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Sammendrag 
 
 
Planen tar for seg boliger og botiltak av forskjellig art for ”..personer som i 
mangel av økonomiske ressurser, med fysiske eller 
sosialmedisinske problemer ikke har mulighet til å skaffe eller bli boende i en 
god bolig i et godt miljø.” Disse er vanskeligstilte på boligmarkedet. 
 
De vanskeligstilte på boligmarkedet i Rygge er kartlagt etter Husbankens 
boligkartleggingsverktøy. 
 
Kartleggingen viser bl.a. : 
 

 27 hjemmeboende personer med demens som primærdiagnose. 
 29 personer med fysiske funksjonsnedsettelser har uegnet bolig.  
 31 personer med rus og psykiatridiagnoser som bor uten eller i uegnet bolig 

eller bomiljø. 8 av disse er bostedsløse. 
 5 personer er registrert som sosialt og/eller økonomisk vanskeligstilte som 

hovedutfordring. 
 3 utviklingshemmede er registrert med en bosituasjon som er uegnet. 
 14 unge personer med ADHD, ADD, autisme, asberger  el.l. er registrert med 

uegnet bolig. 
 
Handlingsplanens visjon: 
  
 

”Vanskeligstilte skal kunne skaffe og beholde egnet bolig” 
 
 
Et av de boligsosiale målene er at Rygge kommune skal bidra til at det er 
tilstrekkelig antall boliger kommunalt, eid eller på leiemarkedet som er tilpasset 
behovet blant de vanskeligstilte. 
 
De vanskeligstilte gruppene fordrer forskjellige løsninger, forskjellige tiltak og variert 
grad av oppfølging. Her er mange individer og grupper hvor egnede boforhold kan 
kompensere for funksjonsnedsettelser og tilrettelegge for optimal mestring og 
selvstendighet.  
 
Hovedmål 1 er derfor: 
 

 
”Sørge for et differensiert boligtilbud  som bidrar til selvstendighet og 

mestring” 
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I tillegg skal den boligfaglige kompetansen i kommunen økes, og virkemiddelapparatet 
skal bidra til realisering av kommunens målsettinger. 
Hovedmål 2 er derfor: 
 

 
”Videreutvikle den kommunale samhandlingen innenfor 

det boligsosiale området” 

 
 
Den kommunale boligsosiale organiseringen er kompleks, og involverer mange 
enheter og fagområder. Samhandling kan være avgjørende for at bosetting lykkes, 
og for rasjonell og effektiv drift.  
Kommunikasjon, dialog, forståelse og kjennskap er viktige premisser for videre 
utvikling av et godt samarbeid og dermed god tjenestelevering. 
 
Tiltak 
 
Et avgjørende tiltak er å skaffe samlokaliserte boliger med fellesareal og base som 
muliggjør sosialisering, aktiviteter og oppfølging. Beboerne skal følges opp med  
opplegg for individuell oppfølging som utvikler selvstendighet i hverdagen. 
Noen med psykososiale vansker, har lav bokompetanse når de skal etablere seg i 
egen bolig. For å redusere senere oppfølgingsbehov og øke livskvaliteten for denne 
gruppen vanskeligstilte bør de få tilbud om botrening. 
Mange med fysiske funksjonsnedsettelser kan fortsette å bo hjemme med økt 
tilrettelegging av boligen, men det vil likevel være behov for flere sykehjemsplasser. 
 
Betydningen av trygghet og kvalitet knyttet til bolig og bomiljø er stor og det er viktig å 
understreke bomiljøets betydning for integrasjon og deltakelse på ulike sosiale 
arenaer.  
 
Viktige tiltak blir å utvikle samordnet boligtjeneste gjennom organisering som sørger 
for samhandlingsavtaler, rutinebeskrivelser og utvikling av system mellom aktører 
involvert i boligsosialt arbeid. 
 
For å nå målene er det nødvendig med utstrakt bruk av Husbankens økonomiske 
virkemidler og avsette tomter til boligsosiale formål. 
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1 Innledning 
 
Boligsosial handlingsplan vedtatt 2004 er nå til rullering. 
Ressursfordelingen til de enkelte tiltakene i planen skal prioriteres i årsbudsjettene og 
økonomiplanen.  
Handlingsplanen skal være sentral i utformingen av boligpolitikken i Rygge kommune 
og skal danne grunnlaget for helhetlig tenkning og prioriteringer. 
 
Denne boligsosiale handlingsplanen er laget ut fra en analyse av status blant de 
vanskeligstilte på boligmarkedet i perioden 01.09.09-05.05.10 og med fokus på 
konkrete målsettinger.  
De vanskeligstilte på boligmarkedet er kartlagt etter Husbankens Bokart 
kartleggingsverktøy. Dette gir et godt grunnlag for å vurdere behov og relevante 
tiltak. 
Husbanken har gitt økonomisk støtte til prosjektet, og planen er laget i tråd med 
Husbankens veileder for ”Lokale boligsosiale handlingsplaner – Slik gjør vi det”. 
 
Planen tar opp i seg føringer fra tverrfaglig dag 28.05.10: 
”Samhandlingsarena for boligsosiale utfordringer i Rygge kommune” hvor ca. 
30 sentrale aktører fra Rygge kommune var samlet. 

 
 

   
 

Værne kloster 
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1.1 Mandat 
 
Et mål med arbeidet har vært å få fram en god beskrivelse av situasjonen og 
behovene til gruppene som faller utenfor det ordinære boligmarkedet. 
 
Mandatet gitt av kommunestyret (sak 55/04): 

 Utarbeide en oversikt over behovet for ulike typer boliger og andre boligtiltak til  
 vanskeligstilte grupper på boligmarkedet. 
 Definere målsettinger for utvikling av det sosiale boligarbeidet. 
 Definere standarder for de tiltak som foreslås iverksatt. 
 Definere virkemidler for gjennomføring av foreslåtte tiltak. 

 

1.2 Prosjektgruppe  
 
Arbeidet har vært utført av en prosjektgruppe bestående av: 

 Monica Syversen Busch  Koordinator boligsosialt arbeid/ tildelingskontoret. 
 Åse Danbolt    Ergoterapeut & interiørarkitekt  

 
1.3 Referansegruppe 
 
Arbeidet har vært fulgt av en referansegruppe bestående av: 

 Sigrun Svartedal  Kommunalsjef 
 Nils Egil Monstad  Enhetsleder NAV 

 
1.4 Hva er boligsosial handlingsplan ? 
 
En plan som omhandler boliger og botiltak for de 
grupper av befolkningen som har vansker med å skaffe 
seg eller beholde en tilfredsstillende bolig på egenhånd. 

Den boligsosiale planen er en kommunedelplan. 
Arbeidet med planen samt strategier og tiltak skal 
blant annet medføre: 

 Økt kunnskap om boligbehovet.  
 Økt kunnskap om statlige virkemidler.  
 Mer samkjørt boligpolitikk mellom enhetene.  
 Bedre utnyttelse av kommunens boligmasse.  
 Mer målrettet og effektiv bruk av virkemidlene.  
 Større effektivitet ved å samordne ressursene.  
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1.5 Hvorfor lage en boligsosial handlingsplan? 
 

 Rygge kommunes boligsosiale handlingsplan var for perioden 2004-2009. 
Den må derfor revideres. 

 
 En del grupper i befolkningen klarer ikke å skaffe 

seg tilfredsstillende bolig i det åpne markedet. 
 

 Mangel på tilfredsstillende bolig rammer hardt de 
det gjelder, blant annet barn. 

 
 Mangel på tilfredsstillende bolig slår bena under  

    mange menneskers forsøk på rehabilitering. 
 

 Mangel på bolig medfører dyre og dårlige innlosjeringsløsninger. 
 

1.6  Målgrupper  
 

 Personer med fysiske funksjonsnedsettelser: Personer som har nedsatt 
funksjonsevne, sykdom eller skader og som må ha fysisk tilrettelegging for å 
fungere i bosituasjonen. 

 
 Personer med utviklingshemming: Dette er en samlebetegnelse for en 

lang rekke tilstander med høyst forskjellig årsaksforhold. 
Utviklingshemningen viser seg ofte tidlig ved at læreevne og evne til å klare 
seg i samfunnet er svekket. 

 
 Personer med psykisk lidelse: Psykiske 

vansker er ofte normale reaksjoner forbundet 
med en vanskelig livssituasjon. Psykiske lidelser 
refererer til psykiske vansker av en slik type eller 
grad at det kvalifiserer til en diagnose. 

 
 Personer med rusmisbruk: Har et rusproblem, 

som gjør det vanskelig å etablere/opprettholde et 
stabilt forhold på det ordinære boligmarkedet. 

 
 Personer som er sosialt og økonomisk vanskeligstilte: Personer som 

ikke naturlig hører inn under andre kategorier, men som av økonomiske eller 
sosiale årsaker har problemer med å skaffe eller beholde egnet bolig. 

 
 Personer med andre funksjonsnedsettelser: Andre med 

funksjonsnedsettelser som ikke naturlig hører inn under tidligere nevnte 
kategorier (for eksempel ADHD og autisme). 

 

 
En bolig må kunne 
sies å være en av de 
viktigste forutsetninger 
for et menneskes 
velferd og livskvalitet. 
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 Eldre: Dette er vanskeligstilte over 67 år med fysisk eller ”andre”  
    funksjonsnedsettelser. De i kartleggingen over 67 år kommer i denne  
    planen inn under gruppen med andre fysisk funksjonsnedsettelser eller 
   demente.  

 Flyktninger: Personer som har fått 
opphold på humanitært eller politisk 
grunnlag. Det er i kartleggingen ingen 
registrerte flyktninger med uegnet bolig. 

 
Grunner til at den enkelte ikke mestrer å løse 
boligproblemet er kompliserte og ofte 
sammensatte, og må ses i sammenheng med 
situasjonen på boligmarkedet, arbeidsmarkedet, 
andre områder som helse, rus etc. 
Det kan være barn involvert i alle målgrupper med 
unntak av eldre. 
 

1.7 Relevant lovverk 
 
Kommunens ansvar for vanskeligstilte på boligmarkedet er regulert i ”Lov om 
sosiale tjenester  m.v.”. Følgende bestemmelser regulerer dette ansvaret: 
 
§ 3-4: Boliger til vanskeligstilte – ”Sosialtjenesten skal medvirke til å 
skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på 
boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpassing, og med hjelpe- og vernetiltak 
for den som trenger det på grunn av alder, funksjonshemming eller av andre 
årsaker.” 
 
§ 4-5: Midlertidig husvære – ”Sosialtjenesten er 
forpliktet til å finne midlertidig 
husvære for dem som ikke klarer det selv”. 
Bestemmelsen er ment å omfatte de som av ulike 
årsaker har et akutt behov for ”tak” 
over hodet. Kommunens boligpolitiske ansvar omfatter 
derfor i utgangspunktet alle som kommer i en 
situasjon der de selv ikke evner å skaffe seg et akseptabelt og verdig boforhold. 
 
§ 5-1. Stønad til livsopphold. - De som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom 
arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk 
stønad. Stønaden bør ta sikte på å gjøre vedkommende selvhjulpen. Departementet 
kan gi veiledende retningslinjer om stønadsnivået. 
Bestemmelsen gir også rett til bistand til boutgifter, så som husleie, faste utgifter i 
sameier/borettslag og renter av boliglån. 
Kommunen har også plikt til å iverksette særlige tiltak overfor rusmiddelmisbrukere 
iht. ”Lov om sosiale tjenester m.v.” 
 
§ 6-1; ”Gjennom råd, veiledning og hjelpetiltak, jf. §§ 4-1 og 4-2, skal 
sosialtjenesten hjelpe den enkelte til å komme bort fra misbruk av alkohol og andre 
rusmidler… Når det er behov for det og klienten ønsker det, skal sosialtjenesten bistå 

 
"For eksempel kan god forming 
av boliger og deres omgivelser 
redusere 
antall mennesker som opplever 
funksjonsnedsettelser i sin 
hverdag, med de velferdsmessige 
gevinstene som ligger i dette".  
                                                      
(Boligen og velferdssamfunnet, 
Husbanken, mars 2010) 
 

 
Et grunnleggende spørsmål er 
hvorvidt mekanismer i 
boligmarkedet og mangler i 
boligpolitikken resulterer i 
boligsosiale utfordringer 
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med å etablere et behandlingsopplegg.” En viktig forutsetting i denne type tiltak er 
egnet boligmiljø. 
 
Dette reguleres også i "Lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen", ikrafttredelse 01.01.2010.  
 
Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne 
(diskriminerings- og tilgjengelighetsloven): 
§ 1 sier ” Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og 
rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre 
diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Loven skal bidra til nedbygging av 
samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes.” 
Boligsosial handlingsplan 2009 – 2014 Side 7 
§ 9: ”Offentlig virksomhet skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell 
utforming innenfor virksomheten. Tilsvarende gjelder for privat virksomhet rettet mot 
allmennheten”. 
 
 

1.8 Statlige og kommunale boligføringer 
 
Det finnes en rekke målsettinger 
innen den statlige boligpolitikken. 
En av de mer generelle er: 
"Det er et overordnet mål i 
boligpolitikken at alle skal kunne 
bo trygt og godt. En god bolig er 
grunnlaget for en anstendig 
tilværelse, og vil ofte være 
avgjørende for innbyggernes 
helse og deltakelse i 
arbeidslivet.” (St.melding nr. 20 
(2006-2007) Nasjonal strategi for å 
utjevne sosiale helseforskjeller. 
                Vaskeberget, Vansjø 

”Et godt sted å bo er en viktig forutsetning for integrering og deltagelse i samfunnet." 
Dette er også poengtert i (Stortingsmelding 23 (2003-04), Om boligpolitikken). 
Sitatene synliggjør boligen som mer enn bolig. 
"Den nye plan- og bygningsloven som trådde i kraft 01.07.2010 skal medvirke til at 
boliger og bygg skal være sikre, og hensynet til universell utforming, miljøvern og god 
kvalitet skal stå sentralt i byggevirksomheten" ( Rundskriv H 1/10 Kommunal- og 
regionaldepartementet). 
NOU 2010:5 (Høringsutkast) Aktiv 
deltagelse, likeverd og inkludering: 
" Utvalget mener at tilpassing av 
bolig er et viktig virkemiddel for å 
sikre at personer med funksjons-
nedsettelser får en egnet bolig.." 
"Utvalget erkjenner at personer 
med funksjons-nedsettelser har 
langt større utfordringer pga. 
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manglende tilgjengelige boliger enn befolkningen  ellers.        
       Rygge seniorbo, planlagt byggestart høsten 2010 

Det blir viktig å finne fremtidsrettede ordninger som i størst mulig grad legger tilrette 
for varige løsninger frem for midlertidige". Utvalget fremhever viktigheten av 
helhetlige tjenesteløsninger. Egnede boliger er også ofte dyre boliger. Videre er 
bruttoinntekt og bruttoformue ofte  lavere for brukere med funksjonsnedsettelse. De 
har også få valgmuligheter når boligen ikke lenger er funksjonell. (NOU 2010 Aktiv 
deltagelse likeverd og inkludering). 

St.meld. 40 (2001-2002) "Nedbygging av funksjonshemmedes barrierer" sier at 
brukere skal bli møtt av fagfolk med tilfredsstillende kompetanse og få samme tilbud 
uavhengig av hvor de bor. 

Boliger kommunen anskaffer skal være  ihht. Norsk Standard for universell utforming 
og ny plan- og bygningslov med tilhørende nye forskrifter. Bygging / etablering må 
ivareta  ett differensiert boligbehov og i størst mulig grad plasseres i vanlige bomiljø.  
 

2 Vanskeligstilte på boligmarkedet i Rygge 

Personer som i mangel av økonomiske ressurser, med fysiske eller sosialmedisinske 
problemer som ikke har mulighet til å skaffe seg eller bli boende i en god bolig i et 
godt bomiljø. 

Funn i kartleggingsperioden 01.09.10-05.05.10 viser 109 husstander som er 
registrert med uegnet bolig, står i fare for å miste bolig eller er uten eid eller leid bolig. 
Dette gir oss et øyeblikksbilde over de boligsosiale utfordringene Rygge kommune 
står ovenfor. I tillegg til registrerte tall vil det alltid være uregistrerte "mørketall". 

Tilbakemeldingene fra tjenesteutøvere er at utfordringene er mer komplekse og  
tiltaksbehovene mer sammensatte enn tidligere. 
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Vanskeligstilte 01.09.09-05.05.10
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2.1 Personer med demens 
 

 27 hjemmeboende personer med demens som primærdiagnose. 15 av disse 
er uten egnet bolig. Dvs. at de er så demente at de ikke bør bo hjemme 
lenger. Det forventes at resterende 12 på sikt heller ikke kan bo hjemme, 
grunnet demensutvikling. Tendensen og befolkningsutviklingen tilsier at  
tallene vil øke.  

 

2.2 Personer med fysiske funksjonsnedsettelser 
 

 29 personer med fysisk funksjonsnedsettelser har uegnet bolig.  
     19 av disse kan bli boende i nåværende bolig med tilpassing og/eller 
 økonomisk  hjelp til dette, resterende trenger annen bolig med varierende grad 
 av oppfølging.14 av 29 er over 75 år. 

 

 
 
2.3 Personer med rus/psykiatri diagnoser 
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 31 personer med rus og psykiatridiagnoser som bor uten eller i uegnet bolig 
eller bomiljø. 8 av disse er uten fast bolig, 12 er i behov for døgnkontinuerlig 
oppfølging. 

 

2.4 Sosialt og økonomisk vanskeligstilte 
 
5 personer er registrert med primærutfordring sosialt og/eller økonomisk 
vanskeligstilte. Flere sosialt og økonomisk vanskeligstilte faller inn under de andre 
målgruppene, fordi de har registrerte diagnoser. Det er grunnlag for å anta at det er 
uregistrerte mørketall. 
 
Utfordringene hos sosialt og økonomisk vanskeligstilte kan dreie seg om: 
 

 Aleneforeldre/samlivsbrudd 
 

 Førstegangsetablerere som sliter med å kunne flytte ut hjemmefra grunnet 
høye  boligpriser og svak økonomi. 

 
 Trangboddhet og boliger med stort renoveringsbehov. 

 
Flere kan ha tilleggsproblematikk, som f.eks. fysisk funksjonsnedsettelse eller evt. 
andre tilleggsdiagnoser.    

 

2.5 Personer med utviklingshemming 
 

 3 personer er registrert med en bosituasjon som kan være uheldig. Dette kan 
ha negative konsekvenser for personen selv, men også for omgivelsene.  
Personer med utviklingshemming kan også ha psykiske lidelser. Disse 
lidelsene kan enkelte ganger være svært alvorlige. Sykdommen kan medføre 
høye lyder og til tider en adferd som oppleves angstfylt av omgivelsene. 
 

 Utviklingshemmede oppnår høyere alder enn tidligere og eldes tidlig. Dette 
medfører økt tjenestebehov og stiller høyere krav til tilrettelagte boliger. 

 

2.6 Personer med andre funksjonsnedsettelser 
 

 14 unge personer uten egnet bolig/bomiljø. Disse bor pr. idag hos     
foreldre/fosterforeldre/omsorgsbolig.10 av disse har flere diagnoser, alle er i 
 behov for tjenester i boligen. Dette er i hovedsak personer med diagnosene 
Tourettes, ADHD, ADD, Autisme eller Asperger. 

 
 Erfaring tilsier at det å jobbe med unge som har lidelser innen autisme-

spekteret krever spesialisering, og er ressurskrevende. De trenger bistand og 
tilrettelegginger i hverdagen, og trening av ferdigheter. I tillegg har mange 
ulike psykiske vansker som sekundærproblematikk. 
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Antall husstander etter målgruppe og nåværende bosituasjon
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3 Forventet befolkningsutvikling  
 
Endringer i demografi vil kunne påvirke omfanget av vanskeligstilte i samfunnet.  
I dag er levealderen i Norge nær 83 år for kvinner og 78 år for menn (SSB 2008). En 
prognose fra SSB (2006) viser at antall eldre over 80 år kan øke fra 190 000 i 2000 til 
500  000 i 2050. 
Omsorgsbrøken vil stige fram mot 2030 og videre til 2050 tallet og først da nærmer vi 
oss eldrebølgens slutt. 
For mosseregionen har Østfold analyse beregnet at aldersgruppen 67-79 år stiger fra 
omlag 5000 til vel 8000 i 2030. Veksten i gruppen over 80 år setter inn noe senere og 
dobles nesten fra omlag 2000 i dag til 4000 i 2030. I hele denne lange perioden må 
det settes av mer til aldersrelaterte ytelser, kommunehelsetjenesten må utvide, og 
det må skje utbygging av nye bemannede omsorgsboliger til demente og andre 
eldre, samt flere sykehjemsplasser. 
Det er grunn til å anta at mosseregionen vil vokse relativt sterkt i folketall de 
nærmeste 20 årene og at mye av tilveksten i folketall vil komme i form av økt 
innvandring (Østfold analyse ). 
Vi har i kartleggingen ingen registrerte flyktninger med uegnet bolig, men ut fra 
prognosetall kan flyktninger gi utfordringer kommunen må forholde seg til. 
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Innbyggere 1.1.2010: 14 293 

Folkemengde 1995-2010 og framskrevet 2011-20301   

1Framskrivning basert på alternativ MMMM (middels vekst) 

Ifølge St.meld. nr. 23 (2003 – 2004) vil behovet for tilrettelagte boliger øke sterkt i 
årene fremover i forbindelse med den demografiske utviklingen og veksten i andelen 
eldre. I følge Handlingsplanen for økt tilgjengelighet (2004) utgjør tilveksten av ny 
bebyggelse ca. 2 prosent per år av den totale bygningsmassen. Den lave tilveksten 
av nye boliger og det faktum at mange av disse boligene heller ikke er tilgjengelige 
for bevegelseshemmede, gjør det nødvendig å fokusere på tilgjengelighet i 
eksisterende boligmasse. Tilgjengeligheten i boligmassen er lav i Norge, anslagsvis 7 
prosent av samtlige boliger var bygget med livsløpsstandard, jf. levekårs-
undersøkelser i 2001 og 2004.  

 

4 Boliger  

4.1 Gjennomførte boligtiltak 
Det har i gjennomsnitt blitt bygget 67 nye boenheter pr. år i Rygge kommune i 
perioden 2000-2008, 50% av disse er eneboliger (Planstrategi og planprogram for 
felles rullering av kommuneplanene i Mosseregionen 04.05.10).  
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I løpet av  Boligsosial handlingsplan 2004 - 2009 er følgende boligtiltak gjennomført: 

  
2004:   Ferdigstilling av 10 omsorgsboliger på Rothjordet 
 
2007:   Ferdigstilling av 4 nye omsorgsboliger for sosialt vanskeligstilte på 
  Fjellom. 
 
2007:   Utbygging av 2 boliger for psykisk vanskeligstilte på Fjellom. 
 
2007-2010:  Rygge kommune er med i boligprosjekt i regi av Husbanken og NAV, 
  forankret på rådmannsnivå. Målet er å oppnå varig gode funksjonelle 
  boliger ved å  benytte tilskudd til tilrettelegging av bolig i stedet for utlån 
  av trappeheis eller løfteplatt-
  form. Det har vært 9 boliger med 
  i prosjektet. 
 
2008:  Utbygging av Ryggeheimen 
  sykehjem gav totalt 26 nye 
  institusjonsplasser. 
 
2009:   Opprettelse av 2 boliger for 

 unge enslige flyktninger med til 
sammen 8 plasser. Boligene er 
 døgnbemannet.  

              Ryggeheimen nye sykehjem 

 
2010-  Opprettelse av 5 boenheter og 1  bemanningsbase for personer  
  med rus og psykiatridiagnoser er under planlegging. 
          

Vedr. personer med fysiske funksjonsnedsettelser som bor hjemme, gjøres det 
kontinuerlig omgjøringer og tilrettelegginger som bidrar til at de fortsatt kan bo 

hjemme. 
 

4.2 Boligtildeling pr. 2010 
 
Tildelingskontoret har pr. idag ansvaret for tildeling av kommunale leiligheter til eldre 
og personer med funksjonsnedsettelser. NAV har pr. idag ansvaret for tildeling av 
kommunale leiligheter til sosialt og økonomisk vanskeligstilte. Leiekontrakt og 
fakturering av kommunale leiligheter ivaretas av enhet for eiendomsforvaltning. NAV 
har videre fremleie av 7 leiligheter i Varnaveien, hvor de også har 
leiekontraktshåndtering og faktureringsansvar. 
Ved botiltak på Fjellom 2 skjer tildelingen i et samarbeid mellom NAV, avdeling for 
psykisk helse og tildelingskontoret. 
Omsorgsboliger i borettslag hvor kommunen har tildelingsrett administreres av RBBL.  
 
Som beskrevet er ansvar idag fordelt over flere steder, dette medfører stor ansvars-
spredning og liten grad av helhetlig samordning (se hovedmål 1). 
 

4.3 Kommunens boliger 
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Kommunen disponerer 147 kommunale leiligheter: 

 65 leiligheter i borettslag 
 10 trygdeboliger i rekkehus som ligger ved 

Ryggeheimen 
 22 pensjonistleiligheter i Eldresenterets bygg 

på Ryggeheimen 
 10 omsorgsboliger på Roth i Larkollen 
 16 omsorgsboliger for demente på Eskelund 
 4 omsorgsboliger i Myraveien 
 4 omsorgsleiligheter på Fjellom 
 7 leiligheter i Varnaveien 
 9 leiligheter spredt i kommunen 

 
Kartleggingen viser at kommunens boligmasse ikke er tilstrekkelig i forhold til 
behovet. Det er viktig at kommunen legger tilrette for at flere blir istand til å beholde 
og eie egen bolig, det være seg å leie i det private markedet, privat borettslag, privat 
sameie, m.m.. Da er bl.a. utstrakt bruk av økonomiske virkemidler et viktig verktøy. 
 
Det er ønskelig å gjøre nye søkere til kommunale boliger i stand til å skaffe seg egen 
eid eller leid bolig. Det er også ønskelig med kortere botid i de kommunale boligene. 
 
Mulig effekt vil være: 
 

Økt livskvalitet for den vanskeligstilte 
Kommunen vil tidligere få frigjort boliger til andre vanskeligstilte. Dette vil medføre     

    vesentlig større fleksibilitet mht. det til enhver tid gjeldende boligbehovet. 
 
 

4.4 Boligmassens tilstand 
 
Eiendomsavdelingen forvalter kommunens eierskap av boliger. Det medfører blant 
annet at de utøver vedlikehold av den kommunalt eide boligmassen.  
I 2009 ble kommunale boliger vedlikeholdt med ca 1,3 mill kr (herav ca 0,3 mill kr stilt 
til rådighet gjennom regjeringens tiltakspakke). 
Normert vedlikehold på kommunale boliger regnes å være ca kr 100,- pr kvm.  
Manglende midler til vedlikehold gjennom flere år, kombinert med en aldrende 
boligmasse,har ført til et betydelig etterslep med et tilsvarende behov for 
istandsetting/oppussing  av de kommunale boligene. Behovet åpenbarer seg spesielt 
ved klargjøring av leiligheter ifm nye leieforhold, da det ofte er nødvendig med 
omfattende oppussing/istandsetting for at leilighetene skal kunne overleveres med en 
akseptabel standard.  Det gjelder også ivaretagelse  i forhold til lover og forskrifter, 
da særlig når det gjelder krav til brannsikkerhet, elektriske anlegg, energimerking,  
våtrom og universell utforming. 
1. halvår 2010 ble det fremmet en sak om regulering av husleier. Kommunestyret har 
i 2010 vedtatt å markedstilpasse husleiene, samt at merinntektene avsettes til 
vedlikehold. 
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4.5 Prisfastsetting og husleienivå på kommunale 
boliger 
 
Kommunens leiligheter leies ut til aktuelle brukergrupper. Husleiene for en del av 
leilighetene er i dag lave og er dermed subsidiert i forhold til markedet. 
En markedstilpasning av husleiene kan beregnes med utgangspunkt i følgende 
komponenter: 
Dekning av kapitalutgifter og dekning av vedlikeholdsutgifter som gitte prosentsatser 
av leilighetens markedsverdi. For borettslagsleiligheter kommer borettslagets 
husleie i tillegg. De markedstilpassede leiene forutsettes regulert årlig i hht. 
husleielovens bestemmelser. 
Husleieloven og inngåtte leieavtaler gir ikke kommunen anledning til umiddelbart å 
markedstilpasse alle eksisterende husleier. Dette må tilpasses over tid etter hvert 
som leieforhold/avtaler endres/opphører. For alle nye leieforhold kan 
markedstilpasset leie benyttes. 
Gjennom Husbankens bostøtteordning, 
som er en statlig ordning, kan leietakere 
med lav inntekt søke dekket en del av 
husleieutgiftene. En stor del av 
kommunens leietakere vil komme inn 
under denne ordningen (se 5.2 Bostøtte). 
Med bakgrunn i behov for likebehandling   
av beboere som leier kommunalt og 
privat, og at det kun er en begrenset 
andel av brukergruppene som kommunen
         Eldresenteret v/Ryggeheimen 
Har kommunalt boligtilbud for, ansees det  
rett å ha markedstilpassede husleier. Som angitt er det egne ordninger for økonomisk 
bidrag/bostøtte via andre kommunale og statlige midler. 
 

5 Økonomiske virkemidler 
 
NAV formidler et sett av finansielle hjelpemidler for de vanskeligstilte. Rygge 
kommune låner eller får stilt til disposisjon tilskuddsmidler fra Husbanken. 
 

5.1 Startlån 
 
Startlån er en av kommunens viktigste 
virkemidler til å skaffe, eller beholde egen 
bolig. Startlånsordningen er behovsprøvd, og 
kommunen har de siste år utbetalt i snitt kr 20 
MNOK per år. Imidlertid er disponibel ramme 
fra Husbanken i praksis ubegrenset. Av ca 74 
søknader per år (beregnet snitt ut fra 
søkermassen per 1. halvår 2010), innvilges 
om lag 55%. Det kan virke som om 
avslagsprosenten har økt noe den senere tid. 
Bakgrunnen for dette kan ha sammenheng 
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med at tjenesteordningen er mer kjent.       
                                Mottak NAV Rygge 
 
Første halvår 2010, sammenliknet med første halvår 2009, viser en økning i antall 
lånesøknader med 42 %. Generelt er det to kategorier søkere.  
 

1. Reelt økonomisk vanskeligstilte, gjerne med sammensatte økonomiske 
problemstillinger. Herunder er det i mange tilfeller omfattende 
gjeldsproblematikk. 

2. Lånesøkere som mangler egenkapital, men som har normalt god 
økonomi/inntekt. 

 
Gruppe 1 har hatt en økning, da mange som leier bolig ønsker å eie egen bolig, 
herunder også flere som per i dag leier kommunale boliger. Mangel på leieboliger, 
pressede leiepriser og lave utlånsrenter gjør at mange mener de vil ha lavere 
bokostnader ved å eie, i tillegg til å oppnå mer stabilitet og trygghet i tilværelsen. 
 
Gruppe 2 har økt senere tid, da bankene har blitt mer restriktive med utlån. Tidligere 
var det mulig å få 100 % finansiering ved førstehjemslån i mange banker, men etter 
perioder med finansiell uro og turbulent boligmarked, har de aller fleste banker 
trukket dette produktet. 
 
Lånerammen på 20 MNOK per år, dekker per 2010 ikke behovet til kvalifiserte 
lånesøkere.  
 
Etterspørsel etter startlånsordningen vil variere i takt med utvikling i både finans- og 
boligmarkedet. 
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5.2 Bostøtte 
 
Bostøtten skal sikre at vanskeligstilte på boligmarkedet skal få en bolig og beholde 
denne. Har man lav inntekt og problemer med å betale boutgiftene kan man søke 
statlig bostøtte. 
NAV tildeler Husbankens bostøtteordning til de laveste inntektsgruppene. Støtten er 
sterkt behovsprøvd og utgjorde i 2009 kr.510 463,- 
I 2009 var det 577 søknader hvorav 271 stk ble innvilget. 
Av søkere er det mest barnefamilier og unge i etableringsfasen, men også en del 
enslige forsørgere. 
 
Det en utfordring at det finnes grupper som faller utenfor de virkemidler som 
bostøtten og startlån representerer. Dette er husstander som har for god inntekt til å 
få bostøtte og samtidig for lav inntekt til å ha kredittverdighet til å få lån til kjøp av 
nøktern bolig. Det er en nasjonal politisk utfordring å få de økonomiske virkemidlene 
innrettet slik at også denne gruppen kan få etablert seg i boligmarkedet med egen 
bolig. 
 

5.3 Utrednings- og prosjekteringstilskudd 
Dersom det er  behov for større spesialtilpasning av boligen  på 
grunn av funksjonsnedsettelser, kan man søke Husbankens 
regionkontor om tilskudd til profesjonell prosjekteringshjelp utført 
for eksempel av arkitekt.  
Tilskudd til prosjektering kan dekke utgifter på inntil kr 12.000,-. 
Det kan også gis tilskudd til utredning i forkant av prosjekteringen 
på inntil kr 12.000,-.  I spesielle tilfeller kan det gis høyere tilskudd 

Søknaden sendes i samarbeid med kommunens ergoterapeut. 
Pr. 1. halvår av 2010 er det 5 utrednings- og prosjekteringssaker i 
Rygge kommune. 
 

5.4 Boligtilskudd 
 
Dette er et økonomisk behovsprøvd tilskudd til utbedring/tilpasning av boligen. 
Tilskuddet er Husbankfinansiert, med delegert myndighet til kommunen vedrørende 
administrering av tilskuddsordningen. Tilskuddet gis på økonomisk vilkår og/eller 
grunnet funksjonsnedsettelser. Målet er å gjøre boligen mer funksjonell for den som 
bor der. 
 

5.5 NAV - sosialhjelp 
 
Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig ytelse for å komme over en vanskelig 
økonomisk situasjon. Stønaden skal bidra til å gjøre mottaker økonomisk selvhjulpen. 
Det er en subsidiær ytelse - alle andre muligheter skal først være prøvd før stønad 
ytes. 
NAV kan yte stønad til etablering i bolig. Da ytelsen er behovsprøvd, kan søker søke 
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på det som anses som mest nødvendig for å etablere seg i en bolig. Hva som regnes 
som nødvendig vil måtte vurderes fra sak til sak. Eksempler på hva NAV yter støtte til 
i forbindelse med anskaffelse og beholde egen bolig er 
følgende: 
 

 Garanti for depositum, samt innfrielse av garanti 
 Etablering; Støtte til kjøp av nødvendig innbo 
 Husleie og strøm 
 Innbo- og boligforsikring 
 Husleie- og strømrestanser 

 

6 Universell utforming 
   

Universell utforming defineres som: 
”Universell utforming er utforming av boliger og omgivelser på en slik måte at de kan 
brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing 
og en spesiell utforming” 
 
De siste årene er flere lover og forskrifter 
endret for å sikre universell utforming og 
økt tilgjengelighet.  
Den nasjonale handlingsplanen 
inneholder visjoner om tidsfrister og sier 
bl.a. at alle kommuner bør ha vedtatt 
kommuneplan med retningslinjer for 
universell utforming innen 2015.  
En sentral utfordring i boligpolitikken er  
å stimulere til universell utforming  i 
 boliger, bygg og uteområder.     Fra universelt utformet opplevelsesskog ved Løvstad dagsenter 

Områder for boliger må bygges ut med gode 
lekemuligheter og attraktive møteplasser.  
Østfold er pilotfylke for universell utforming fra 2010 
til 2012. Det betyr at vi skal jobbe systematisk med 
å utvikle universell utforming som en regional 
strategi.  
Pilotfylkene for universell utforming er et av tiltakene 
i regjeringens "Handlingsplan for universell 
utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013"(vedtatt 
mai-09) hvor visjonen er ”Norge universelt utformet 
2025". 

 
 
       Skilting Ryggeheimen med kontraster, symboler og blindeskrift 
       
      

     Inngangsparti NAV Rygge med ledelinjer 
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Bygg og uteområder skal være utformet etter gjeldende standard for universell 
utforming og ihht. krav om tilgjengelighet i  plan- og bygningsloven av 01.07.10  
og tilhørende teknisk forskrift.  
 
FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne ble 
vedtatt av FNs generalforsamling 13. desember 2006.  
 
1. januar 2009 ble lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt 
funksjonsevne iverksatt. Formålet med loven er å styrke det rettslige vernet mot 
diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne og hindre diskriminering blant 
annet på grunn av manglende tilgjengelighet. 
 
Universell utforming av boligmassen er i tråd med statlige mål om full deltakelse og 
likestilling for alle innbyggerne, og at ”alle skal kunne disponere en god bolig i et godt 
bomiljø”. For å møte dagens og framtidige behov er det viktig for kommunen å utvikle 
en boligpolitikk basert på prinsippene for universell utforming og bruke planverktøyet i 
Plan- og bygningsloven.  
Rygge kommune sluttet seg i 1998 til "Fredrikstaderklæringen" ,Lokal Agenda 21 
hvor målet bl.a. er "en bærekraftig samfunnsutvikling som sikrer livskvalitet og 
livsgrunnlag både i dag og for kommende generasjoner", den påpeker bl.a. 
viktigheten av å "synliggjøre sammenhengen mellom helse, miljø og trivsel".  
Rygge kommunes visjon vektlegger også "livskvalitet for alle". 
Det er i den sammenhengen viktig at omgivelser og bomiljø er av en slik art at de er 
tilgjengelige og brukbare for alle, dvs. universelt utformet.  
 

 

 
          

 
Universell utforming innebærer at boliger og uteområder uformes ut fra mangfold i 

befolkningen, og ikke med "idealmannen" som mal. 
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7 Visjon, hovedmål og delmål 
 

Visjon: 

 
Målgruppene som er med i kartleggingen er sprikende, med ulike ferdigheter, 
utfordringer og funksjonsnedsettelser, dette gjør at behovene fordrer ulike løsninger. 
Kommunen må på bakgrunn av dette utforme differensierte boligløsninger og 
boformer. 
Det er derfor utarbeidet følgende målsetting: 
 
Hovedmål  1: 
 

 
”Sørge for et differensiert boligtilbud som bidrar til 

selvstendighet og mestring” 
 
 
Samlokaliserte boligløsninger skal fortrinnsvis brukes i de tilfeller der dette er 
hensiktsmessig i forhold til målgruppens behov for å sikre gode bomiljø og 
eventuelle oppfølgingstjenester fra kommunen. 
Beboerne følges opp med tjenester vedkommende har behov for. Det kan bestå i 
rådgivning, veiledning og omsorgstjenester. Valg av bolig må individuelt tilpasses. 
Ved etablering av samlokaliserte boliger skal man unngå institusjonspreg, etterstrebe 
sammensetning av bomiljø med folk i ulike aldre, etnisk bakgrunn og 
livssituasjoner. Skape møteplasser og grunnlag for aksept og utvikling av gjensidig 
støtte mellom mennesker med ulike behov. 
 
Delmål: 
 

 Kommunen skal videreutvikle metodikk, systematiserte tiltak og rutiner som gjør    
den vanskeligstilte i stand til å eie eller leie bolig. 

 
 Rygge kommune skal disponere tilstrekkelig antall boliger med et husleienivå        

og virkemidler som er avstemt i forhold til målgruppen. 
 

 Kommunen skal legge tilrette for at flest mulig mestrer å eie eller leie sin egen  
  bolig. 

 
 Kommunen skal ha fokus på universell utforming, slik at det  legges tilrette for   

at mennesker med funksjonsnedsettelser i størst mulig utstrekning kan fortsette å 
bo hjemme med nødvendig tilrettelegging. 

 

 
Vanskeligstilte skal kunne skaffe og beholde egnet bolig 
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Den kommunale boligsosiale organiseringen er kompleks, og involverer mange 
enheter og fagområder. Samhandling og strukturer for å ivareta samarbeid kan være 
avgjørende for at bosetting lykkes og for rasjonell og effektiv drift. 
 
En boligsosial samarbeidsarena vil  legge 
tilrette for et sterkere og mer tilgjengelig 
kompetansemiljø. 
Det er tverrfaglig enighet om å se på 
organiseringen av tjenesteleveringen på det 
boligsosiale feltet. Det er derfor utarbeidet 
følgende målsetting: 
 
Hovedmål 2: 

 
 
”Videreutvikle det kommunale samarbeidet innenfor 
   det boligsosiale området” 
 
 
For å kunne møte individet med den hjelp det 
har krav på, må rutiner og organisering ivareta 
individets interesser. 
Det er derfor viktig å gjennomføre organisering 
som sørger for samarbeidsavtaler, 
samarbeidsrutine og utvikling av system mellom 
enheter involvert i boligsosialt arbeid. 
Kommunens boligsosiale utfordringer involverer 
svært mange fagområder og enheter i 
kommunen.  
I tillegg kommer andre organer som Husbanken, 
sykehus, fengsel, ACT, Namsmann og frivillige 
”hjelpere”.  
Dette gjør at både planleggingen og gjennomføringen 
Fordrer bred samhandling både innad i kommunen og med nevnte organisasjoner. 
Samhandling får derfor en stor plass i denne planen og i det boligsosiale arbeidet. 
 
Delmål: 
 

 Bidra til at det totale virkemiddelapparatet fungerer i henhold til kommunens 
  målsettinger. 
 Kompetanseheving og fagutvikling for ansatte innen det boligfaglige området. 
 

 
Helhetlig boligsosial kompetanse og tenking er nødvendig. Kommunikasjon, dialog, 
forståelse og kjennskap er viktige premisser for videre utvikling av et godt samarbeid 
og dermed god tjenestelevering. 

 
Mange av de som er vanskeligstilte 
på boligmarkedet har et sammensatt 
behov som fordrer at flere enheter i  
hjelpeapparatet samarbeider.  
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Mangel på kompetanse vil begrense hjelp og 
gode løsninger for den vanskeligstilte på 
boligmarkedet. Derfor må kunnskap hos 
kommunens ansatte om tilgjengelige 
boligsosiale virkemidler (lån, tilskudd, 
tjenester, boliger…) kontinuerlig oppdateres. 
 

 
8 Tiltak 
 
Tiltak omhandler hvordan det kan legge tilrette for at alle kan bo lengst mulig 
hjemme i egen bolig. 
En vellykket boligsosial løsning krever et differensiert botilbud som kan egne seg for 
personer med ulike bolig- og tjenestebehov. Samlokalisering av boliger er økonomisk 
og personalmessig lønnsomt for kommunen.  
Nedenunder beskrives de ulike målgruppenes tiltaksbehov basert på 
kartleggingsfunn og tilbakemeldinger fra de ulike tjenestene. 
 

8.1 Tiltak for personer med demens 
 
Herunder omhandles de som har demens som 
hoveddiagnose. 
Kartleggingen viser at det i planperioden er behov 
for opprettelse av nye samlokaliserte 
bemannede omsorgsboliger for fysisk ”spreke” 
demente.  

Det bør vurderes om hensiktsmessig plassering av 
dette kan være i tilknytning til eksisterende fagmiljø, 
for samkjøring av fagpersonell. 

Ut ifra kartlagte behov og kjennskap til at antallet 
demente er stigende, er 16 nye boliger for denne 
gruppen demente, et minimumstall.  

Dette behovet underbygges av fagpersonell bl.a. 
demensteamet, tildelingskontoret og enhetsledere. 

Jmf. demensplanen 2015 har regjeringen gitt 
føringer for hvordan omsorgsboliger og sykehjem bør bygges. Føringene sier at 
"smått er godt". Det betyr små enheter både bygningsmessig og organisatorisk. Små 
bofellesskap og avdelinger med tilgang til gode uteareal med tilpasset og tilrettelagt 
tjenestebehov.   

Det anbefales ikke mer enn 8 boliger tilknyttet samme bogruppe/avdeling.  

 

 

 
Med kompetanse menes de samlede 
evner, kunnskaper, ferdigheter, og 
holdninger og den nødvendige vilje 
som gjør det mulig å utføre aktuelle 
funksjoner og oppgaver i tråd med 
definerte krav og mål. 
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8.2.Tiltak for personer med fysiske
 funksjonsnedsettelser 
Selv om hovedutfordringene i denne gruppen er relatert til personer med fysisk 
funksjonsnedsettelser, har flere av disse tilleggsdiagnoser. Kartleggingstall viser at 
14 av 29 er over 75 år, for flere av disse er sykehjem det rette boalternativ. Det dreier 
seg om personer som i tillegg til funksjonsnedsettelser også har utviklet demens.  
Dette i tillegg til tidligere nevnte prognosetall viser behov for flere ordinære og 
palliative sykehjemsplasser.  
 
Flere med fysiske funksjonsnedsettelser kan fortsette å bo hjemme dersom boligen 
tilrettelegges for dette. Boligtilrettelegging kompenserer for funksjonsnedsettelser og 
muliggjør optimal selvstendighet og mestring. Dette gir god livskvalitet for den det 
gjelder, men er også økonomisk lønnsomt for kommunen. Det er derfor viktig å 
fortsatt ha stort fokus på boligtilrettelegging. Kommunen bør i denne forbindelse 
tilstrebe fortsatt utstrakt bruk av Husbankens økonomiske virkemidler. 
 
Tilbakemeldinger viser at det er behov for flere 
tilrettelagte leiligheter for personer med fysiske 
funksjonsnedsettelser der de kan føle trygghet om 
at hjelp er tilgjengelig hvis behov. Noen av disse 
er i behov for omsorgsboliger med varierende 
grad av bemanning. Det er her viktig  å tenke 
trygghet, stedlig sosialitet, bomiljø og nettverks-
bygging. Forskjellig familiesammensetning gjør at 
det er  behov for 3-roms leiligheter, noe kommunen har for lite av. 
 

8.3 Tiltak for personer med rus/psykiatri diagnoser 
 
Kartlegging viser stort behov for differensierte boligløsninger. Ut fra kjennskap til 
målgruppen er det behov for samlokaliserte boliger med varierende grad av 
oppfølging. 
Ved etablering av bofellesskap bør sammensetningen av beboere være velfundert. 
Beboerne bør settes sammen basert på funksjonsnivå og diagnose/problematikk. 
Antall samlokaliserte boliger på samme sted må være nøye gjennomtenkt. 
Målgruppen har samme behov for bolig og sosial 
støtte som alle andre i samfunnet.  
Videre er det viktig å legge tilrette for 
egenmestring og selvstendighet, slik at de kan 
fungere optimalt i boligen, flere vil også være i 
behov for booppfølging. 
Det er stor mangel på leiligheter til denne 
målgruppen, kartlegging viser 31 personer som 
mangler eller bor i uegnet bolig. Dette er en 
gruppe mennesker som av ulike årsaker ikke 
klarer skaffe seg leilighet selv.  
Kommunen må derfor fremskaffe flere leiligheter for å dekke behovet. Kommunen 
har pr. 2010 under planlegging 5 boliger med døgnbase for personer med både rus 
og psykiatriproblematikk. 

 
Trygghet og sikkerhet er iflg. 
Maslow et av våre mest 
grunnleggende behov. Dette blir 
derfor et hovedelement i vår 
planlegging hvor man skal sette 
mennesket og dets bolig i sentrum.  
 

 
Trygghet og interaksjon: En bolig 
er en dør til omverdenen. Ved å 
lukke døren avgrenser vi oss fra 
livet utenfor; ved å åpne den kan vi 
invitere andre inn i livet vårt – 
boligen gir mulighet til at både 
lukking og åpning kan skje på 
egne premisser. 
 



Boligsosial handlingsplan for Rygge kommune 2011-2018 27 

8.4 Tiltak for sosialt og økonomisk vanskeligstilte 
 

Det er i kartleggingen registrert 5 personer 
som i sin primærutfordring er økonomisk 
og/eller sosialt vanskeligstilte. De er ikke 
vanskeligstilt grunnet utfordringer som 
kommer inn under de andre 
grupperingene. Det dreier seg om unge i 
etablerings-fasen som sliter med å komme 
seg inn på boligmarkedet, ofte i 
kombinasjon med samlivsbrudd. 
De fleste i denne målgruppen er i stand til 
å skaffe seg og bo i egen bolig med 
økonomisk bistand i form av Husbankens 
virkemidler. 
Tiltaket ovenfor denne gruppen er derfor informasjon, veiledning og bistand 
mht. Husbankens ordninger som for eksempel startlån og tilskudd. 

 

8.5 Tiltak for personer med utviklingshemming 
 
Personer med utviklingshemming er i stor grad utsatt for psykiske lidelser med adferd 
som stiller krav til valg av bomiljø. 
Generelt for utviklingshemmede er boligsituasjonen relativt god. Det er i 
kartleggingen noen personer som bor i uegnet bolig. Disse har psykiatriproblematikk 
som tilleggsdiagnoser. Denne kombinasjonen er grunnen til at nåværende bolig er 
uegnet. I tradisjonelle bokollektiv for utviklingshemmede kan det være vanskelig å 
bosette disse, også med tanke på naboene de da er samlokalisert med.  
Det er behov for 2-3 boliger for nevnte målgruppe. Det er hensiktsmessig at disse 
lokaliseres i tett tilknytning til hverandre.  
Det er behov for å imøtekomme det økende antall eldre utviklingshemmede noe 
som krever bemannede samlokaliserte boligtilbud til denne gruppen. 

 
8.6 Tiltak for personer med andre 
funksjonsnedsettelser 
 
Kartlegging viser at det er 14 unge personer med ADHD, 
ADD, tourettes, autisme, asberger eller lignende 
diagnoser. Dette er unge mennesker som har behov for 
aktiviteter i hverdagen. De har behov for kontakt med 
andre ungdommer og de har behov for ansatte med 
kompetanse på problematikken. Alle trenger tjenester i 
boligen. Det er viktig at  boligens beliggenhet gir muligheter 
til deltagelse på ulike arenaer og innehar tilbud i 
nærområdet, dette innebærer sentral plassering. 
For å dekke behovet bør det fremskaffes flere 
samlokaliserte leiligheter til denne målgruppen.  

Det å bo blir en sosial handling i relasjon 
til andre handlinger, som tilsammen kan 
antas å imøtekomme behov, ønsker og 
visjoner i menneskets liv. Herunder kan 
vi si at boligen har symbolbetydning; vi 
snakker om å bo, om boliginnredning, 
om hvor vi bor eller ønsker å bo, osv.  
Å ha en bolig vil slik være viktig for 
identitet og selvfølelse for omtrent alle – 
eller, med andre ord; å ikke ha et sted å 
bo innebærer en sosial eksklusjon. 



Boligsosial handlingsplan for Rygge kommune 2011-2018 28 

8.7 Tiltak for strategisk tomtepolitikk 

 
Med bakgrunn i tiltaksbehovene må strategisk tomtepolitikk settes på dagsorden og 
gjenspeiles i kommunens planer og budsjettarbeid.  
Kommunen må avsette/anskaffe tomter til boligsosiale formål som nevnt i pkt. 
8.1- 8.6 og boliger for vanskeligstilte må integreres bedre i kommunens 
boligpolitikk. 
 
Utbyggingsavtaler utgjør et viktig verktøy i anskaffelse av nye boliger i vanlige 
bomiljøer. Bruken av utbyggingsavtaler som politisk virkemiddel fordrer klare 
målsettinger og strategier, samt sterk grad av samhandling mellom de berørte 
kommunale enhetene. Ved å inngå utbyggingsavtaler med utbyggere kan kommunen 
sikrer nye egnede boliger i vanlige bomiljø.  
Det er viktig at kommunen kommer svært tidlig i dialog med utbyggere. Slik kan disse 
få mulighet til å tilrettelegge for de evt. spesielle behov kommunen måtte ha. Dette 
kan f.eks. dreie seg om krav til utforming av bygninger som skal bygges for eller 
tilpasses eldre, ulike typer funksjonsnedsettelser osv. Det kan også være nødvendig 
å etablere basefunksjoner i tilknytning til boliger, boligtyper, boligstørrelse og andre 
forhold. 
I prinsippet kan kommunen ha flere måter å 
anskaffe flere boliger; Boligbyggelag og private 
aktører kan planlegge og bygge boliger som  
ivaretar kommunens behov. Kommunen kan kjøpe 
boliger i markedet, bygge boliger i egen regi og  
utvikle samarbeid med private utleiere.   
 
Fremskaffelse av flere boliger kan ta av for å ta 
svingninger i etterspørselen. Videre kan det være 
naturlig å avhende boliger som er lite tilpasset det 
boligsosiale behovet pga. beliggenhet, 
tilgjengelighet, standard mm. (avhendingen er antatt 
å gi inntekt) evt. legge tilrette for at leietagere kan 
kjøpe leid kommunal bolig, der det kan være aktuelt.      Landskap ved Ryggeheimen

   
Ved alle boliger og uteareal som skaffes eller rehabiliteres skal prinsippet om 
universell utforming etterstrebes.  
         

8.8 Tiltak for utvikling av bokompetanse 
 
Å etablere og mestre et boforhold forutsetter praktiske, sosiale og kulturelle 
ferdigheter. Booppfølging innebærer at en gjennom individuelt tilpassede tiltak skal 
gjøre den enkelte mest mulig istand til å ta ansvar for sitt boforhold. 
Utvikling av denne bokompetansen foregår primært ute i de respektive tjenestene og 
omfanget varierer etter behov og tilgjengelige ressurser.  
Målsettingen er å oppnå optimal mestring og selvstendighet. 
Utvikling av bokompetanse gir økt mestring av praktiske ferdigheter knyttet til det å 
bo i egen bolig. Dette forebygger i tillegg utkastelser, isolasjon og ensomhet.  
Et nødvendig tiltak blir derfor å utvikle tjenesteapparatet mht. kompetanse og 
organisering slik at det ivaretar målgruppenes behov. 
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8.9 Tiltak for utvikling av bomiljø 

 
Et godt bomiljø er et sted det er godt å 
være og godt å vokse opp - også for 
mennesker som oppleves annerledes.  
Et godt bomiljø er som oftest et blandet 
boområde som det oppleves trygt å 
ferdes i og gir en god ramme om 
hverdagslivet. 
Utformingen av boliger og bomiljøer vil 
kunne ha betydningen for graden av 
integrering og sosialisering, f.eks knyttet 
til innvandrere, vanskeligstilte, personer 
med funksjonsnedsettelser, osv. Det er 
avgjørende hvordan boligen ligger i 
forhold til andre funksjoner og          Engholmstranda 
kommunikasjonsmidler (Husbanken HB 7F.17, 1998). 
Å ha en god og trygg bolig, i omgivelser som gir fleksibilitet og valgmuligheter, er av 
stor betydning ikke bare for helse og arbeid, men også for sosial deltakelse. 
 
Tiltaket blir derfor å vektlegge utforming av gode og trygge omgivelser som 
fremmer sosiale, kulturelle og fysiske aktiviteter.      
Den fysiske utformingen av bomiljøet må være slik at den er brukbar for alle, 
dvs. universelt utformet.  
 

8.10 Tiltak for samordnet boligtjeneste 
 
Kartleggingsfunn viser at mange har uegnet 
bolig. Den viser også at dagens boligsosiale 
organisering har spredt ansvarsområde og 
mangler helhet og koordinering. Samhandling 
kan være avgjørende for at bosetting lykkes og 
for rasjonell og effektiv drift. 
Kommunikasjon, dialog, forståelse og 
kjennskap er viktige premisser for videre 
utvikling av et godt samarbeid og dermed god 
tjenestelevering. 
 
 
Ett av tiltakene blir derfor: Gjennomføre organisering som sørger for 
samhandlingsavtaler, rutinebeskrivelser og utvikling av system mellom enheter 
involvert i boligsosialt arbeid.  
 
Kommunen ønsker å vurdere boligtjeneste (jmf. Sarpsborg/Fredrikstad kommune), 
som kjernen i en veiledningstjeneste og en boligkjede for vanskeligstilte i kommunen. 
 
Dette er en uensartet gruppe som fordrer forskjellige løsninger, forskjellige tiltak og 
variert grad av oppfølging. Her er mange individer og grupper hvor egnede boforhold 

 
Hvorfor drive forebygging? 
”Det er 19 millioner kroner å spare 
hvis en stopper en 16-åring i 
problemutvikling (hvis han dør som 
44-åring)” 
      (Arne Klyve, Bergensklinikkene) 
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kan kompensere for funksjonsnedsettelser og tilrettelegge for optimal mestring og 
selvstendighet.  
NAV og andre tjenester i kommunen skal kunne henvende seg til et sted hvor 
boligtildeling foregår.  
 
Det er muligheter for å søke midler til 
boligsosialt utviklingsarbeid gjennom 
kompetansetilskuddet fra Husbanken. 
Kommunen bør derfor søke tilskudd til 
et prosjekt som skal etablere bedre 
rutiner og retningslinjer for 
samhandling mellom de ulike 
tjenestene som har ansvar for det 
boligsosiale arbeidet.  
Et godt samarbeid på tvers er en forutsetning for å kunne tilrettelegge behovene til 
den enkelte bruker og brukergruppe. 
 
Ved samordnet organisering av tjenesten vil man tydeliggjøre koordineringsansvaret 
for boligformidling og booppfølging, samtidig vil brukerne og de andre tjenestene ha 
et sted å henvende seg i boligspørsmål. 
 

9 Oppfølging av den boligsosiale 
handlingsplanen 
 
Det boligsosiale arbeidet må utvikles i et langtidsperspektiv, samordnes og rulleres i 
takt med kommunens øvrige styringssystemer. Boligsosial handlingsplan må inngå 
som et ledd i den årlige handlingsprogram-/budsjett-/rapporteringsprosessen på linje 
med de øvrige deler av kommunens virksomhet. Gjennomføringsstrategier og tiltak 
må avpasses de rammer og føringer som handlingsprogrammet fastsetter. 
Boligsosial handlingsplan må samordnes med tematisk tilgrensende 
enhetsplaner/kommuneplaner med hensyn til strategier og tiltak. Dette gjelder 
spesielt for planer som omhandler de innbyggerne som boligsosial handlingsplan 
prioriterer. 
Tiltakene følges opp i de årlige forslagene til budsjett for kommunen.  
Se kap. 11. for tiltakstabell. 
 
Det utarbeides en retningsgivende arbeidsplan for det boligsosiale arbeidet som 
fastsetter ansvars- og oppgavefordeling samt tidsfrister for oppfølging av de enkelte 
tiltakspunktene i Boligsosial handlingsplan. 

 
 
 
 
 

 
«Vi lever inte för att bo. Vi bor för att 
leva. Det viktiga med hur vi bor är hur det 
låter oss leva, hur det påverkar raden av 
vardager som lagrar sig till våra liv.» 
                                         (Rita Liljeström) 
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10 Boligsosial ordliste og definisjoner 
 
Vanskeligstilte på boligmarkedet: ”..personer som i mangel av økonomiske 
ressurser, med fysiske eller sosialmedisinske problemer ikke har mulighet til å skaffe 
eller bli boende i en god bolig i et godt miljø.” 
 
Boligsosialt arbeid: Et vellykket boligsosialt arbeid krever en helhetlig tilnærming på 
tvers av organisatoriske grenser og forvaltningsnivå. Det boligsosiale arbeidet er 
omfattende og dekker alt fra kommunens innsats for å fremskaffe og tildele boliger, til 
enkelttiltak som kan øke den enkeltes forutsetninger for å mestre bo- og livssituasjon. 
 
Samhandling: Flere aktører som har forskjellige roller jobber sammen for å nå felles 
mål. Hensikten med samhandlingen er normalt å utnytte gjensidige fortrinn i 
fellesskap, for eksempel kunnskaper og ferdigheter, målgruppe-tilgang, infrastruktur 
eller andre kritiske ressurser for suksess. 
 
Samlokaliserte boliger: Flere separate boenheter som ligger samlet. Boligene kan 
være samlet i en oppgang i en blokk, det kan være leiligheter i én bygning og det kan 
være rekkehus eller småhus for eksempel samlet rundt et tun. Samlokaliserte boliger 
kan også ha fellesarenaer. 
 
Egen bolig: Man disponerer eid eller leid bolig. 
 
Egnet bolig: Bolig som tilfredsstiller gitte behov.  
 
Omsorgsbolig: En omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset orienterings- og 
bevegelseshemmede og fysisk tilrettelagt slik at beboere etter behov skal kunne 
motta heldøgns pleie og omsorg. En omsorgsbolig er beboerens eget hjem. Den 
enkelte bolig kan være utformet som selvstendig bolig eller som 
bofellesskap/bokollektiv. 
 
Bostedsløse: Personer som ikke disponerer egen eid eller leid bolig, og er henvist til 
tilfeldige boalternativ, samt personer som ikke har ordnet oppholdssted for 
kommende natt. Dette omfatter også personer som oppholder seg på institusjoner, 
hospits eller lignende som ikke har eget bosted ved eventuell utskrivelse og denne 
utskrivelsen vil finne sted om to måneder eller mindre. Som bostedsløs regnes også 
den som bor midlertidig hos slektninger og venner. (Personer som bor hjemme hos 
pårørende er ikke å regne som bostedsløse så lenge dette er ”varig”. Personer som 
bor hos foresatte er i denne planen ikke regnet som bostedsløse). 
 
 
 
 


