserende hjertet i bygda” i tettstedet Breivikbotn skulle bidra
til engasjement og bolyst gjennom å koble funksjone r og møteplasser for fiskeri, reiseliv,
tilreisende og lokalbefolkningen. Prosjektet er eva luert to ganger – begge gangene ble prosjektet
rangert i toppsjiktet når det gjelder involveringsg rad, engasjement, gjennomføringsevne,
prosjektledelse, politisk forankring mv.

I følge kommune lyktes de i satsingen mye på grunn av dedikerte medarbeidere og innbyggere i
kommunen for øvrig. I en kåring gjennomført av TV2 høsten 2012 ble Hasvik kommune kåret til
Finnmarks fineste sted, med godt over 200.000 stemm er. Dette mener kommuneledelsen
kommer av engasjerte innbyggere som er stolte av si n hjemkommune og jobber for sitt
lokalmiljø.

Erfaringene fra BLEST-prosjektet tas med inn i dett e programmet. Særlige suksessfaktorer er
forankring på bunnivå i kommunen. Like viktig er de n politiske og administrative forankringen.
Ordfører i kommunen er her særlig opptatt av at mye av dette løftes inn i kommunestyret, og
opplever at tematikken er noe politikerne er svært interesserte i.

� Kommunenharsværtgodeerfaringermed involveringogengasjementfra BLEST-
prosjektetsomvil bli benyttet inn i programmet

14 SSB, 2012
15 http://www.hasvik.kommune.no/hasvik-kommune.476387 6-36685.html
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3.7.1.1 Befolkningsutvikling
Som nevnt har det vært en jevn reduksjon i folketal let i en årrekke, men den trenden er nå
snudd. Figuren under viser befolkningsutviklingen fra år 2000 og frem til første kvartal i 2012.

Videre har vi sett på innflytting og utflytting fra kommunen, samt netto flytting, se figuren under.

Som nevnt er det en stor andel av innflytterne som er flyttet inn fra utlandet.

� Tross en langvarig og stor fraflytting i fra kommunen, har man nå klart å snu trenden noe. Dette
knyttes i første rekke til arbeidsinnvandring.

3.7.1.2 Beskrivelse av boligsituasjonen i kommunen
Hovedutfordringen for kommunen er å finne hensiktsm essig bolig til dem som ønsker. Dette
gjelder både bolig for leie og kjøp. Målgruppen spe nner fra førstegangsetablerere, mennesker
med behov for gjennomgangsboliger, utenlandske og innenlandske tilflyttere, kommunalt ansatte
med mer.

Det er kun bygget én enebolig (2010) i perioden 200 6-2010. I 2011 ble det iverksatt ytterligere
ett nybygg av enebolig.
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De siste to årene har det vært en økning i antall hussalg som er delfinansiert med startlån.
Generelt har også boligprisene økt, men da mest i kommunesentrum. Bolighuset som ble omsatt
for høyest salgspris i 2011 var en enebolig fra slu tten av 80-tallet og ble solgt for 1,6 millioner
kroner. Boligen var på om lag 240 kvadratmeter boli gareal med garasje. Dette er den høyeste
prisen som er oppnådd i Hasvik de siste ti årene, m en det var samtidig et av de husene med
høyest standard som ble solgt. Generelt ligger kvad ratmeterprisen på om lag 4.000-6.500,-
kroner per kvadratmeter avhengig av tilstand, alder og størrelse.

Utleieboliger legges i liten grad ut via eiendomsme gler/ finn.no. Det annonseres heller via
oppslag på butikk, innlegg på facebook og lignende.

Tabellen under viser antall omsetninger av boliger fordelt på type bolig. Gjennomsnittlig
kvadratmeterpris er ikke tilgjengelig i statistikke n. Som vi ser er det i hele perioden kun omsatt
to boliger.

Antall boligomsetninger 16

Tabellen under viser antall igangsatte og ferdigsti lte boliger med tilhørende bruksareal.
Antall igangsatte/ ferdigstilte boliger med bruksar eal 17

Kommunen bygger i 2012 nye omsorgsboliger for omtre nt 20 millioner for unge,
funksjonshemmede. De har også nylig etablert en gje nnomgangsbolig med leiekontrakt på 4 år.

I den boligsosiale handlingsplanen er det oppgitt a t kommunen solgte 45 enheter til et privat
eiendomsselskap i 2006. Kommunen disponerer dermed 39 utleieenheter.

I 2008 ble det gjennomført en kartlegging av boligs osialt behov i kommunen. Det ble vurdert at
24 husstander (enslige og familier) var vanskeligst ilte på boligmarkedet.

� Kun to omsatte boliger siden 2000

3.7.2 Samarbeid og samordning
Den samarbeidspartneren som trekkes frem innen boli garbeidet er først og fremst Husbanken.
Kommunen har også et godt samarbeid med den lokale sparebanken med tanke på finansiering
av boliger og samfinansiering ved hjelp av startlån .

I 2010 ble det tatt initiativ til et møte med Hamme rfest boligbyggelag og private entreprenører i
Alta for å se på muligheten for at de kunne bygge utleiebolig i samarbeid med kommunen.
Markedssituasjonen var da slik at det ikke var økon omisk forsvarlig, men kommunene peker på
at deltagelse i satsningen kan igjen gi grobunn for et slikt samarbeid. Deltakelse i dette
programmet kan åpne for at denne type prosjekter bl ir økonomisk gjennomførbare. Kommunen
vurderer likevel per august 2012 at det kan være va nskelig å få med boligbyggerlagene, grunnet
mangel på lønnsomhet, og at kommunen som alternativ da må stå for byggingen selv.

Som vist til innledningsvis har kommunene også delt att i flere samarbeidsprosjekter knyttet til
boligmarkedet.

16 SSBs tabell 06035 Selveierboliger. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris og antall omsetninger.
17 SSBs tabell 05940 Byggeareal. Boliger og bruksarea l til bolig, etter bygningstype

År 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Eneboliger 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Småhus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blokkleiligheter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Igangsatte boliger 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Bruksareal igangsatte boliger (m²) 0 234 86 0 0 0 0 0 0 0 148 4 26
Gj.snittlig bruksareal igangsatte boliger N/A 78 86 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 148 107

Fullførte boliger 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bruksareal fullførte boliger (m²) 139 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gj.snittlig bruksareal ferdigstilte boliger 139 78 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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3.7.3 Kompetanse og ressurser
Kommunen har opplevd stabil bemanning, og har i dag flere ansatte som har vært ute for å
utdanne seg, for så å reise tilbake til Hasvik for å jobbe der. Det er likevel både kompetanse og
ressursutfordringer for kommunen. For å dekke kompe tanse og ressursbehovet i kommunen
benytter de seg av kompetanse utenfra i form av kon sulenttjenster.

Noen videre strategi for å oppnå tilstrekkelig komp etanse og ressurser i henhold til den aktuelle
satsningen er foreløpig ikke vurdert av kommunen.

3.7.4 Forankring i organisasjon og planverk
Boligbygging er et eget diskusjonstema i kartleggin ger av utfordringer man ønsker å løse
gjennom å iverksette egne planprosesser for disse. Dette er en del av Kommunal planstrategi for
2012-2015. To strategisamlinger er avholdt våren 20 12, og planer er at dette skal fortsette med
nytt møte i september 2012, hvor hele kommunestyre vil bli involvert.

3.7.5 Satsningsområder, målsetninger og strategier
Hasvik kommune ønsker å stimulere til flere nybygg i privat regi i kommunen. De ønsker også å
satse på etablering av flere utleieboliger, samt sa mlokalisering av eldreboliger. Videre vil
kommunen stimulere til utleie av fritidsboliger til dem som ønsker å bosette seg i Hasvik
kommune.

Hensikten er å få markedsmekanismene til å fungere i både leie- og kjøpemarkedet, slik at
boligene får økt omsetningsverdi og vedlikeholdsgra d. I dette håper de også å oppnå mer salg av
eldre boliger som ellers ville bli omgjort til frit idsboliger gjennom arv eller lignende.

Det er en ønsket utvikling å øke bruken av startlån , noe kommunene også har gjort jevnt siden
2006 hvor det ble gitt 2 lån til sammenligning med 10 lån i 2011.

Det er hovedsakelig unge som får startlån. Stårtlån går i 95 prosent av tilfellene til kjøp av bolig.
De resterende 5 prosent går til vedlikehold/ utskif ting av prekær betydning, som tak. Det er
hovedsakelig greit vedlikeholdte boliger fra 1970-1 980 tallet som finansieres via startlån.

Tross tidligere forsøk med lokalt boligbyggerlag, e r kommunen fremdeles åpen for å etablere
gode samarbeidsmodeller med den private boligforval tningen. Inn i dette ønsker man å øke
tilfang og oppgradering av eksisterende utleieenhet er, samt økt utbygging av nye boenheter for
utleie og salg. Her vil også Husbanken og den lokal e banken kunne være viktige parter.

Gjennom tilskudd og finansieringsordninger er målet å stimulere til nybygg. I desember 2010 ble
det vedtatt en ordning der privatpersoner som ønske r å bygge ny boenhet til eget bruk kan søke
om 100.000,- i tilskudd, gratis kommunal tomt og fritak fra saksbehandlingsgebyrer og
tilknytningsavgifter i forbindelse med byggingen.

En privatperson kan søke på alle tre tiltakene, men gratis tomt forutsetter bruk av anviste tomter
i kommunens eierskap. Dersom privat tomt benyttes får bygger likevel tilskuddet på 100.000,-
samt nevnte fritak av gebyrer. Hittil er det gitt s tøtte til to byggeprosjekter – henholdsvis ett
nybygg, og en utvidelse av en enebolig til tomanns generasjonsbolig.

Kommunen gir også nytilflyttede tilbud om gratis ba rnehageplass i ti måneder.

� Privatpersoner som ønsker å bygge kan søke om 100 000,- i tilskudd, gratis kommunal tomt og
fritak fra diverse gebyrer og avgifter.
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3.8 Hitra
Hitra kommune ligger i Sør-Trøndelag fylke, og er Norges største øy sør for Lofoten. Ved første
kvartal 2012 var det 4399 innbyggere i kommune, for delt over 685 km2.

3.8.1 Situasjonsbeskrivelse
Hitra ble i 2011 rangert som best av 177 distriktsk ommuner i de tre kategoriene basisnæring,
besøksnæring og bosetting, under Telemarksforskning s forskningsprosjekt ”Suksessrike
næringskommuner” 18 .

I kommunen har det lenge vært lagt til rette for ek spansiv næringsutvikling innen havbruk og
andre næringer. I tillegg er kommunen en attraktiv hyttekommune med ca 2000 ferie og
fritidsboliger.

Kommunen opplever stor tilflytting, noe som først og fremst kommer av arbeidsinnvandring fra
EØS- området. Mange av disse har også kommet med fa milier.

Utfordringen for Hitra er nå at det nesten ikke fin nes ledige boliger på eie- eller leiemarkedet,
som kan ta imot et økende behov, som igjen kommer a v økt næringsliv på øya.

� Rangert som best av 177 distriktskommuner i de tre kategoriene basisnæring, besøksnæring og
bosetting.

3.8.1.1 Befolkningsutvikling
Figuren under viser befolkningsutviklingen fra år 2000, og frem til første kvartal i 2012.

Som vi ser har ikke Hitra hatt utfordringer med noe n vesentlig nedgang i det hele tatt gjennom
2000-tallet, og siden 2006 har man opplevd en svært positiv utvikling i folketallet.

Vi har også sett på innflytting og utflytting fra kommunen, samt netto flytting, se figuren under.

18 Suksessrike distriktskommuner. En studie av kjenne tegn ved 15 norske distriktskommuner. Telemarksfors kning/ distriktssenteret.
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Som vi ser av figuren over har det vært en positiv nettoinnflytting på Hitra siden 2005.

� Stor tilflytting

3.8.1.2 Beskrivelse av boligsituasjonen i kommunen
I en oversikt som ble laget i 2009 kom det frem at det var 1835 husstander i kommunen. I
tillegg var det registrert 1933 fritidsboliger.

Over den siste 10-årsperiode har kommunen lagt til rette for bygging av ca 200 boenheter i
kommunesenteret Fillan. Kommune har også frigjort boliger i andre områder som hovedsakelig er
kjøpt opp av arbeidsinnvandrere. Kommunesenteret Fillan fremstår nå som et pressområde med
relativt høye boligpriser.

Boligprisen på Hitra har generelt vært økende og pr isen per m2 økten i perioden 2006-2011 fra
9081,- til 12703,-. I denne perioden ble det omsatt 79 eneboliger og tre småhus. I
kommunesenteret på Fillan antas det ikke å være ver difall ved nybygging av bolig, det kan dog
være det er noe fall utenfor sentrum, da det for de tte området ikke finnes tydelige tall.

I kommune er det i dag ikke mangel på boligtomter, men det for å møte den økte befolkningen
er det behov for om lag 30 nye boliger hvert år. Ut fordringene ser først og fremst ut til å være
knyttet til å ha et tilfredsstillende skole- og bar nehagetilbud. Med et så stort andel fritidsboliger
som Hitra har, er det også en utfordring at det ikk e er tydelig definerte områder som fastbolig.

Tabellen under viser antall omsetninger av boliger fordelt på type bolig. Gjennomsnittlig
kvadratmeterpris er ikke tilgjengelig i statistikke n.

Antall boligomsetninger 19

Tabellen under viser antall igangsatte og ferdigsti lte boliger med tilhørende bruksareal.

Antall igangsatte/ ferdigstilte boliger med bruksar eal 20

19 SSBs tabell 06035 Selveierboliger. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris og antall omsetninger.
20 SSBs tabell 05940 Byggeareal. Boliger og bruksarea l til bolig, etter bygningstype
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Kommune har ingen kommunale leiligheter tilgjengeli g for andre enn vanskeligstilte på
boligmarkedet.

� Like mange fritidsboliger som husstander
� Ikke mangel på boligtomter

3.8.2 Samarbeid og samordning
Kommunen oppgir at de har et godt samarbeid med utb yggere, IMDI, diverse
lokautvalg/ildsjeler, arbeidsgivere, Husbanken og flere entreprenører. Blant annet har kommunen
nylig inngått et samarbeid med en privat utbygger som skal bygge 16 boenheter i Fillan.

I tillegg oppgir kommunen at de har godt samarbeid med Husbanken, og gjennom
bolystprogrammet i regi av Kysten er klar . Kysten er klar er et samarbeid mellom Sør –
Trøndelag og 11 kystkommuner i Trøndelag. Hitra opp gir at de gjennom satsningen på økt
boligetablering i distriktene vil dele kunnskapen m ed de 10 andre kommune i kysten er klar .

Ut over dette er det foreløpelig ikke gjort noen ko nkrete samordningsgrep, men kommunen ser
behovet, og har allerede frigjort lokalene som skal benyttes til et felles boligkontor. Som
kommunen selv sier blir utfordring nå bare å få fylt den med innhold.

3.8.3 Forankring i organisasjon og planverk
Hitra kommune vedtok i 2011 et eget boligprogram fo r perioden 2011-2014, og det boligpolitiske
arbeidet tyder på å være godt forankret i kommunen. Tomtestrategier i kommunen er også godt
forankret i arealplaner.

3.8.4 Kompetanse og ressurser
Hitra opplever selv at de har tilstrekkelig kompeta nse på byggtekniske utfordringer, men ut over
dette mener de selv de har store kompetansebehov. Spesielt i forhold til organisering av det
boligpolitiske arbeidet, og hvordan man kan se helh eten i det boligpolitiske arbeidet.

3.8.5 Satsningsområder, målsetninger og strategier
Hitras boligprogram slår fast at de vil jobbe for å finne trygge, fleksible og gode boliger for alle
kommunens innbyggere. Spesielt peker de på at det skal satses på å sikre tilgjengelig boliger i
forhold til ambisjonen innenfor næringsutvikling på øya.

For å nå dette ønsker kommunen blant annet å legge til rette for tilstrekkelig nybygging og
utnyttelse av eksisterende boligmasse. I tillegg fremholder planen at styringsmuligheten først og
fremst er basert på overordnet planvedtak i kommune plan, langsiktige kommunale
boligprogrammer og gode reguleringsplaner. Det er videre et mål om 300 nye boenheter i Fillan,
noe som er tatt høyde for i ny arealplan.

Hitra retter også oppmerksomhet mot byggeprosessene , ved å fremheve en god og effektiv
byggeprosses som målsetning. Med dette menes det at kommunen vil jobbe for å kartlegge hvem
som har ansvar for hva i ulike byggesaker.

En viktig del av kommunes strategi ligger også i Bolystprogrammet og Kysten er klar -
samarbeidet. Kommune har det å dele erfaringer og kunnskap med andre kommuner som en klar
målsetning ved den foreliggende satsningen.

� Hitras boligprogram slår fast at de vil jobbe for å finne trygge, fleksible og gode boliger for alle
kommunens innbyggere

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Igangsatte boliger 83 22 6 6 4 11 80 34 3 0 5 10
Bruksareal igangsatte boliger (m²) 8 162 2 987 1 102 99 8 578 997 11 776 5 100 118 0 661 1 706
Gj.snittlig bruksareal igangsatte boliger 98 136 184 16 6 145 91 147 150 39 N/A 132 171

Fullførte boliger 79 27 14 7 5 12 80 34 1 0 2 5
Bruksareal fullførte boliger (m²) 8 729 2 905 2 008 1 0 04 782 1 095 11 776 5 100 143 0 183 866
Gj.snittlig bruksareal ferdigstilte boliger 110 108 14 3 143 156 91 147 150 143 N/A 92 173
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3.9 Seljord
Seljord kommune ligger midt i Telemark. Kommune har 2969 innbygger spredt ut over 715 km2.

3.9.1 Situasjonsbeskrivelse
Kommunen har tre bygdesentre; Flatdal, Seljord og Åmotsdal. Det fremgår at det er mest
attraktivt å bosette seg i kommunesenteret Seljord, og det er her mangel på boliger, høye
leiepriser og høye priser for nybygg. I kommunen ha r det ellers vært en positiv næringsutvikling,
spesielt innen besøksnæringer. Kommunen trukket fre m som en av 15 kommuner i
forskningsprosjektet ”Suksessrike distriktskommuner ”21 , hvor også Hitra blir fremhevet. I denne
studien ble egenskaper ved kommunens utviklingskult ur, sentrale aktørers evner til å ta vare på
de anledningene som byr seg, og det handlingsrommet som gis til ildsjeler og innovatører i
samfunnet trukket frem som viktige årsaker til at kommunene har lyktes.

3.9.1.1 Befolkningsutvikling
Kommunen har en sunn alderssammensetning av innbygg ere, men vil bli påvirket av
eldrebølgen, og søker aktivt å få flere unge til å flytte til kommunene.

Figuren under viser befolkningsutviklingen fra år 2000, og frem til første kvartal i 2012.

Som vi ser av figuren har Seljord siden 2003 hatt e n ganske jevn økning i folketallet.

Vi har også sett på innflytting og utflytting fra kommunen, samt netto flytting. Dette fremgår av
figuren under.

21 Suksessrike distriktskommuner. En studie av kjenne tegn ved 15 norske distriktskommuner. Telemarksfors kning/ distriktssenteret.
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Som vi ser har Seljord totalt sett hatt en liten po sitiv nettinnflytting over hele perioden.

3.9.1.2 Beskrivelse av boligsituasjonen i kommunen
Ved nybygg har det så langt vært et verdifall i Fla tdal og Åmotsdal, men ikke i Seljord sentrum.

Tabellen under viser antall omsetninger av boliger fordelt på type bolig. Gjennomsnittlig
kvadratmeterpris er ikke tilgjengelig i statistikke n. Som vi ser har det siden 2005 vært omsatt 12
boliger i snitt pr. år.

Antall boligomsetninger 22

I Seljord har private aktører bygd om lag 40 leilig heter de siste årene. Ingen er ledige, men 12
nye leiligheter for salg er under bygging. Bygging av leiligheter har frigjort flere bolighus for salg ,
men dekker ikke behovet. Det er bygd om lag 10 nye eneboliger de siste årene.
Landbrukseiendommer i Seljord står tomme, men det fremgår å være vanskelig å få disse på
markedet, eller å få eierne til å leie ut.

Tabellen under viser antall igangsatte og ferdigsti lte boliger med tilhørende bruksareal. Tabellen
viser stor variasjon med tanke på antallet igangsat te boliger, men i snitt for hele perioden ble det
igangsatt 12 boliger hvert år.

Antall igangsatte/ ferdigstilte boliger med bruksar eal 23

Det fremgår å være mangel på, og stort press på kom munale boliger for vanskeligstilte. Det er
blitt etablert prioriteringsliste med kriterer for tildeling. Dette medfører at nye tilflyttere ikke får
tildelt kommunal bolig.

� Store variasjoner mellom bygdesentrene Flatdal, Sel jord og Åmotsdal mht boligpriser og
press på boligmarkedet

22 SSBs tabell 06035 Selveierboliger. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris og antall omsetninger.
23 SSBs tabell 05940 Byggeareal. Boliger og bruksarea l til bolig, etter bygningstype
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År 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Eneboliger 0 2 3 17 14 13 13 10 9 7
Småhus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blokkleiligheter 0 3 0 1 0 2 2 0 4 1

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Igangsatte boliger 15 4 18 6 29 7 4 8 3 10 12 27
Bruksareal igangsatte boliger (m²) 3 480 766 2 788 1 33 3 3 752 1 445 1 656 1 091 701 1 766 1 770 4 793
Gj.snittlig bruksareal igangsatte boliger 232 192 155 2 22 129 206 414 136 234 177 148 178

Fullførte boliger 5 15 6 10 14 12 40 7 3 5 9 10
Bruksareal fullførte boliger (m²) 884 2 870 1 442 2 208 2 123 1 628 5 692 1 106 686 1 142 1 052 2 537
Gj.snittlig bruksareal ferdigstilte boliger 177 191 24 0 221 152 136 142 158 229 228 117 254
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3.9.2 Samarbeid og samordning
Det eksisterer et langvarig samarbeid med Seljord næringslag i forhold til næringsutvikling,
utviklingsprosjekt, planarbeid osv. Næringslaget ha r blant annet ytret ønske om at det legges til
rette for attraktive byggeklare boligtomter, og lei ligheter (utleie/ selveie).

Andre viktige samarbeidspartnere er utbyggere, Husb anken, lokalutvalg/ildsjeler, samt andre
som Vest-Telemark næringsutvikling som det samarbei des om prøveboliger med. Bulystprosjekt
2010 og 2011 – ”Seljord og Sogene” – er nasjonal pi lot i Kommunal og regionaldepartementet.

Kommunen ser foreløpelig ikke ut til å ha foretatt noen konkrete samordningsgrep.

� Langvarig samarbeid med Seljord næringslag vurderes som viktig

3.9.3 Forankring i organisasjon og planverk
I boligpolitikken er det mål om å være et godt sted og bo og det fokuseres på tilgjengelige
boliger. Likevel ser det ut til at kommunen mangler en strategisk plan for boligpolitikk.

Kommunen holder også på å rullere kommunedelplan fo r Seljord sentrum hvor det frigjøres
boliger. Seljord har også planer om å rullere areal delen neste år, og her er det planer om å sikre
nok boligområder nær de ulike bygdesentra.

Kommunen har deltatt i et forprosjekt i forhold til prøvebolig i Flatdal, et samarbeidsprosjekt med
flere kommuner i Vest-Telemark. Prøveboliger er men t for folk som ønsker å flytte ut av byen,
men som først vil prøvebo et sted i en avgrenset pe riode for å se om de trives. Prøveboligene bør
ligge i nærheten av sentrale institusjoner i ei byg d/ tettsted, som skole, barnehage, grendehus,
butikk, etc. Poeng at det finnes flere byggeklare tomter i nærheten. Målet er at de som prøvebor
skal bli så integrert at de velger å bli boende.

� Utvikling av boliger i Seljord, og et forprosjekt m ed prøvebolig i Flatdal er godt forankret

3.9.4 Kompetanse og ressurser
Kommunen opplever ikke å ha noen særskilte utfordri nger knyttet til kompetanse og
ressurssituasjonen.

3.9.5 Satsninger, målsetninger og strategier
Viktige målsettinger dreier seg om å vitalisere bol igmarkedet, tilby et attraktivt boligtilbud som
skaper oppmerksomhet rundt Flatdal og kommunen, byg ging av prøveboliger i Flatdal, og å bli
mer attraktiv som boligkommune.

En viktig strategi er etableringen av prøveboliger. Flatdal er valgt fordi det fremgår å være stor
interesse for å flytte dit, men skepsis til å bygge grunnet lavere boligverdi enn byggekostnad.

Kommunen jobber også for å legge til rette for at unge folk skal flytte til Seljord, men peker på at
det må være opp til næringslivet å gjøre den prakti ske jobben.

� En viktig satsning dreier seg om å styrke attraktiv iteten til bygdesenteret Flatdal
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3.10 Sørfold
Sørfold ligger i Salten, Nordland, med kommunegrens e til Bodø. Kommunen har 2003 innbyggere
spredt ut over 1636 km2. Kommunens administrative sentrum er Straumen.

3.10.1 Situasjonsbeskrivelse
Sørfold har gode skoler og lærekrefter, bredt og go dt kultur- og fritidstilbud, og veldrevet
næringsliv basert på prosessindustri. Elkem Salten er en hjørnesteinsbedrift. Kommunen har en
relativt gammel befolkning, og en vesentlig del av arbeidstakerne i både privat og kommunal
sektor skal pensjoneres de nærmeste årene. Kommunen peker på at dette skaper rom for
tilflyttere, da det er forventning om at de fleste arbeidsplassene opprettholdes, samt at det er
konkret planer om å etablere nye.

For boligmarkedet i Sørfold har det vært historiske utfordringer knyttet til at Elkem, som
etablerte seg i kommunen på 70/80-tallet og bygde m ange boliger, på 90-tallet valgte å selge
mange boliger på en gang. Dette skjedde samtidig so m markedet var på vei ned, noe som gav
uheldige konsekvenser. For å forhindre et uheldig boligmarked på ny er man derfor svært varsom
med å bygge for mange boliger på en gang, og ønsker at utbygging skjer kontrollert.

Det skal også nevnes at Sørfold inngår i et regiona lt arbeidsmarked. Syv av ti av dem som jobber
i kommunen bor i kommunen. Drøyt én av fire pendler fra Fauske. Samtidig er det én av tre som
bor i Sørfold som har arbeidssted utenfor kommunen. Halvparten av dem som har arbeidssted
utenfor kommunen har arbeidssted i Fauske.

Internt i kommunen, er det fire av ti innbyggere so m bor på Straumen, altså kommunesenteret.
To av ti bor på ”nordsida”. Selv om kommunen er sto r i geografisk utstrekning, ser man altså en
relativt stor grad av sentralisering rundt Straumen og ”nordsida”.

� Mange ledige jobber i privat og offentlig sektor de neste årene
� Syv av ti som jobber i kommunen, bor i kommunen

3.10.1.1 Befolkningsutvikling
Figuren under viser befolkningsutviklingen fra år 2000 og frem til første kvartal i 2012.

Som vi ser av figuren, har det vært en jevn nedgang i befolkningstallet i kommunen. I 2000 var
det nærmere 2.367 innbyggere i kommunen. Bunnen ble nådd i 2010, med 1.984 innbyggere, og

1900

1950

2000

2050

2100

2150

2200

2250

2300

2350

2400

20
00
K1

20
01
K1

20
02
K1

20
03
K1

20
04
K1

20
05
K1

20
06
K1

20
07
K1

20
08
K1

20
09
K1

20
10
K1

20
11
K1

20
12
K1

A
nt
al
lp
er
so
ne
r

Folketallv/ inngangavkvartalet

Folketall



40

vi ser en svak oppadgående trend de to siste årene, der innbyggertallet i første kvartal 2012 var
2.003 innbyggere.

Videre har vi sett på innflytting og utflytting fra kommunen, samt netto flytting, se figuren under.

Som vi ser av figuren, har det generelt vært en neg ativ nettoinnflytting de fleste årene. Året som
skiller seg kraftigst ut, er fra 2009-2010 der nett o innflytting var på hele 24 personer.

3.10.1.2 Beskrivelse av boligsituasjonen i kommunen
Etter en jevn befolkningsnedgang som strekker seg helt tilbake til midten av 80-tallet, har
utviklingen delvis stoppet opp. Per i dag har Sørfo ld derfor ikke nok boliger, og det som er der
har de karaktertrekk denne satsningen er ment å sku lle overkomme. Boligmarkedet er preget av
å være ensidig, udynamisk og lukket (ikke transpare nt) med store geografiske avstander og
forskjeller innad i kommunen.

Drøyt 90 prosent av de 1.040 boenheter som finnes i kommunen er eneboliger. Halvparten av
disse er bygget for over 30 år siden. Også fritidsb oliger og gamle, arvede boliger som blir
stående mer eller mindre ubrukt, inngår i de 1.040 boenhetene.

Det er om lag 40 byggeklare boligtomter i kommunen, hvorav ¾ er i kommunalt eie. Jamfør
kommunens arealplan, er også private områder regule rt til boligformål. Tomteprisen per
kvadratmeter er lav, det er lagt vann- og avløp fre m til tomtegrense, samt at det gis tilskudd på
50.000 pr oppførte boenhet (også for fullverdige ut leieenheter). Dette gir nesten gratis tomter.
Kommunen vil også aktivt informere om og oppfordre spesielt unge og arbeidsinnvandrere til å
kjøpe fremfor å leie, ved å synliggjøre netto bokos tnader og langsiktige fordeler med å eie
fremfor å leie.

På Straumen (kommunesenteret) har det over tid vært en stor differanse mellom prisen på
brukte boliger og kostnaden ved å bygge ny bolig. Denne differansen har de siste årene gradvis
blitt redusert, og dermed bidradd til noe mer bolig bygging for eiermarkedet. Boligprisene nærmer
seg byggekostnader, og antas å utgjøre ca 80-90 pro sent av teknisk verdi.

Utenfor kommunesenteret går det relativt lang tid m ellom hver gang det selges en eiendom.
Prisene er videre så lave at det anses som ”høyrisi ko” å bygge grunnet fare for tap ved
videresalg.

Tabellen under viser antall omsetninger av boliger fordelt på type bolig.
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Antall boligomsetninger 24

Det oppføres så godt som ingen utleieenheter i Selj ord. Tidligere utleieenheter i nedbetalte
bolighus har gjerne blitt innredet til eget bruk. Gjenværende enheter ”forsvinner” uten
annonsering. Utleiemarkedet reduseres og ”usynliggj øres” for potensielle innflyttere. Kommunen
har ikke noen tilgjengelig oversikt over antallet boenheter i det private leiemarkedet, men de vet
at mange unge må enten bo hjemme, eller flytte fra kommunen. I løpet av 2011/2012 er det kun
én utbygger som har bygd utleiedel. Det finnes mang e boliger med sokkeletasjer i kommunen,
men disse er bebodd av folk som har nedbetalt lånet sitt, og som ikke har noe behov eller
interesse av å leie ut.

Når det gjelder kommunale leiligheter har kommunen har 66 utleieenheter, som i all hovedsak er
eldre toroms rekkehus. 22 av disse boligene er omso rgsleiligheter der 12 av disse igjen er
organisert som borettslag med kommunen som deleier. De 44 resterende utleieenhetene er
definert som gjennomgangsleiligheter. Kommunen slit er dog her, som mange andre kommuner,
med gjennomstrømning på disse boligene. Ni gjennomg angsleiligheter har samme leietaker som
for 5 år siden. Kommunen jobber også med å få solgt ut flere av boligene.

Tabellen under viser antall igangsatte og ferdigsti lte boliger med tilhørende bruksareal.

Antall igangsatte/ ferdigstilte boliger med bruksar eal 25

� Utleiemarked som reduseres og usynliggjøres

3.10.2 Samarbeid og samordning
Det fremheves fra Sørfold at de har et godt samarbe id med Husbanken, lokalutvalg og flere
ildsjeler. Sørfold har også gjort en kartlegging av interessentene i boligmarkedet som grunnlag
for deres arbeid innen boligpolitikken.

I kartleggingen vises det til et bredt spekter av interessenter det vil være behov for å samarbeide
med, og som vil være viktig premissgivere.

Ellers er det et godt samarbeid mellom kommune og næringsliv, grendelag og ulike foreninger.
Det ble avholdt folkemøter på tre ulike steder i ko mmunen i fjor, med et totalt oppmøte på nær
200 mennesker.

I Sørfold er det etablert en tverrfaglig boliggrupp e som en del av prosjektet. Denne gjennomgår
for eksempel tildelingskriterier, maks botid, oppgr aderingsbehov defineres og kostnadsberegnes,
hva som bør selges diskuteres, og de skal si noe om forventede effekter av mer
markedstilpassede leiepriser for kommunale boliger.

I første kvartal 2012 har kommunen arbeidet med å samordne behov med planer og vedtak,
tilgjengelige ressurser, hvem som skal involveres, og hvordan samarbeidet skal praktiseres.

� Folkemøte med oppmøte på til sammen 200 mennesker

24 SSBs tabell 06035 Selveierboliger. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris og antall omsetninger.
25 SSBs tabell 05940 Byggeareal. Boliger og bruksarea l til bolig, etter bygningstype

År 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Eneboliger 0 1 0 1 2 6 7 1 5 7
Småhus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Blokkleiligheter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Igangsatte boliger 2 3 3 3 1 0 3 4 1 2 2 2
Bruksareal igangsatte boliger (m²) 238 347 392 476 69 0 46 7 600 260 312 320 226
Gj.snittlig bruksareal igangsatte boliger 119 116 131 1 59 69 N/A 156 150 260 156 160 113

Fullførte boliger 0 4 2 1 0 2 2 4 0 2 1 3
Bruksareal fullførte boliger (m²) 0 454 296 170 0 276 328 6 00 110 312 118 492
Gj.snittlig bruksareal ferdigstilte boliger N/A 114 14 8 170 N/A 138 164 150 N/A 156 118 164
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3.10.3 Forankring i egen organisasjon
Kommunen er for tiden i gang med å utarbeide en bol igpolitisk handlingsplan som skal innholde
tiltak og konkrete virkemidler for å oppnå økt priv at boligbygging, samt definere hvordan man
skal få flere innbyggere og arbeidstakere. For dett e arbeidet er det også gjort et grundig
kartleggingsarbeid.

Prosjektet ”Sørfold 2030” ble igangsatt i 2010 og går på tiltak og aktiviteter for å stoppe
befolkningsnedgang, dette inkluderer det å utvikle boligmarkedet. Satsningen på økt
boligetablering i distriktene går derfor inn i en e tablert, eksisterende strategi. Prosjektet har bred
politisk og administrativ forankring. I perioden 20 11-2014 er det boligmarkedstiltak som er
hovedprioritet. Prosjektet synes å være godt forank ret.

� Prosjektet ”Sørfold 2030” ble igangsatt i 2010 og går på tiltak og aktiviteter for å stoppe
befolkningsnedgang,

3.10.4 Kompetanse og ressurser
Sørfold kommune opplever selv at de i dag har tilst rekkelig med kompetanse og ressurser for å
gjennomføre satsningen på en tilfredsstillende måte . Der hvor det er behov opplever de også at
de får tilstrekkelig kompetansetilførsel fra Husban ken.

3.10.5 Satsningsområder, målsetninger og strategier
Sørfold sier selv de fører en proaktiv boligpolitik k hvor det overordnede målet er å skape mer
dynamisk og velfungerende boligmarked i hele kommun en.

For å nå dette overordnede målet ligger utfordringe ne for Sørfold i geografiske utfordringer, og et
desentralisert skoletilbud. I Sørfold er også svært mange arbeidsplasser knyttet opp til Elkem
Salten, og med en negativ utvikling på deres marked frykter man for oppsigelser.

Kommunen har allerede en konkret bygningsstrategi for hvordan de vil utnytte satsningen i sitt
videre arbeid. Dette innebærer å så fort som mulig bygge tolv nye boenheter, samt nye
leiligheter i Straumen som har en bredere målgruppe .

For å få til dette har kommunen tanker om grundig p lanlegging, og nært samarbeid med flere
ulike aktører. Det frigjøres også kommunale ressurs er gjennom egne fond for boligbygging.

Gjennom det nevnte prosjekt Sørfold 2030 – satser kommunen på at man klarer å se helhetlig
sammenhenger der bolig og nærmiljø, næringsutviklin g, kompetanse og rekruttering, profilering,
omdømme, attraktivitet, bolyst og etablering inngår . Det er avsatt 700.000 årlig i 3,5 år
fremover til prosjektet ”Sørfold 2030”. Det er også bevilget to millioner kroner til fondsmidler for
oppussing av kommunale utleieboliger. Det er videre vedtatt å gjennomføre en helhetlig
gjennomgang av leiebehovet i kommunen, tildelingskr iterier og leiepriser.

Til slutt skal det også nevnes at kommunen har plan er om å selge ut flere
gjennomgangsleiligheter.
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3.11 Tolga
Tolga kommune ligger nord i Østerdalen i Hedmark fylke. I kommune bor det 1671 personer
fordelt over 1122 km2.

3.11.1 Situasjonsbeskrivelse
Tolga har et ønske om å fremstå som attraktiv bokom mune for barnefamilier, med gode
barnehager og skoler i et trygt og godt oppvekstmil jø. Utfordringene for å nå dette knyttes til at
det er for lite utleieboliger på markedet i kommune n, og at den totale massen av kommunale
utleieboliger ikke er tilstrekkelig for å dekke det totale utleiebehovet.

I Tolga er det tilnærmet ingen nybygging i eksister ende boligområder, og det finnes få alternative
boligområder. Det er dog noe nybygg på gårder, som kårhus, men det er vanskelig å få
gjennomslag for dette på grunn av begrensinger for hvor mange boliger det kan være på en
gård.

3.11.1.1 Befolkningsutvikling
Folketallet har gått ned fra 1812 personer i 2000 til 1684 i 2011. Den mest dramatiske
nedgangen var mellom 2003 og 2007. De siste par åre ne har folketallet vært noenlunde stabilt.
For hele perioden har det vært negative tall på net to tilflytting. Unntaket er de siste par årene
hvor tallet har stabilisert seg.

Figuren under viser befolkningsutviklingen fra år 2000, og frem til første kvartal i 2012.

Videre har vi sett på innflytting og utflytting fra kommunen, samt netto flytting, se figuren under.
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3.11.1.2 Beskrivelse av boligsituasjonen i kommunen
Gjennomsnitts pris pr. kvm ligger normalt på 6000-8 000,-. Et greit «Husbankhus» på drøyt 100
kvm selges for 600.000 og oppover, avhengig av beli ggenhet og kvalitet på vedlikeholdet.

Halvparten av boliger som er igangsatt er bygd i tr adisjonelle boligfelt- de øvrige på gårder. På
leieboliger er det de kommunale leiesatsene som oft est setter en markedspris. Eksempler på
leiepriser på kommunale boliger er: Enebolig 149 kv m for 6.600/måned, enebolig 95 kvm for
6.400,-/måned, leilighet 80 kvm for 4.300,-/måned, og til slutt leilighet 64 kvm for 3.300,-
/måned.

De aller fleste boligene som bygges, blir hos samme eier i et langt tidsperspektiv. Derfor er det få
eksempler å vise til når det gjelder videresalg av nybolig. Et eksempel er imidlertid at en
kommunal bolig i Tolga sentrum (bygd 2005) i 2010 b le solgt for 1 650 000,-. Teknisk verdi var
2,7 millioner, tilsvarende omtrent byggeprisen i 20 05. En reell byggekostnad i 2012 er på minst 3
millioner på tilsvarende bygg.

Tabellen under viser antall igangsatte og ferdigsti lte boliger med tilhørende bruksareal.

Antall igangsatte/ ferdigstilte boliger med bruksar eal 26

I følge kommunen er de kommunale utleieboligene dår lig forvaltet. De peker selv på at årsaken
til dette er manglende vedlikeholdsressurser. For Tolga pekes det på at det er en utfordring at
prisene på det private utleiemarkedet, ofte blir sa mmenlignet med kommunale priser.

Tabellen under viser antall omsetninger av boliger fordelt på type bolig. Gjennomsnittlig
kvadratmeterpris er ikke tilgjengelig i statistikke n.

Antall boligomsetninger 27

26 SSBs tabell 05940 Byggeareal. Boliger og bruksarea l til bolig, etter bygningstype
27 SSBs tabell 06035 Selveierboliger. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris og antall omsetninger.
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År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Igangsatte boliger 3 2 6 2 5 3 2 4 3 5 0 2
Bruksareal igangsatte boliger (m²) 662 481 914 697 563 541 544 556 536 879 0 411
Gj.snittligbruksareal igangsatte boliger 221 241 152 349 113 180 272 139 179 176 N/A 206

Fullførteboliger 11 4 1 1 2 8 1 2 4 3 3 3
Bruksareal fullførte boliger (m²) 1 229 994 121 278 540 1 021 141 315 1 105 540 328 444
Gj.snittligbruksareal ferdigstilte boliger 112 249 121 278 270 128 141 158 276 180 109 148

År 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Eneboliger 0 1 3 0 0 1 3 1 2 2
Småhus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blokkleiligheter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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� Etter noen år med betydelig befolkningsnedgang har dette stabilisert seg de siste årene
� Lite utvikling og omsetning av nye boliger

3.11.2 Samarbeid og samordning
Det fremgår at samarbeid med utbyggere, Husbanken og andre aktører gjennom regionale
satsninger står sentralt.

Tolga har deltatt i mange prosjekter indirekte elle r direkte knyttet til boliger, herunder det
nasjonale stedsutviklingsprogrammet på 2000-tallet, og en oppfølgende satsning kalt
småsamfunnssatsninga. Kommune har videre deltatt i flere lokale og regionale satsninger på
tilflytting. Blant annet blir ”flytt-hit” nevnt. De t vises videre til at man i Tolga kommune igjennom
flere tiår har hatt kampanjer for å markere seg som en aktuell tilflytterkommune. Allerede på 80-
tallet delte Tolga kommune ut flyere i Sinsen-kryss et til Osloborgere. I senere tid har man også
hatt kampanjer mot barnefamilier med 1. klassinger i Oslo og Akershus. Videre deltar kommunen
for tiden i LUK-satsningen i Hedmark.

Tolga ser ikke ut til å ha gjort sentrale samordnin gsgrep, men i flere utredningsarbeider har man
jobbet med å få til en bred forankring, og har etab lert en gruppe bestående av entreprenører,
lokal bank, teknisk sjef, en fra servicetorget som formidler boliger, utviklingssjef og ordfører for å
diskutere hva som skal til for å utøve en bedre bol igpolitikk og for å øke nybygging. Et lokalt
landskapsarkitektfirma har også vært inne og bidrat t i et møte med gruppen. Samarbeidet blir
her vurdert å være bra, og alle deltakende sies å ha en felles forståelse for samarbeidet og
behovet. Det vises likevel til at kommunen selv opp lever at de må ha en pådriverrolle for å få til
arbeidet, og det er en rolle de er seg selv bevisst for også å kunne videreføre samarbeidet. Det
er også nedsatt en ”hurtigarbeidende”, politisk kom ité som skal jobbe med tilflytting. Disse skal
spesielt jobbe med å få kartlagt hva som er tilflyt teres egentlige behov. Denne komiteen skal
legge frem sin innstilling våren 2012.

På det boligsosiale planet ønsker kommunen å få ski lt ut bygging/forvaltning av boenheter for
det boligsosiale behovet. Her er det ønskelig at de tte skal administreres kommunalt. Videre skal
det bli etablert planer/rutiner for nybygging og ve dlikehold for ulike behov.

3.11.3 Forankring i organisasjon og planverk
Kommunen har ikke en boligpolitisk plan eller ligne nde, men gjennomførte i 2010 en grundig
gjennomgang av kommunens boligmasse, og det er plan er om å lage en boligsosial plan. I
etterkant og forbindelse med årlig planrullering er det vedtatt ulike utredningsoppgaver. Disse
har, som vist til i forrige avsnitt, en bred forank ring. Kommuneplanes arealdel rulleres neste år
og man jobber i den forbindelse med å finne flere a ttraktive tomter for eneboliger.

� Rullering av kommunale planer integreres med utredn ingsoppgaver som bidrar til
involvering, kunnskapsbasering og forankring

3.11.4 Kompetanse og ressurser
I kommunen oppleves det både å være tilstrekkelig m ed ressurser, og villighet til å få til
prosjektet og videre boligbygging. Det oppleves ogs å som at kommunen, tross sin størrelse, har
den nødvendige kompetansen. Kommunen trekker videre på eksterne bidragsytere når det er
behov for det. Nevnte samarbeid med lokale bedrifte r, så som landskapsarkitektene, blir også
trukket frem for å illustrere at kommunen trekker inn nødvendig kompetanse når det er behov
for det.

3.11.5 Satsninger, målsetninger og strategier
Det er spesifisert en rekke målsetninger i kommunen , herunder knyttet til å bli mer attraktiv som
tilflyttingskommune, å rette fokus på barnefamilier , å utvikle flere leiligheter i sentrum av Tolga
og Vingelen, å øke nybygging av eneboliger, å bruke bomuligheter som markedsføring og
tiltrekning av tilflyttere, å få frem flere tomter, samt å styrke næringslivet (arbeidsplasser) og
sammenhengen mellom et velfungerende næringsliv og bomuligheter.
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Det er også spesifisert en rekke strategier, knytte t til å finne løsninger for nybygg og
rehabilitering, ha fokus på stedsutvikling, utvikle modeller for samhandling med private aktører,
finne gode boligsosiale løsninger, og finne løsning er på de problemene som er. Videre jobber
kommunen aktivt med tilflytting fra Nederland og op pgir at de har en god vertskapskompetanse.
Et overordnet mål i dette er å gi nye innbyggere mu ligheter innen bolig og arbeid.

Kommunen oppgir også at de har behov for å løse utf ordringer knyttet til l å bygge bolig nummer
tre på gårdsbruk. Fra kommunes side oppleves her fylkeskommunen som en brems for å bidra til
alternative løsninger.

� Det er spesifisert en rekke mål og strategier, samt idig som disse fremtrer som
overordnede og lite konkrete
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3.12 Ullensvang
Ullensvang kommune ligger rundt deler av Hardangerf jorden i Hordaland. Kommune har 3389
innbyggere fordelt over 1399 km2.

3.12.1 Situasjonsbeskrivelse
Etter en lang periode med folketallsnedgang har man sett en økning de siste 3-4 årene. Spesielt
gjelder dette for 3-4 av bygdene i kommunen. Hordal and fylkeskommunes fremskrivninger viser
også at denne veksten vil fortsett og folketallet vil øke de neste 20 årene, spesielt i
kommunesenteret Kinsarvik. Dette kommer blant annet av etablering av en avdeling av Statens
kartverk.

3.12.1.1 Befolkningsutvikling
Figuren under viser befolkningsutviklingen fra år 2000 og frem til første kvartal i 2012.

I dag bor det 3389 personer i Ullensvang. Som nevnt har Hordalands fylkeskommune
gjennomført en befolkningsfremskrivning som viser a t det antallet innbyggere vil øke til 3540
frem mot 2030. Fremskrivningen viser også at befolk ningen blir eldre.

Videre har vi sett på innflytting og utflytting fra kommunen, samt netto flytting, se figuren under.

Som vi ser av figuren hadde Ullensvang i perioden 2000- 2008 negativ innenlands nettoflytting.
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I perioden fra 2000 – 2008 hadde Ullensvang negativ innenlandsk nettoinnflytting, i snitt 56
personer pr. år. I perioden 2009 – 2011 er det fort satt negativ innenlandsk nettoinnflytting, men
snittet er redusert til 28 personer pr. år. En nett o tilflytting fra utlandet bidro også sterkt til
befolkningsøkning. Det er både flyktninger og arbei dsinnvandrere som har kommet til
kommunene. Arbeidsinnvandringen kommer primært fra Tyskland, Nederland og Øst- Europa.

� Befolkningsfremskrivning som viser at det antallet innbyggere vil øke frem mot 2030.

3.12.1.2 Beskrivelse av boligsituasjonen i kommunen
Boligsituasjonen i kommunen beskrives med 85-90 % e neboliger. Kommunene er også preget av
aktivt landbruk der nesten ingen gårdsbruk står tom me. De har dog tidligere vært tomme over
lenger tid, og har store renoveringsbehov.

Tilflyttere ønsker å bo sentrumsnært, men her er de t svært lite ledige boliger. Fordi det er lite
variasjon i boligmarkedet er det vanskelig for førs tegangsetablerer å komme seg inn på
markedet. Det finnes også svært lite alternativer for eldre som ønsker å flytte til en mindre og
lettstelt bolig, noe som igjen får konsekvenser ved at det er lite eneboliger på salgsmarkedet.

På utleiemarkedet ligger leieprisen mellom 3000-550 0 kr. mnd.

Det koster anslagsvis 3,0 millioner å bygge et nytt nøkternt hus i Ullensvang, mens verdiene på
markedet trolig ligger rundt 2,5 millioner i de stø rste bygdene, og rundt to millioner i det øvrige
av kommunen.

Tabellen under viser antall omsetninger av boliger fordelt på type bolig. Gjennomsnittlig
kvadratmeterpris er ikke tilgjengelig i statistikke n.

Antall boligomsetninger 28

Som vi ser har det i perioden 2002 til 2011 i snitt kun vært omsatt 2,2 boliger i kommunen, og
kun eneboliger.

Tabellen under viser antall igangsatte og ferdigsti lte boliger med tilhørende bruksareal.
Antall igangsatte/ ferdigstilte boliger med bruksar eal 29

Som vi ser av statistikken er det svært variert hvo r mange nye boliger som bygges i kommunen.
Etter at det har vært bygget svært få leiligheter i perioden 2005 -2009, har boligbyggingen tatt
seg kraftig opp de siste to årene.

På utleiemarkedet har kommunen ca 50 egne bosteder for utleie, men disse er kun rettet mot
vanskeligstilte på boligmarkedet. I tillegg finnes det en del private eneboliger for utleie, samt
enkelt private leiligheter. Det finnes ingen samlet oversikt over antallet private bosteder for leie.

� I perioden 2002 til 2011 er det i snitt per år kun omsatt 2,2 boliger i kommunen, og kun eneboliger.

28 SSBs tabell 06035 Selveierboliger. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris og antall omsetninger.
29 SSBs tabell 05940 Byggeareal. Boliger og bruksarea l til bolig, etter bygningstype

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Eneboliger 0 1 2 0 3 1 3 4 3 5
Småhus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blokkleiligheter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Igangsatte boliger 4 22 7 6 12 2 3 3 0 0 13 15
Bruksareal igangsatte boliger (m²) 805 2 356 1 814 911 1 702 268 484 1 161 0 0 1 400 3 108
Gj.snittlig bruksareal igangsatte boliger 201 107 259 1 52 142 134 161 387 N/A N/A 108 207

Fullførte boliger 12 26 1 5 10 3 4 2 0 0 4 3
Bruksareal fullførte boliger (m²) 1 978 3 303 284 1 317 1 217 607 680 472 0 0 508 421
Gj.snittlig bruksareal ferdigstilte boliger 165 127 28 4 263 122 202 170 236 N/A N/A 127 140
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3.12.2 Samarbeid og samordning
I prosjektet Flytt til Hardanger , som har vart i fire år, har kommunen samarbeidet med andre
kommuner i regionen. Dette samarbeidet har også inn befattet lokale utbyggere og arbeidsgivere
i kommunen. Samarbeidet med de lokale utbyggerne sk jer gjennom langsiktige avtaler på 10 år
for å bygge små husvære. Kommunen opplever også en økende interesse blant lokale
entreprenører til å bygge hus for salg. Kommune lei er disse boligene videre, og det er flyktninger
og vanskeligstilte som står først i køen for bolige ne. Samarbeid med lokale arbeidsplasser har
videre vært sentralt. Gjennom prosjektet Flytt til Hardanger har kommunen holdt seg orientert
og bistått tilflyttere gjennom samarbeid med arbeid sgivere.

Ullensvang er med i Hardangerrådet, som er et regio nalt samarbeid for de syv kommunene i
Hardanger. Ullensvang kommunen vil bidra til rådet med erfaringer fra satsningen, blant annet
gjennom jevnlig informasjon til den regionale prosj ektgruppen om fremgang i prosjektet.
Prosjektet ”Flytt til hardanger” er en del av det regionale samarbeidet. Hovedfokuset i prosjektet
er nå hvordan man kan legge til rette for et varier t og velfungerende boligmarkedet i regionen.

Kommunen har foretatt flere grep for å øke boligmas sen, og få et mer variert boligmarked. Blant
annet har man gjennom samarbeid med Husbanken og lokale entreprenører bygd to småhus for
utleie til vanskeligstilte/flyktninger. Ytterligere tre skal stå ferdig i løpet av 2012. Dette
samarbeidet er en del av tidligere nevnt avtale hvo r utbygger og kommunen forplikter seg til
hverandre i leie av boenheter i 10 år.

Ut over dette fremhever kommunen at de har et godt samarbeid med IMDI og Husbanken.

� Bredt regionalt samarbeid gjennom ”flytt til Hardanger”

3.12.3 Forankring i organisasjon og planverk
Ullensvang har en bostedspolitisk handlingsplan som skal revideres. Arbeidet er ment å starte
opp omgående, og planlegges ferdigstilt andre halvd el av 2013. Dette arbeidet er godt forankret
ved at det settes ned en egen tversgående arbeidsgr uppe som skal se på det. Den endelige
planen skal innholde både sosialpolitisk og boligpo litisk planarbeid.

3.12.4 Kompetanse og ressurser
Ullensvang kommune opplever å ha god nok tilgang på kompetanse og ressurser for foreliggende
prosjekt. Det de jobber med nå er å flytte på, og frikjøpe folk med kompetanse innad i
kommunen, folk som ellers har andre oppgaver. Det satses også stadig på videreutvikling av
kompetanse innad i kommunen, blant annet gjennom å utdanne tilsatte ved høgskolen i Bergen.
Det er også satt av midler med kompetanseheving som formål.

3.12.5 Satsningsområder, målsetninger og strategier.
Kommune vil i hovedsak rette innsatsen mot 3-4, byg desenter hvor det meste av
befolkningsveksten trolig vil komme.

På overordnet nivå ønsker kommune fortsatt å forank re satsningen regionalt gjennom Flytt til
Hardanger .

Kommunen gjennomfører konkrete kompetansehevende ti ltak, ved at de har to ansatte som er
under utdanning ved høgskolen i Bergen.

I 2010 kjøpte kommunen tre leiligheter for utleie, øremerket til førstegangsetablerer. I 2009 satt
kommunen som en prøveordning av 1 mill til tilskudd /rentefritt lån til huseiere som forpliktet seg
til å renovere en tom bolig, for deretter å legge den ut for leie i minimum fem år. Resultatet av
dette ble 10 nye boliger på leiemarkedet. Dette er en prøveordning Ullensvang kommune har
valgt å ikke videreføre, men kommunen gir uttrykk for at lignende satsninger er aktuelt.

� Satsning mot etablerte bygdesenter


