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Nasjonal konferanse om boligetablering i distriktene

Innledning 
 
Over hundre deltakere møtte opp for å høre på 
foredrag og delta i debatter under den nasjonale 
konferansen «Boligetablering i distriktene» som ble 
avholdt i Bodø 5. og 6. desember 2011.  
Konferansen som ble arrangert av Husbanken og 
Distriktssenteret tok sikte på å avlive noen myter 
rundt boligetablering i distriktene. Målet var at de 
hundre deltakerne fra ulike kommuner rundt om 
i landet skal dele erfaringer, lære av hverandre, 
diskutere mulighetsrom og forhåpentligvis få 
inspirasjon til å gå løs på egne boligutfordringer der 
hjemme. 

Konferansen ble arrangert som et arbeidsseminar 
- det vil si at deltakerne selv måtte sitte i 
arbeidsgrupper og prøve å finne løsninger på sine 
boligutfordringer. I denne rapporten får du vite 
hva som ble sagt av innlederne og hva som ble 
diskutert i gruppene. Målet er å gi flere kommuner 
og andre interesserte anledning til å dra nytte av 
kunnskapen som ble skapt og delt. 

 

Kommunene har nøkkelen!

– Kommunene sitter selv 
med nøkkelen til bedre og 
flere boliger i distriktene! 
sier regiondirektør i 
Husbanken, Mona Liss 
Paulsen, under åpninga av 
distriktskonferansen.

Regiondirektøren fra 
Husbanken omtaler 
prosjektet «Helhetlig boligpolitikk og bedre 
virkemiddelbruk i distriktene» i sin velkomsttale 
til den todagers konferansen som arrangeres 
av Husbanken og Distriktssenteret. Prosjektet 
hadde som mål å komme frem til metoder og 
løsninger for mer helhetlig boligpolitikk og bedre 
virkemiddelbruk relatert til utfordringene som 
distriktene står ovenfor. 

– En av hovedkonklusjonene fra arbeidet er, 
ikke overraskende, at det er kommunen selv 
som sitter med nøkkelen. Det er kommunen 
som må bestemme hvilken rolle den vil ta i 
utviklingen av attraktive lokalsamfunn, og hvordan 
boligutfordringene kan løses, sier Paulsen. 
Den andre hovedkonklusjonen er at det finnes 
et stort mulighetsrom for de som vil ta tak i 
utfordringene, men det krever planlegging og 
gjennomføringskraft. 

– Kommunene trenger mange samarbeidsaktører, 
særlig innbyggerne selv og det lokale næringsliv. 
Staten spiller også en rolle i et slikt samarbeid 
gjennom fylkeskommunene, Husbanken og 
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Distriktssenteret, understreker 
Paulsen. 

I og med at en av målsettingene 
var at dette skal ha nasjonal 
overføringsverdi var det viktig 
for Husbanken å involvere 
Distriktsenteret både i prosjektet 
og i denne samlinga.

- Forhåpentligvis vil alle dra 
hjem med fornyet inspirasjon 
og motivasjon til å ta tak i 
boligutfordringen der de bor, sier 
regiondirektøren.

*

Presenterer nytt tilskudd

Statssekretær fra kommunal og regional-
departementet, Anne Beathe Kristiansen 
Tvinnereim, benytter anledninga til å lansere 
ei 3-årig satsing rundt et nytt tilskudd som skal 
stimulere til økt boligbygging. 

– Vi vil samle erfaringer fra dette arbeidet, øke 
kunnskap og dele med 
andre. Det er satt av 
20 millioner kroner 
første året til dette 
prøveprosjektet, som vi 
har ambisjoner om å få 
til som ei fast ordning, 
sier statssekretæren.  

Tilskuddet skal primært gå til bygging, men også 
renovering kan være aktuelt.

– Det er god nasjonaløkonomi å ha 
bosetting over hele landet. NOU-rapporten 
«Kompetansearbeidsplasser – drivkraft for vekst 
i hele landet» understreker nettopp dette. Det er 
ikke romantisk politikk, men god økonomi, sier 
Tvinnereim. 

10-12 kommuner velges ut etter søknad 
og tilskuddsmidlene vil bli forbeholdt 
deltakerkommunene.  Statssekretæren 
understreker at departementet vil stille krav via 
Husbanken om at deltakerkommunene må bidra til 
kunnskapsutvikling og -deling.  

*
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Knuser myter 
Boliger okkupert av 
hyttefolk, flukt til byen 
og tapsrisiko for de 
som bygger – mytene 
står i kø når det gjelder 
boligbygging i distriktet. 
Men mythbusteren fra 
Husbanken gjør et iherdig 
forsøk på å knuse dem alle 
under distriktskonferansen.

Mange negative 
spådommer om boligetablering i distriktene holdes 
i live av media, eiendomsmeglere og til og med 
av distriktskommunene selv. I mange tilfeller kan 
mytene bli så inngrodde at de står i veien for 
utvikling – de blir selvoppfyllende profetier. Under 
distriktskonferansen tar Adelheid Kristiansen fra 
Husbanken sikte på å knuse mytene med realiteter 
og framsnakking. 

Myten om de tomme boligene 

Den første myten som skal til pers er den om 
de tomme boligene i distriktene som brukes 
som argument for at det ikke er nødvendig eller 
lønnsomt å bygge mer. Det dreier seg om boliger 
som er gått i arv, og som beholdes av arvingene 
som fritidsboliger i stedet for å selges til potensielle 
fastboende. Myten holdes godt i hevd i media 
gjennom harsleas over det påståtte boligbehovet i 
distriktene som umulig kan være der siden boliger 
blir stående ubrukte. 

– Jo da, tallene viser at det er en rekke fritidsboliger 
på landet. Men de er jo ikke tilgjengelige i 
markedet.Noen eier boligene, de er bare ikke 
hjemme hele tida, sier Kristiansen. 

Mange kommuner fortviler over at de ikke får tatt 
i bruk de tomme boligene. Men i følge Kristiansen 
er det ingen krise at mange boliger går over i 
fritidssegmentet.  
– Fritidsboerne kan være en stor ressurs for bygda. 
De handler i butikkene, pusser opp, skaper liv og 
røre på sommeren, de har emosjonelle bånd til 

bygda og sitt andre hjem. Blir de godt ivaretatt skal 
man ikke se bort fra at de kan bli fastboende på 
sikt, poengterer Kristiansen. Og hun har tall som 
viser det: 15 % av hyttefolket kunne faktisk tenke 
seg å bo i bygda. 

– Dessuten vil jeg påstå at mange av disse boligene 
er uegnet for de som vil etablere seg, fordi de 
er nedslitte, umoderne og ligger ofte langt unna 
arbeidsplassene, sier Kristiansen og erklærer myten 
om de tomme boligene for «busted» (knust) slik de 
gjør i tv-programmet Mythbusters. 

– På nynorsk blir det busted, så det passer jo bra, 
humrer hun.  

Myten om at ingen vil bo på landet 

Myten om at ingen vil bo på landet, blir også 
«busted». Ulike meningsmålinger viser nemlig at 
det er svært mange som ønsker å bo på landet – 
det er til og med mange storbyborgere i Oslo som 
drømmer om et liv utenfor asfaltjungelen. 

I realityen blomstrer dessuten bonderomantikken. 
De utallige realitytv-programmene av typen «Gøy 
på landet», «Da damene dro», «Farmen» og 
«Jakten på kjærligheten» er uttrykk for en trend, og 
slike framsnakkende tv-programmer kan gi mange 
flere lyst til å flytte på landet. Og det er heller slett 
ikke slik at flyttestrømmene kun går den ene veien 

TOMME HUS: De tomme boligene er verken tomme hele 
tida eller tilgjengelige. De som er på boligjakt i distriktet 
får derfor ikke tilgang til dem. 

MYTHBUSTER:  
Adelheid Kristiansen
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– fra bygda til byen. Mange flytter andre veien, og 
mange små kommuner har hatt befolkningsvekst de 
siste årene. 

– Busted! 

Myten om tapsrisikoen 

Neste myte som får brynt seg er den om tapsrisiko, 
godt holdt i live av eiendomsmeglere som tror at 
det er - og bør være - nesten gratis å bo på landet 
– siden ingen jo vil bo der. Sistnevnte myte har vi 
allerede  «busted», men myten som går ut at du 
taper en million kroner i det du vrir om nøkkelen i 
nyhuset er seiglivet. Her får myteknuseren drahjelp 
fra salen: 

– Jeg tror ikke noen taper på å sette nøkkelen i 
døra, det er vel heller når de tar den ut igjen og 
flytter at tapet kommer, sier en konferansedeltaker. 
– Man må jo ikke tenke at man bygger et 
investeringsobjekt. Man bygger seg et hjem, et 
sted hvor man skal bo lenge, sier Kristiansen. Folk 
som bygger nytt i byen tenker også at det har vært 
så dyrt at de må bo der lenge slik at markedet kan 
ta dem igjen, påpekes det. Uansett finnes det en 
rekke eksempler på at også distriktsboliger selges 
med god gevinst, men en kan selvsagt ikke vente 
samme prisvekst som i pressområder. 

Men en rekke undermyter er med på å svartmale 
dette bildet: For eksempel: Det går ikke an å bygge 
uten statlig tilskudd. Og: Kommunene må holde 
husleiene lave for å tiltrekke seg innbyggere. 

 
I mange tilfeller bidrar kommunene selv til å 
skape forventninger om kunstig lave bokostnader 
gjennom å ta for lav leie på sine kommunale 
boliger. 

– En lærer i Sørfold kan altså bo i kommunal bolig 
for 5.500 kroner i måneden, mens en lærer i Bodø 
må leie privat for 10.000 kroner i måneden. Begge 
tjener det samme. Hvorfor skal læreren i Sørfold ha 
så mye mer å rutte med? spør Kristiansen retorisk. 
Dette fører dessuten til at kommunene ikke får inn 
penger til vedlikehold, husene forfaller, og det blir 
enda vanskeligere å legitimere husleieøkning. 

Differensierte husleier er svaret, mener Kristiansen, 
skal kommunenen unngå å konkurrere ut det 
private boligmarkedet.

 

Myten om at arbeidsplasser gir boliger 

Lenge har bygde-Norge villig vekk lagt til rette for 
næringsutvikling i bygda, i troen på at bare vi får 
arbeidsplasser så kommer boligene av seg selv. 

Mange kommuner opplever imidlertid at utviklinga 
står i stampe fordi tilflytterne som har jobb ikke får 
tak i bolig. De blir kanskje innpendlere, eller slår 
seg ned et annet sted. Når arbeidsinnvandrer blir 
tilbudt Brakkebygrenda, så er det klart at de flytter 
igjen så snart de får sjansen. Hadde de blitt tilbudt 
den idylliske Bakkebygrenda skal man ikke se bort i 
fra at de hadde blitt værende. 

LEI ASFALT: God plass og frisk luft frister mange. 

OND SIRKEL: Lett å havne i, vanskelig å komme ut av.



MØTELEDER: Hilde Johnsen
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I Herøy kommune på Helgelandskysten 
var man sikker på at et næringsliv i vekst 
ville bety økt bosetting. Det skjedde ikke. 
Befolkningsnedgangen var katastrofal. 
Høsten 2009 tok kommunen tak og satte i 
gang prosjektet «Økt bosetting i Herøy». 
Gode boliger prioriteres nå høyt. 

I august 2011 har folketallet i Herøy økt 
med hele 46 siden forrige kvartalsoversikt. 
Herøy er igjen kommet over 1700 
innbyggere. Med det er Herøy landets suverent 
mest voksende kommune i forhold antall 
innbyggere.

Hadde ikke næringsliv og kommune tatt tak 
i boligutfordringene ved å initiere nybygg og 
restaurering av eldre boliger, ville kanskje ikke 
kommuner som Herøy i Nordland hatt folketalls- og 
sysselsettingsvekst i 2010.

Husbanken er ikke blind for boligutfordringene i 
distriktene, tvert i mot. Men kanskje en kommer 
lenger gjennom å knekke noen myter og heller 
fokusere på muligheter og framsnakking?

*

Hva vil kommunen være?

Som innledning til 
gruppearbeid skisserte 
prosessleder Hilde 
Johnsen en modell som 
kan hjelpe kommunene 
med å analysere sine 
boligutfordringer. 
Modellen peker på en

rekke spørsmål som må besvares:
• Hva er problemet, og hvordan skal man møte 

det? 
• Hva har man? 
• Hva trenger man?  
• Hva er visjonene og målene på det 

boligpolitiske feltet?  
• Er disse nedfelt i samfunnsdelen i 

kommuneplanen? 
• Er boligutfordringene tilstrekkelig ivaretatt i 

arealplanleggingen? I reguleringsplaner?
•  Er tiltakene som skal møte utfordringene 

innarbeidet i handlingsplan og økonomiplan? 

Kommunen må skaffe seg oversikt over 
boligutfordringene – analysere situasjonen, og 
legge helhetlige planer for å møte disse.

Modellen peker på at det er kommunen som sitter 
på nøkkelen, og som må velge hvilken rolle den 
skal ha i forhold til boligpolitikk, hvordan man 
forholder seg til utfordringer på boligmarkedet, 
hvilke oppgaver kommunen må løse selv, og hvilke 
oppgaver som eventuelt kan overlates til andre.   

Med utgangspunkt i begreper fra verktøyet SWOT-
analyse ble deltakerne delt inn i grupper for å 
diskutere sine kommuners boligutfordringer. SWOT-
analyse er et effektivt verktøy for å få en rask 
oversikt over indre og ytre styrker og svakheter 
i organisasjonen. De fire bokstavene «SWOT» 
representerer forbokstaven i de engelske ordene 
«strengths» (styrker), «weaknesses» (svakheter), 
«opportunities» (muligheter) og «threats» (trusler). 

Gruppeverter ble satt til å lede gruppene gjennom 
diskusjoner knyttet til:

• Hvordan bruke de sterke sidene?

VANSKELIG VALG? Hvor ville du bodd?  
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• Hvordan forbedre svakhetene?
• Hvordan utnytte mulighetene?
• Hvordan best møte truslene/ utfordringene?

 

*

Hjertesukk fra Hedmark

Prosjektleder i Lokal samfunnsutvikling i 
kommunen (LUK), Tove Krattebøl, benyttet sin 
taletid under konferansen til å komme med et lite 
hjertesukk.

– Vi ser det som et utfordring 
når Husbanken sier de 
skal sende veildere til 
kommunene. Vår erfaring 
er at kommunene trenger 
menneskelige ressurser, noen 
som kommer og hjelper til i 
gode samarbeidsløsninger. 
Vi trenger folk, ikke veiledere 
på glanset papir, sier Tove 
Krattebøl fra Hedmark fylkeskommune. 

Marit Iversen fra Husbanken er enig med 
Krattebøl i at distriktskommuner har behov for 
flere kommuneplanleggere, men vektlegger også 
betydningen av overlapping med veiledere.

– Det er et klart behov for folk, men man må ha 
verktøy for å utvikle kommunen i den retningen 
man ønsker – da trengs også gode veiledere på 
plansiden. Gjennom disse kan man få relevante tips 
om alt fra analyse av utfordringene til hva man bør 
ha fokus på, samt hvem man eventuelt kan vurdere 

å samarbeide med, sier hun.

Ifølge Iversen skal 
Fylkesmannen i Nordland og 
Nordland fylkeskommune 
gå i gang med å utvikle en 
planveileder i samarbeid med 
kommunene i regionen.

– Veilederen vil ta for 
seg alt fra rullerende 
kommuneplanlegging, planstrategi, overordnet 
samfunnsdel til årlige handlingsplaner. Målet er 
å sikre gode sammenhenger i det kommunale 
plansystemet. I tillegg antas en slik veileder å 
bli nyttig med tanke på planleggingen av det 
boligpolitiske feltet – også for kommuner andre 
steder i landet, påpeker hun.

*

 
Helhetlig boligpolitikk i Gildeskål

Gjennom å skaffe oversikt over sine boliger og 
gjøre noen boligpolitiske veivalg er Gildeskål 
kommune i ferd med å løsne den gordiske knute 
som ofte preger boligmarkedene i små kommuner. 

– Skal man skaffe bolig til alle i sin kommune 
eller nøye seg med de lovpålagte? Kommuner 
må bestemme seg for ei boligpolitisk retning, 
sier tidligere rådmann i Gildeskål kommune, Even 
Ediassen.

For at Gildeskål skulle bli i stand til å løse sine 
boligutfordringer hadde det avgjørende betydning 
at politikerne foretok noen viktige boligpolitiske 
avklaringer: 

– Da jeg ble rådmann i Gildeskål hadde vi et 
kommunalt eiendomsforetak som jeg etter hvert 
oppdaget at jeg var daglig leder i. Jeg måtte få svar 
fra fire instanser for å få vite hvor mange boliger vi 
hadde, sier Even Ediassen, som i dag er rådmann i 
Fauske kommune.

Situasjonen i Gildeskål var med andre ord - mildt 
sagt - fragmentert, og det var liten oversikt over 
boligmassen. Boligene kommunen eide var dårlig 
vedlikeholdt. Husleiene var lave og kommunen 

GRUPPEARBEID: Stikkord fra gruppediskusjonene ble 
skrevet ned på lapper og hengt opp på veggen. 

PROSJEKTLEDER: 
Tove Krattebøl   
(Foto: Oddrun Midtbø)

SENIORRÅDGIVER: 
Marit Iversen
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hadde ingen sterk 
uttalt boligpolitisk 
retning. Mens 
Ediassen nøstet opp 
i boligsituasjonen 
oppdaget han at 
kommunen drev 
og betalte på 
eiendommer som 

allerede var solgt. 

– Og før dere ler for mye av Gildeskål, så husk på at 
sånn er det hos dere også, sier Ediassen henvendt 
til kommuneledere som sitter i salen. Med oversikt 
over boliger og faktiske kostnader på bordet kunne 
politikerne i Gildeskål ta stilling til hvilken politikk 
de ønsket at kommunen skulle ha. De ønsket 
lavest mulig boligmasse. Eiendomsforvaltninga 
ble omorganisert, funksjoner ble samlet. Boliger 
ble avhendet. Det ble åpnet for samarbeid med 
private og inngått samarbeid med Husbanken. 
Kostnadsdekkende husleie ble innført. 

– Vi hadde holdt husleiene kunstig lave og saboterte 
vårt eget marked, sier Ediassen. Noen tiltak var så 
banale som å tette tak for å unngå ødeleggelser 
av kommunal eiendom.  Kommunen laget en 
boligpolitisk plan og avholdt folkemøter underveis. 
For å lykkes ble det viktig å samarbeide med 
private aktører og gi dem trygghet. Kommunen 
inngikk dessuten langsiktige leieavtaler. 

– Gevinstene av dette er bedre byggforvaltning, 
fungerende boligmarked, sunne bygg, kontroll på 
kostnader, samt at vi nå er klare for neste steg, 
avslutter Ediassen. 

*

Fra boligmangel til byggeboom 
Befolkningsnedgang, boligmangel og negativ 
medieomtale er snudd til optimisme, positive 
omtaler og storstilt utbyggingsprosjekt i Hamarøy 
kommune. 

– Vi har gått fra ikke å vite våre arme råd til å sette 
i gang et storstilt 
utbyggingsprosjekt, 
sier ordfører i 
Hamarøy kommune, 
Rolf Steffensen 
til deltakerne på 
distriktskonferansen. 
For fire år siden var 
Hamarøy kommune i 
en fortvilet situasjon. 

Det trengtes nye boliger, blant annet til bosetting 
av mange enslige, mindreårige flyktninger. Men 
det var også stort boligbehov blant ordinære 
boligsøkende. Et forestående generasjonsskifte 
blant kommunalt ansatte skapte hodebry for 
politikerne - de nye måtte jo bo et sted. Men hvor? 
Nedgang i folketallet, boligmangel og negative 
medieomtaler hadde bidratt til at nybygg ble 
forbundet med stor risiko. Men risikoviljen var lav - 
det ble forventet at kommunen skulle ta alt ansvar 
og all risiko.

– Vi har aktivt torpedert ethvert privat ansvar, 
sier ordføreren lakonisk. For fire år siden tok 
kommunen tak i problemstillingene. 

En erkjennelse om at kommunen ikke kan påta 
seg samme ansvar som før vokste fram. Løsninga 
for kommunen ble et nært samarbeid med 
entreprenøren BBi AS som så muligheter for å 
tjene penger på bolig på Hamarøy. Konturene av en 
ny OPS-modell (Offentlig-privat samarbeid) vokser 
fram.

Kommunen har dessuten jobbet aktivt med 
omdømmet sitt, fyrtårnet Hamsunsenteret er 
kommet på plass, kommunen har deltatt i et 
samarbeidsprosjekt med Husbanken. Arbeidet har 
gitt effekter: nedgangen har flatet ut og nå skriver 
avisene om byggeboomen på Hamarøy. Ordføreren 
nevner følgende nøkkelfaktorer for at de lyktes: 

RÅDMANN: Even Ediassen

ORDFØRER: Rolf Steffensen 

FLYKTNINGBOLIGER: I Gildeskål kommune. 
(Foto: Arvid Olsen/Husbanken)
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• Husbankens tilskudd til utleieboliger med 
kommunal tildelingsrett og -leiegaranti 

• Tydelig kravspesifikasjon og 
konkurransegrunnlag

• Tilgjengelig tomt 
• Krav om minst like mange boliger til det 

ordinære boligmarkedet som for vanskeligstilte 
Ordføreren presenterer en rekke igangsatte 
byggeprosjekter fra sin kommune, og viser frem 
gladsakene i media som fulgte på. Men alt er ikke 
rosenrødt likevel: 
– Kravet om kommunal tildelingsrett er 
uproblematisk, mens kravet om kommunal 
leiegaranti er verre. For hvis ingen vil bo der, hva 
gjør vi da? Da blir vi sittende med kostnadene, sier 
ordføreren. 

*

A låve story fra Vegårdshei

Vegårshei kommunes prosjekt “Den levende 
bygda” i perioden 2007-2010 er en sann låve story, 
bokstavelig talt. 

Et av tiltakene i prosjektet har gått ut på å 
omgjøre gamle låver til moderne, universelt 
utforma utleieboliger, samtidig 
som låvepreget er beholdt. 
Kommunens motivasjon for å 
sette i gang prosjektet «Den 
levende bygda» i perioden 
2007 til 2010 var at de ble gjort 
oppmerksom på kalde statistiske 
fakta som tilsa at halvparten av 
norske kommuner ville få lavere 

folketall de neste 10 årene. 

– Vi så for oss fraflytting, forgubbing, tap av 
arbeidsplasser, menneskelige ressurser og 
rekrutteringsvansker. Men vi ville heller være 
blant de 50 prosentene med vekst, forklarer 
kommunalsjef Ole Petter Skjævestad forsamlinga.
Økt innbyggertall var altså målet, og en rekke tiltak 
for å skape lønnsomme arbeidsplasser, kultur, godt 
miljø, trivsel og botilbud skulle bidra til å nå det. 

– Alt henger sammen, og vi har sett boligpolitikk 
som en del av annen politikk i kommunen, sier 
kommunalsjef Ole Petter Skjævestad. 

Skjævestad mener følgende forutsetninger er 
viktige for et godt resultat: 

• Fokus på måloppnåelse, fullføring av 
aktiviteter  

• Bredt lokalt engasjement og eierskap  
• Markedsføring av bygdas eksisterende 

kvaliteter 
• Markedsføring av utviklinga underveis  
• Politisk vilje til gjennomføring 
• God prosjektledelse 
• Finansiering og støttespillere 

Synlige tiltak av typen rydding, juletre i parken, 
sommerblomster i urner ol. ble iverksatt 
raskt, mens andre mer langsiktige tiltak ble 
satt på dagsorden i kommunedelplan- og 
reguleringsarbeidet. 

– Tydelige kommunale planer gir resultater fordi 
de setter mål for ønsket utvikling og skaper 
forutsigbarhet for private aktører og utbyggere, 
sier kommunalsjefen.  

NYE BOLIGER: Et av mange igangsatte byggeprosjekter 
på Hamarøy.

KOMMUNALSJEF:  
Ole Petter Skjæverud

LÅVELY: Gammel høylåve er blitt moderne boliglåve . 
(Foto: Vegårdshei kommune) 
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Fremtidige omsorgsutfordringer og inkludering 
av vanskeligstilte ble tatt på alvor og utløste lån 
og tilskuddsordninger fra Husbanken. Det ble 
satt i gang fortetting av sentrum, nye boligfelt ble 
planlagt. 

Tre universelt utforma boliger kom ut av en låve, 
og nå satses det på transformasjon av til sammen 
fem låvebygninger i sentrum. Vegårdsheiingene 
kaller det bare A true låve story. Og all låvemakinga 
skaper babyboom og tilflytting. Innbyggertallet 
i Vegårdshei har økt fra 1856 i 2006 til 1940 i 
oktober 2011. Men aldri så godt at det ikke er galt 
for noe: 

- Før prosjektet var eneboliger dominerende 
boform og vi hadde vi den laveste 
skilsmissestatistikken i fylket. Men folk holdt 
kanskje sammen fordi de ikke hadde noe 
sted å flytte? sier Skjævestad.  Nå ser man at 
antall skilsmisser i kommunen øker i takt med 
boligbygginga, til tross for slagordet «Make låve».  

*

– Staten hindrer utvikling

– Hittil har distriktspolitikk dreid seg om 
næringspolitikk, men norsk distriktspolitikk er 
avhengig av boligpolitikk. Der ligger nøkkelen! sier  
prosjektleder fra Lierne, Kjell Schive.

Selv om myter er blitt nyansert under konferansen, 
er realiteten at det er dyrt å bygge noen steder, 
mener han. 

– I Lierne har vi ikke fallende boligpriser, men 
byggekostnadene ligger langt over.  KRD må 

motvirke eller redusere 
gapet. Men subsidiering 
er negativt  det 
signaliserer at noe er galt. 
Offentlig-privat samarbeid 
(OPS) fungerer så lenge 
den private kapitalen 
er «patriotisk», sier 
prosjektlederen.

Sentrale myndigheter legger mange hindringer 
for utvikling, mener Schive: Regulering i plan- og 
bygningslov, verneområde, vernede vassdrag, 
reinsdriftslov, naturmangfoldslov – og nå: 
Finanstilsynets forslag om økt egenkapital. 

–  Vi må få en dynamisk nasjonal boligpolitikk, og 
ikke bare for sosiale grupper.  Vi trenger absolutt 
mer forskning på det boligpolitiske området, for å 
finne ut om politikken fungerer eller ikke, sier han.

*

 
Fra tanke til handling

– Politikerne VIL mye - men gjøres de riktige 
vedtakene? Spørsmålet kommer fra rådmann Ole 
Petter Nybakk og helse -og sosialsjefen Elisabeth 
Laksosnes i Beiarn kommune. 

- Økt boligbygging er ikke bare en viktig 
del av velferdspolitikken eller kommunens 

rekrutteringspolitikk, men er kanskje de siste årene 
mest motivert av hensynet til folketallsutviklinga 
og kommuneøkonomien. Flere folk betyr økte 
kommunale inntekter, og motsatt. Endringene 
i inntektssystemet for kommuner blir stadig 
tydeligere på dette området, og mangelen på 
boliger blir sett på som et viktig hinder i å få flere 
innbyggere, sier rådmann Nybakk.

Distriktene har spesielle boligutfordringer, men 
hvem skal korrigere for markedssvikt - og hvordan? 
Det er lett for lokale politikere å «ta hansken». 

– I Beiarn har politikerne forlengst kjøpt/leid 
PROSJEKTLEDER:  
Kjell Schive

BEIARN: Elisabeth Laksosnes og Ole Petter Nybakk
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arealer og planlagt felt for boligbygging, investert 
i vei, vann og kloakk og så videre, men har erfart 
at det er ikke nok. Dermed blir man kanskje så 
opptatt av å skape kjappe resultater at man går rett 
på tiltakene - uten nærmere analyse, refleksjon og 
plan, sier Nybakk.

Eksempler kan være lave priser på kommunale 
boliger, billige eller gratis tomter, tilskudd til 
boligbygging/førstegangskjøp av bolig - men 
fremdeles med magert resultat. 

Et enkeltprosjekt ble politisk vedtatt allerede 
i desember 2008: «Om det ikke nytter med 
tilrettelegging, så får vi bygge mer sjøl». Altså igjen 
en sterk politisk vilje uttrykt i et prosjektvedtak. 

– Men først NÅ er vi i ferd med å få en avtale 
om fire nye boenheter på plass i henhold til 
dette vedtaket. Det reiser spørsmålet: KAN vi 
nok i administrasjonen? spør helse- og sosialsjef 
Elisabeth Lakosnes.

For 1,5 år siden satte Beiarn kommune i sving en 
politisk nedsatt boliggruppe, som har konkludert og 
avlagt sin rapport til kommunestyret. 

– Vi tror på en bevissthet og bevisstgjøring 
gjennom planlegging som har fokus på å tenke 
helhetlig, langsiktig og på kommunens faktiske 
ansvar. Kommunen kan faktisk ikke løse alt og for 
alle. Det er en av delkonklusjonene. Boligpolitikken 
må henge sammen med den øvrige politikken og 
ikke være basert på prosjekt, men så innvevd i flere 
planområder at den blir en naturlig del av drifta, 
sier Laksosnes.

– Derfor lager vi nå ikke en boligsosial plan - men 
boligpolitisk plan. I planleggingen må vi ha med oss 
både kort- og langssiktig perspektiv, sier Nybakk. 

De registrerer at andre kommuner tenker og 
handler annerledes. Det er ingen grunn til å tro at 
det er bare ett riktig svar her.  

– Vår organisering og vår administrative og politiske 
rolle er slik fordi vi er akkurat så motiverte på 
dette feltet som vi er og fordi det ikke er andre 
risikovillige og interesserte aktører til stede i 
lokalsamfunnet som kan overta – nå. Men kanskje 

kan det bli det - med en god planprosess. Vi må 
ikke tviholde på gamle løsninger, men være lære- 
og endringsvillige, mener Nybakk og Laksosnes fra 
Beiarn. 

*

Oppsummering  
gruppe- og plenumsdiskusjoner

Hilde Johnsen oppsummerer innspill, tanker og 
diskusjoner fra gruppe- og plenumsdiskusjoner:

Kommunens rolle

• Være proaktiv – kommunen må være 
initiativtaker for å løse utfordringene og for å 
ivareta en helhetlig boligplanlegging

• Sett problemstillingene om boligutfordringene 
i distriktene på dagsorden. Skaff oversikt over 
utfordringer og muligheter. Hvilke behov har 
innbyggerne og potensielle innflyttere, og hva 
kan vi gjøre for å bidra til at disse kan skaffe 
seg attraktive boliger?

• Politisk vilje og handlekraft: Kommunal 
boligpolitikk. Per dato er det kun boligsosialt 
arbeid som er forankra i kommunens 
organisasjon, nå er tida inne for å utvikle en 
helhetlig boligpolitikk. Fokus på boligpolitikk 
kan være «pull»-effekt for å få nye innbyggere.

• Kommunens kompetanse på området er 
viktig. Avklar kompetansebehov for å ta 
tak i utfordringene, innhent eventuelt mer 
kompetanse.

• Lag boligpolitisk plan. Langsiktig plan, tiltak på 
kort og lang sikt.

• Gå fra forvalterrolle til utvikler. 
• Forankre boligpolitikk i det kommunale 

planverket; kommunedelplan for bosetting
• Ta innbyggerne med i planlegging og sett 

menneskene i midten, men kom fra plan til 
drift.

• Implementering av planene!! Ha klart fokus på 
alle momentene bolig – fritid – jobb

• Arealutnyttelse, kommunens ansvar og 
handlingsmulighet.
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• Tilrettelegge tempo på beslutninger, 
saksbehandling osv. 

• Se på boligpolitikk i regional sammenheng; 
arbeidsmarkedsregioner, pendling osv. 
Samarbeid over kommunegrenser, samarbeid 
på fylkesnivå.

• Kommunen må vise fleksibilitet; arealer, 
reguleringer: tilpasninger til dagens reelle 
etterspørsel og behov. Hvor etterspørres 
boliger, hvilke boligtyper? Passer det i forhold 
til kommunens regulerte boligfelt? Gjennom 
reguleringsplaner gjør det enklere å få private 
aktører inn.

• Kommunen sin rolle i forhold til å holde oppe 
dynamikken i prisutvikling. Bidra til attraktive 
boliger, ikke bare «billige boliger». 

• Lær av de som lykkes. Fortell om de gode 
historiene.

• Dyrk egne styrker. 

Spesielt i forhold til analysen:
• Gjennomgang av det som fins, utfordringene, 

se «alle muligheter», våg å tenke helt nye 
innfallsvinkler. Se på behov og livsløp, se 
fremover i tid. Vær lydhør og sjekk hva folk vil 
ha; folkemøter, dialog med innbyggerne.

• Se på eksisterende kommunal bygningsmasse, 
kan noe ombygges til boliger?

• Se på kommunikasjon og infrastruktur i forhold 
til boligplanlegging

• (Spesielt) periferikommuner; 
landbruksutfordringer. Spredt bosetting, 
fraflytta hus er fritidsboliger. Hvordan skaffe 
boliger til behovet i dag; boligtype og sted. 

Fleksibilitet ut fra etterspørsel – sentrum/
periferi, boliger/fritidsboliger.

• Avklar ønsker og behov for standard på 
boliger! Kommunen må tilby en standard 
på boliger som dekker dagens behov. Dårlig 
boligstandard kan være en kritisk faktor for å 
ikke bosette seg i kommunen.

• Analyser boligsosiale behov i sammenheng med 
behov i ordinært boligmarked, nye muligheter?

• Tilgang til leieboliger/prøvebo er alfa og omega 
for å få tilflytting. Se på hvordan kommunen 
kan bidra til at tilbudet fins.

• Analyser holdninger til risiko og hvordan man 
kan møte den utfordringen. Eks private aktører 
som ikke tror at boliger omsettes, yngre 
etablerere som ikke tør å binde opp fremtidige 
valg (; sikkerhet for fortjeneste v/salg på kort 
sikt), eldre som ikke er villige til å investere for 
bolig i (og tilrettelagt for) denne livsfasen. 

De vanskeligstilte på boligmarkedet tilrettelegger 
kommunene for, men kommunene kan også bevisst 
analysere hvem man ønsker å tilrettelegge for, 
undersøke behov og ønsker fra disse og vurdere 
konkrete tiltak for å tiltrekke seg disse. F eks:
• Arbeidsinnvandrere
• Flyktninger
• Ressurspersoner som arbeidskraft. Se 

utviklingstrekkene i samfunnet og arbeidslivet; 
fjernarbeidsplasser, større mobilitet, mer 
fleksibilitet i arbeidskraft. Hvilket botilbud kan 
være med på å tiltrekke arbeidskraft vi trenger, 
kort/langsiktig, fast/fleksibelt?

• Barnefamilier og unge voksne
• «Godt voksne»; tilhørighet til bygda, f eks 

via fritidsbolig? Nedtrapping i arbeidslivet, 
økt fritid. (Ressurser også som kompetanse/
deltidsarbeidskraft?

Attraktivitet og bolyst  
Kan skapes av mange faktorer utenfor selve 
boligsituasjon, for eksempel:
• Bredbåndsdekning. Gjelder både for bosted, 

som for mulighet til fleksible arbeidsplasser.
• Involvering av tilflyttere i lokalsamfunnet
• Sosiale møteplasser, styrke fellesskap og 

positivitet. 

DISTRIKTSHUS: Nyksund i Vesterålen  
(Foto: Arvid Olsen/Husbanken)
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• Stedsutvikling og sentrumsutvikling.
• Kulturtilbud
• Skap positive nyheter fra kommunen, vis 

attraktivitet.
 
Som konkrete tiltak, vurder:
• Fremskaffe varierende boligtilbud. Livsløp, 

arbeidssituasjon f eks kommunens behov for 
kompetanse og boliger for korttidsleie.

• Etablere «prøveboliger». 
• Ikke undergrav privat utleiemarked ved for lav 

kommunal husleie
• Få til økt gjennomstrømming i kommunale 

utleieboliger. Kortere kontrakter, økning i 
husleie etter spesifisert periode. Få faset over 
til investering i egen bolig. 

• Boplikt?
• Kartlegging av tomme hus, kontakt og dialog 

med eiere for mulig frigivelse til boligmarkedet.
• Konkrete strategier for økt tilflytting; 

tilskuddsordninger til gründere osv.
• Livsstilsboliger og livsfaseboliger.
• Etablere eiendomsselskap i stedet for 

eiendomsmasse i kommunal regi.
• Kanskje ikke å tilby gratis tomter.  Det sier noe 

om at det er veldig lite attraktivt. Hvis pris skal 
brukes som virkemiddel, bruk da attraktivitet 
som brekkstang – og at pris er rimelig sett i 
forhold til den høye kvalitet/attraktivitet som 
tilbys. 

• Lokale tilpasninger, forskjellige løsninger ut fra 
forskjellige behov.

Samarbeidspartnere
Kommunen må ta initiativet, ta investeringen med 
å sette saken på agendaen, vise mulighetene til 
nytenking, og innlede samarbeid:
• Næringsliv
• Investorer
• Offentlig Privat Samarbeid: F eks kommunen 

inngår langsiktig leieavtale for x antall 
boenheter hos privat utbygger mot at denne 
samtidig bygger ut x antall til ordinært marked 
for egen risiko.

• Grunneiere
• Utnytte ildsjelene og lokale initiativ. 

• Eiere av fritidsboliger. Deres behov for varer, 
tjenester og tilbud i kommunen (som de vil/kan 
betale for). 

• Vurder alle lokale aktører som kan bli en 
samarbeidspart i boligutvikling, eks Coop.

• Interkommunalt samarbeid. Mer regional 
planlegging trenger ikke føre til økt 
konkurranse, man kan utfylle hverandre og 
gjensidig øke kompetansen på området.

• Fylkeskommunen.
• Fylkesmannen. Gir rammene, må ha god dialog 

med dem. 

Virkemidler
• Statlige midler og styringssignaler må være 

kjent og lett tilgjengelige. 
• Kommunen må skaffe seg oversikt over alle 

virkemidlene som fins, og bruke disse bevisst. 
Dette er en del av analysearbeidet.

• Husbankens rolle: Mandat – fokus – rolle? 
Kommuneadministrasjon må ta imot 
Husbankens kompetanse.

• Boligproduksjon er viktigst! Behov for 
differensiert regelverk og virkemiddel.

 
NB!
• Behov for mer kunnskap i kommunene om 

mulighetene og handlingsrommet!
• Blant annet om avtaler mellom kommuner 

og private utbyggere. Om hvordan 
Husbankens midler kan brukes i en bredere, 
samfunnsmessig sammenheng. 

*

 

LOFOTVEGGEN: Sett fra Mjelle
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Olov Grøtting, 
tidligere ordfører i Alvdal:

- Jeg er usikker på verktøyene, men har fått 
understreket hvor viktig et dynamisk boligmarked 
er, og at kommunen har ansvar for å gjøre noe 
også med dynamikken i leiemarkedet. Distrikt 
er ikke bare distrikt, vi må ta inn over oss 
at det er store forskjeller. Vi må forvente fra 
Distriktssenteret at de får dette temaet opp på 
dagsordenen, og sprer opplysninger om vellykkede 
prosjekter. Vi forventer at Husbanken stiller opp. 
Det finnes også andre midler enn de 20 millioner 
kronene som er lansert på denne konferansen

 
Sture Pedersen,  
ordfører i Bø kommune:

- Jeg har vært i kommunestyret i syv perioder, 
to av dem som ordfører, og må innrømme at 
boligpolitikken har vært totalt fraværende. 
Vi må løfte boligpolitikken i kommunen, og 
på et regionalt nivå. Jeg lover å ta med meg 
boligpolitikk hjem til mitt eget parti. Dere 
må forvente av oss deltakere at vi kommer 
til å ta kontakt med både Husbanken og 
Distriktssenteret etter konferansen. 

 
Han lanserer en idé for å få utdanna 
ungdommer tilbake til kommunen, 
nemlig «Return to sender»: Det 
innebærer at kommunen tilbyr rimelige 
studentboliger på studiesteder til 
ungdommer fra kommunen mot at de 
forplikter seg til å komme tilbake til 
kommunen etter endt studietid, for en 
definert periode.  

Ole Petter Skjævestad,  
kommunalsjef i Vegårdshei:

- Dynamisk boligpolitikk er avgjørende 
for å opprettholde folketallet i 
distriktene. Jeg har fått bekreftet at 

det er vi, kommunene, som sitter med nøkkelen 
og makta for å skape en forandring. Det er mange 
spørsmål som krever forskning, og vi må stimulere 
til utbygging også i privat regi. Et vellykket 
prosjekt som har gitt befolkningsutvikling gir også 
konsekvenser i form av nye utfordringer. Kapasitet 
på skoler, infrastruktur osv. De nye innbyggerne må 
ivaretas på en god måte slik at de blir i kommunen. 
Vegårshei vil fortsette å ha fokus på det positive og 
på å dyrke de gode historiene, og ikke minst vise 
dem frem. 

*

 

VEIEN VIDERE: Torhild Lamo fra Distriktssenteret avslutter 
konferansen med en sofaprat med Sture Pedersen, ordfører Bø 
kommune, Olov Grøtting, tidligere ordfører Alvdal og Ole Petter 
Skjævestad, kommunalsjef i Vegårshei.

HUSKELAPPER: Mange gode ideer å ta med hjem.

Sofapraten - hva tar vi med oss hjem?
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Sagt og skrevet under konferansen:
Konferansen har vist hvor viktig 
boligpolitikk er; en av nøklene for å 
skape endring i distriktskommunene. 
En forutsetning er å skaffe seg 
gode analyser av nå-situasjon samt 
utviklingstrekkene fremover; være i 
forkant av utvikling. Kommunene må 
stimulere private til å satse, gjennom 
gode OPS-modeller. 

Konferansen er et første steg for å 
sette boligpolitikk på den nasjonale 
agendaen. Distriktssenteret ser det 
som en av sine viktige oppgaver å drive 
arbeidet videre og løfte det. 

Kommunene oppfordrer seg selv til å ta 
utfordringen! Ikke vent på at andre legger til rette, 
men gå i gang, gjør henvendelser til alle aktører vi 
har behov for bistand fra, jamfør oppfordringene 
fra Husbanken og Distriktssenteret. De har tatt 
initiativet gjennom denne konferansen, nå må vi 
kommuner være med å ta initiativet videre, og 
definere våre spesielle utfordringer og behov for 
hjelp!

«Distrikt er ikke distrikt». Alle har forskjellige 
utfordringer men inngangsporten til løsning er 
den samme: Kommunen må ta en rolle, analysere 
situasjonen og finne sine samarbeidspartnere. 

 

 
Råd til KRD, Husbanken og Distriktssenteret i 
forhold til oppfølging og virkemidler:

• Sats på de kommunene som seriøst tar 
tak. Prosjektene lykkes kun der det er 
skikkelig forankring, og det er gitt legitimitet 
til prosjektorganisasjonen i forhold til de 
oppgavene som skal løses. 

• Og; følg opp prosjektlederne. Det er en 
krevende og ensom oppgave å lede slike 
prosjekter. Det vil være behov for bistand og 
kompetanse for å drive gjennom prosjektene. 
Det er når prosjektet er i gang at utfordringene 
kommer. Det er prosjektlederne som møter 
dem.

IVRIG DEBATT: Arvid Olsen fra Husbanken gir mikrofonen til leder av 
tilflytterprosjektet i Nordfjord, Johan Martin Pedersen.

«På konferansen er vi blitt 
inspirert og motivert. Vi har lært 
noe, vi vil skape endring og vi vil 
lære mer!» 



Alle skal kunne bo godt og trygt
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