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Helhetlig boligpolitisk planlegging

- nøkler i levekårsutvikling?

Per Olaf Skogshagen

Husbanken

Kommune og marked, direktør

Samplan, 11.3.2019
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Nasjonale føringer for boligpolitikken
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Boligpolitisk 
instrument

Samfunnsbank

Godt 
boligsosialt 

arbeid

Forebygge at folk blir vanskeligstilte på boligmarkedet, og bidra til at 
vanskeligstilte kan skaffe seg og beholde en egnet bolig.
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Bolig for velferd
Nasjonal boligsosial strategi (2014-2020)
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Alle skal bo godt og trygt  
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Bolig for velferd
1. Alle skal ha et godt sted å bo

2. Alle med behov for tjenester, 

skal få hjelp til å mestre 

boforholdet

3. Den offentlige innsatsen skal 

være helhetlig og effektiv

Målene skal bidra til at det boligsosiale 

arbeidet står på dagsorden i stat, 

kommune og hos samarbeidspartnere. 
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Bolig for velferd

Veiviseren

Særskilt 
innsats i 

Oslo

Kommuneprogrammet

Innovasjon

Regionalt 
arbeid

Boligsosiale hensyn i planlegging

Universell utforming Områdesatsing

Kommune og markeds viktigste innsatsområder
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Alle skal ha et godt sted å bo

- Og de som har behov for det skal få hjelp til å mestre boforholdet

Samfunnsoppdraget:

Forebygge at folk blir vanskeligstilte på boligmarkedet, og bidra 

til at vanskeligstilte kan skaffe seg og beholde en egnet bolig.
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Refleksjon:

Er det dilemmaer knyttet til dette «alle» ?
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Politikkutforming for innbyggergrupper

BOLIGPLANLEGGING
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Alle skal ha et godt sted å bo

- Og de som har behov for det skal få hjelp til å mestre boforholdet

Samfunnsoppdraget:

Forebygge at folk blir vanskeligstilte på boligmarkedet, og bidra 

til at vanskeligstilte kan skaffe seg og beholde en egnet bolig.



Agenda

• Introduksjon

• Status og utfordringer

• Prioriterte områder 

• Virkemidler

• Planlegge for det



Barn i familier med lav 

inntekt
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Barnefattigdom



19

Hvorfor skal vi investere i dette?

• Forskning viser at boligen 
barn og unge vokser opp i 
har betydning for hvordan 
det går med dem senere i 
livet. Påvirkes av 

• Boligkvalitet, f eks fukt, råte, 
trekk

• Boligstørrelse, trangboddhet

• Bomiljø 

• Bostabilitet
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Ny rapport: Oppvekst i eid bolig øker 
sannsynligheten for å starte på 
høyere utdanning

• I en kommende rapport fra 
OsloMet finner forskerne 
tendenser til at barn som 
vokser opp i eid bolig har 
større sannsynlighet for å 
starte på høyere utdanning.
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Barn/unge som bor dårlig

Alle barn
• 209 000 barn bor trangt

• 155 000 barn bor i leid bolig

Barn i familier med lav inntekt
• 46 000 barn bor trangt

• 58 000 barn bor i leid bolig

Kilde: SSB



Sjekk din kommune:
Andel barnefamilier med små barn som bor trangt – noen 

eksempler
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Enslige forsørgere med små barn –
Mer enn 50 % bor i leid bolig

I husholdninger med lav 

inntekt bor over 60 prosent 

i leid bolig. Dette berører 

58 000 barn

Andel som bor i leid bolig
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Enslige forsørgere med små barn -

Høy andel leier, men tydelige forskjeller mellom de 

største kommunene
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Enslige forsørgere med små barn -

Stor variasjon i andel som leier i mindre kommuner

34,2
35,8

62,0
60,5

30,8

68,6

60,0
63,0

67,7

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

0211 Vestby 0216 Nesodden 0624 Øvre Eiker 0807 Notodden 0926 Lillesand 1235 Voss 1663 Malvik 1870 Sortland - Suortá 1903 Harstad -
Hárstták

Kilde: Boforholdsstatistikk SSB



26

De fleste bor bra, men 120 
000 barn bor i dårlige 
bomiljøer

• 28 prosent av ensligere forsørgere 
og familier med små barn har ikke 
tilgang på trygge leke- og 
rekreasjonsområder

• 32 prosent av enslige forsørgere 
bor i områder som er trafikkfarlige
for små barn

• Ca. 6 prosent av barnefamiliene 
har problemer med kriminalitet, 
vold og hærverk i boområdet
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Andel husholdninger som leier bolig



En aldrende befolkning
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En aldrende befolkning

Kilde: NAVs omverdensanalyse 2019
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Eldrebølgen når land

• Andelen eldre over 70 år vil øke fra 11 prosent i dag til 19 prosent i 

2060. Altså vil om lag hver 5. personer være over 70 år.

• Samtidig vil antallet eldre over 80 år tredobles
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Morgendagens eldre

• Mange flere 

• Friskere

• Aktive og samfunnsengasjerte

• Vil bo sentralt

• Vil være del av et pulserende liv

• Vil bo hjemme, selv med store 

hjelpebehov

• Vil være selvhjulpen / ikke en 

byrde / vil være en ressurs

13. mar. 2019 31
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Flere eldre vil bo hjemme og 

motta helsetjenester der

• eksisterende boligmasse må  

tilpasset den enkeltes  

funksjonsnivå

• Husbanken prioriterer tiltak som 

bidrar til at folk kan bo hjemme 

lenger

Foto:Colourbox
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Hjemmetjenester Sykehjemsplass

Kr. 235.000

Kr. 1.130.000

Tal henta fra KOSTRA for 2016 og byggekostnad for sykehjem i pressområder (Husbanken)

Kr. 3.760.000

Byggekostnad pr 

sykehjemsplass



Personer med nedsatt 

funksjonsevne
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Dårlig tilpassede boliger

• 59 prosent har ikke alle 

hovedfunksjoner på ett plan

• 1 prosent er tilgjengelig for 

rullestolbrukere

• 80 prosent av boligene i 2050 er 

allerede bygd
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Hva er en livsløpsbolig?

En livsløpsbolig er brukbar i alle 

faser i livet, også hvis man blir 

dårligere til beins eller blir 

avhengig av rullestol eller rullator. 

• Trinnfri adkomst fra 

adkomstvei og 

biloppstillingsplass

• Alle hovedfunksjoner på 

inngangsplanet Illustrasjon fra NHFs heffte

Universell utforming og likestilling-

tilgjengelige bygg og uteområder
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Hvorfor bygge livsløpsbolig?

• Som kommune

• Som privatperson

• Som utbygger

Foto:AVdir
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Reguleringsplan

§ 12–7 Bestemmelser i reguleringsplan

- antall boliger i et område

- største og minste boligstørrelse

- krav til tilgjengelighet og boligens utforming

- stigningsforhold (maks 1:12 – 1:20)

- parkeringsplasser for forflytningshemmede
Bilde fra «Inkluderende uterom som stimulerer»
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PAPPA PÅ SKI

https://vimeo.com/273841076

- en film om livsløpsbolig

https://vimeo.com/273841076


Bostedsløse
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36 prosent færre 

bostedsløse

Hvileskjær eller brette opp 

ermene? 

Foto:Husbanken/Ricardofoto
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Samarbeid med kommunene 

om gode boligløsninger

Granavolden-plattformen sier

• ingen bostedsløse

• løft for psykisk helse og 

rusomsorg

• pakkeforløp for rusbehandling

• følge opp opptrappingsplanen 

for rusfeltet
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Bruk av midlertidig botilbud
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• Summen av aktørenes 

innsats gir resultater.

• Alle aktørene må levere 

for at helheten skal bli 

bra.

Bolig

Helse

Rehabilitering

Økonomisk 
veiledning

Arbeid
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Hvordan jobbe?

• Forebygge
• Forhindre utkastelser, bolig ved utskrivelse eller løslatelse, god 

integrering etc. 

• Bolig og tjenester
• Kommunale utleieboliger og privat leiemarked

• Brukermedvirkning

• Tilpassede tjenester

• Prioritering
• Politisk og administrativ



Agenda

• Introduksjon

• Status og utfordringer

• Prioriterte områder

• Virkemidler

• Planlegge for det
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Prioriteringer 2019

• barn og unge

• eldre

• nedsatt funksjonsevne

• bostedsløse

Foto:Husbanken



Agenda

• Introduksjon

• Status og utfordringer

• Prioriterte områder

• Virkemidler

• Planlegge for det
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Helhetlig virkemiddelbruk

Bruke mulighetsrommet og se de 

statlige og kommunale 

virkemidlene i sammenheng.

Foto:Colourbox
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Boligpolitikk i praksis

• Kommunen som samfunnsutvikler

– Alle skal ha ein godt sted å bo

• Kommunen som tjenestetilbyder

– Alle med behov for tjenester skal få hjelp til å 

mestre boforholdet

• Kommunen som organisasjon

– Den offentlege innsatsen skal være helheitlig

og effektiv
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Statlig regionalt samarbeid

• Bidra til å øke måloppnåelsen i arbeidet 

med Bolig for velferd.

• I programmet er det fokus på at kommune 

skal møte en samordnet stat, derfor har 

Husbanken inngått et samarbeid med 

Fylkesmennene. 

• En tydeliggjøring av roller, 

oppgavefordeling og prioriterte tiltak 

mellom Fylkesmannen og Husbanken.

• Målet er å ha aktive statlige regionale 

nettverk hos alle fylkesmannsembetene.
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Veiviseren.no
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KOMMUNAL PLANSTRATEGI   
Strategisk 

overordna

Strategisk 

utdyping

Kommuneplanens 

samfunnsdel

Kommuneplanens 

arealdel

Delmål og 

tiltak Tema- og 

sektor/ fagplanar

Område- og 

detaljregulering

Utbyggingsavtalar

Handlingsdel 

med 

økonomiplan

Årsbudsjett

Årsmelding

Rekneskap 

Tertial-

rapportar

Arbeids-

program
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• Status og utfordringer
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• Virkemidler

• Planlegge for det



13.03.2019 56

www.larvik.kommune.no
www.twitter.com/larvik

www.facebook.com/larvikkommune



57

Refleksjon:

Er det forskjell på 

- Boligsosial plan

- Boligplan

- Helhetlig boligpolitisk plan
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Resultatfunn i fase I 

• Boligutvikling har relativt liten gjennomføringskraft 

• Ulike rutiner mangler beskriver og prosesser i kvalitetssystemet

• Organisasjonene mangler hensiktsmessige samarbeidsarenaer

• Boligpolitikken mangler tilstrekkelig politisk og administrativ forankring

• Det er mangler i de grunnleggende plandokumentene for Larvik 
kommune

• Det er manglende sammenheng mellom mål, vedtak og finansiering

• Det er uklar forståelse av prosessene som skal føre fra tidspunktet det 
identifiseres et boligbehov ute i organisasjonen, til at boligen realiseres. 
Det ser også ut til at organisasjonen i for liten grad benytter vedtatte 
muligheter overfor utbyggere.
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Konklusjoner

• Prosjektgruppen anbefaler at Larvik kommune utvikler et 
Boligsosialt utviklingsprogram som omfatter en samlet 
boligpolitikk, på tvers av kommunens enheter og foretak.

• Denne boligsosiale utviklingsplanen må peke på de primære 
arbeidsområdene for å kunne lykkes i det boligsosiale arbeidet.

• Det vurderes om styringsgruppen også bør ha deltakere med 
boligfaglig kompetanse.
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Boligforvaltning

• Organiseringen av boligadministrasjon er fragmentert i Larvik 

kommune. Den fragmenterte organisasjonsstrukturen 

begrenser muligheten for en helhetlig bruk av virkemidlene. 

• Larvik kommune må sikre overgangen fra boligsosiale planer 

og kommunens Strategidokument, til effektiv fremskaffelse av 

boliger, hensiktsmessig vedlikehold og nybygging, samt 

forretningsførsel som forebygger utkastelse.
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Alle skal bo godt og trygt  

Personer med 

enten uegnet bolig eller høy boutgiftsbelastning

• og med lavinntekt

•etter at de har mottatt sosialhjelp/bostøtte

- personer som ikke har mulighet til å skaffe seg og/eller 

opprettholde en tilfredsstillende bosituasjon på egen hånd

Hvem er vanskeligstilt på boligmarkedet?
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• Alle har behov for et sted å bo og derfor må bolig være en 
sentral del av velferdspolitikken. 

• Boligens betydning i velferdspolitikken kan synes 
underkommunisert. Ved bedre å ta hensyn til bolig i 
samfunnsplanleggingen generelt, og i det forebyggende 
boligsosiale arbeidet spesielt, kan levekår bedres for mange.

• Bolig må, sammen med helse, utdanning og 
inntektssikring, forankres som den fjerde av 
velferdspolitikkens pilarer
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Politikkutforming for 

innbyggergrupper

BOLIGPLANLEGGING
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Utvikle organisasjon for sentral ledelse og koordinering

Utvikle faktagrunnlag for kommunens boligpolitikk

Oversikt over kommunens tomter

Oversikt over kommunens eiendommer

Oversikt over boligstiftelsens eiendommer

Oversikt over innleie fra private aktører

Regulerte private områder

Regulerte kommunale områder

Kjente boligbehov

Grunnlag for bestillinger

Prioritering av byggeprosjekter for å dekke kjente behov

Basert på fakta og statistikk fra Larvik kommune

Sammenstille behov fra tjenesteområdene

Planlegging av bosettingsløsninger for vanskeligstilte på boligmarkedet

Økonomiplan



Alle skal ha et godt sted å bo

- Og de som har behov for det skal få hjelp til å mestre boforholdet



Når markedet ikke leverer 

tilstrekkelig variasjon i 

boligmassen slik at alle 

kan bo trygt og godt og i 

gode bomiljøer 

– Hva gjør vi da?



Larvik kommune legger følgende verdigrunnlag til grunn 

for alt boligsosialt arbeid: 

Bolig først. Bolig er en grunnleggende menneskerettighet og ikke et privilegium 

man skal gjøre seg fortjent til. 

Deltagelse i samfunnet. Å ha et sted å bo er en forutsetning for helse, utdanning, 

arbeid, familieliv og samfunnsdeltagelse. 

Gode steder å bo. Boforholdene skal vurderes etisk og juridisk opp mot definerte 

standardkrav. Kvaliteten på alle boliger skal være god og plassert i boområder som 

fremmer livskvalitet. 

Universell utforming av boliger og boligområder skal gi grunnlag for trygghet og 

redusert behov for bistand. 

Ingen midlertidighet. Permanente botilbud bedrer livssituasjonen, all 

midlertidighet forverrer. 

Fra leie til eie. Flest mulig skal kunne eie egen bolig for å kunne ta del i den 

verdiøkningen som kan bedre levekårene. 

Offentlig ansvar. Kommunen skal drive en aktiv boligpolitikk og ta i bruk alle 

tilgjengelige virkemidler. 

Lengst i egen bolig. Fremtidens velferdsutfordringer skal blant annet løses ved at 

flest mulig kan bo lengst mulig i egen bolig. 

Brukerinnflytelse. Brukernes egne synspunkter, vurderinger og valg skal tillegges 

grunnleggende vekt. 
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Fra 

Boligsosiale enkeltprosjekter 

til en

helhetlig, kontinuerlig politikk?
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Samtidige utviklingsområder
Bo-

oppfølging

Tjeneste-
planlegging

Boligforvaltning 
beboere

Planlovens 
handlingsrom

Koordinere behov, virkemiddelbruk 
og boligfremskaffelse

Arealplanlegging

Økonomiplanlegging

Kommuneplanarbeid

Kommunens toppledelse

Politisk arbeid

Verdiplattform for arbeidet

Per Olaf Skogshagen
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4 kategorier makt i planleggingen. 

Det er makt til 
å sette 

problemer på 
den politiske 
dagsordenen

Hvordan 
bestemme 
regien på 

planprosessen 
og dens innhold

Makt til å gjøre 
vedtak

Makt til å 
gjennomføre 

vedtakene
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Samtidige utviklingsområder
Bo-

oppfølging

Tjeneste-
planlegging

Boligforvaltning 
beboere

Planlovens 
handlingsrom

Koordinere behov, virkemiddelbruk 
og boligfremskaffelse

Arealplanlegging

Økonomiplanlegging

Kommuneplanarbeid

Kommunens toppledelse

Politisk arbeid

Verdiplattform for arbeidet

Per Olaf Skogshagen
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Samtidige utviklingsområder
Bo-

oppfølging

Tjeneste-
planlegging

Boligforvaltning 
beboere

Planlovens 
handlingsrom

Koordinere behov, virkemiddelbruk 
og boligfremskaffelse

Arealplanlegging

Økonomiplanlegging

Kommuneplanarbeid

Kommunens toppledelse

Politisk arbeid

Verdiplattform for arbeidet

Per Olaf Skogshagen
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Samtidige utviklingsområder 
Bo-

oppfølging

Tjeneste-
planlegging

Boligforvaltning 
beboere

Planlovens 
handlingsrom

Koordinere behov, virkemiddelbruk 
og boligfremskaffelse

Arealplanlegging

Økonomiplanlegging

Kommuneplanarbeid

Kommunens toppledelse

Politisk arbeid

Verdiplattform for arbeidet
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Samtidige utviklingsområder 
Bo-

oppfølging

Tjeneste-
planlegging

Boligforvaltning 
beboere

Planlovens 
handlingsrom

Koordinere behov, virkemiddelbruk 
og boligfremskaffelse

Arealplanlegging

Økonomiplanlegging

Kommuneplanarbeid

Kommunens toppledelse

Politisk arbeid

Verdiplattform for arbeidet
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Samtidige utviklingsområder 
Bo-

oppfølging

Tjeneste-
planlegging

Boligforvaltning 
beboere

Planlovens 
handlingsromKoordinere behov, 

virkemiddelbruk og 
boligfremskaffelse

Arealplanlegging

Økonomiplanlegging

Kommuneplanarbeid

Kommunens toppledelse

Politisk arbeid

Verdiplattform for arbeidet
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Helhet i planlegging

Planlegge for gjennomføring

Kommune-
styret

Ordfører

Rådmann

Rådmannens 
ledergruppe

Mellomledere

Ansatte og tjenestekvalitet

Kunnskapsgrunnlag og felles forståelse

Plangrunnlaget

Verdigrunnlaget
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Helhetlig boligpolitisk planlegging
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Arealstyring

Handler det bare om:

- Hvor du skal bygge

- Hvor høyt du skal bygge

- Hvor tett du skal bygge

- Vei, vann og kloakk

- Rekreasjon og bomiljø

- Gamle ting nede i bakken

- Eiker som er hule
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BOLIGPLANLEGGING

Muligheter - Begrensninger

Forhandlinger med utbyggere?
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Kompleksiteten • Kommunen som
– Reguleringsmyndighet

– Eiendomsbesitter

– Tilrettelegger

– Boligaktør

– Tomteaktør

– Utbyggingsaktør

• Private utbyggere

• Organisatoriske virkemidler

• Økonomiske virkemidler

• Sosial boligpolitikk –
Boligsosial politikk

• Plan- og bygningsloven
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Dilemmaer er til for å 
løses

Eksempler: 
«Ha de rette boligene, på rett sted, med rett 
standard»:
Strategiske beslutninger vs. fagsidens akutte boligbehov

«Gode boliger i gode bomiljøer»:
Beboer bor trygt og godt vs. naboene er utrygge

«Alle skal bo trygt og godt»:
God boligstandard som fremmer helse vs. Billige boliger, 
slitasje/økte vedlikeholdskostnader

«Behov for hjelp til å mester boforholdet»:
Avsidesliggende hardbruksboliger vs. tjenester og bo-oppfølging i 
nabolag
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HANDLINGSPROGRAM; STRATEGIER FOR Å NÅ 

MÅL

• Markedsorienterte strategier

• Boligpolitiske strategier for virkemiddelbruk

• Boligsosiale strategier
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Markedsorienterte strategier

1) KOMMUNEPLANLEGGINGEN SKAL SIKRE BOLIGUTVIKLING LANGS 
KOLLEKTIVAKSER OG I KNUTEPUNKT

2) DEN RISIKOANDEL DET OFFENTLIGE REPRESENTERER I 
BOLIGBYGGEPROSJEKTENE SKAL VÆRE MINIMALISERT

3) SAMARBEID I PLANLEGGINGEN OG SAMFUNNSUTVIKLINGEN SOM 
GIR DEN RETTE BOLIGUTVIKLINGEN FOR BEFOLKNINGSVEKST

4) OMDØMMEBYGGING OG MARKEDSFØRING

5) I LARVIK SKAL INNBYGGERNE KUNNE BO LENGE I EGEN BOLIG 
DERSOM DE ØNSKER DET
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Booppfølging

Tjenesteplanlegging

Boligforvaltning

Boliganskaffelser

Planlovens handlingsrom

Arealplanlegging

Økonomiplanlegging

Kommuneplanarbeid forøvrig

Kommunens ledelse

Politisk arbeid

Det etiske verdigrunnlaget



Bolig for velferd – tiltak 1:

Arbeidsprosesser

• Bidra til at kommuner kartlegger 

eksisterende arbeidsprosesser og praksis

• Spre gode eksempler på arbeidsprosesser 

• Bidra til mer helhetlige tjenesteforløp 

gjennom 

• Kompetansehevende tiltak, blant annet i Veiviseren 

• Forslag om endringer i regelverk, 

virkemiddelutforming og -forvaltning 

• Regional stat: bidra til å forbedre 

kommunenes arbeidsprosesser gjennom 

kartlegginger og kunnskapsdeling, og 

koordinert aktivitet med kommunene. 

Etablere arbeidsprosesser for 

helhetlig tilbud av boliger, bo- og 

oppfølgingstjenester for 

mennesker med 

rusmiddelavhengighet og 

psykiske lidelser som mangler 

eller risikerer å miste sin bolig. 



Bolig for velferd – tiltak 2: 

Eie egnet bolig først

• Bidra til at vanskeligstilte barnefamilier kan 

kjøpe bolig

• Trygge situasjonen til familier som kjøper 

bolig gjennom mulighet for bistand til å 

håndtere eiersituasjonen / løses ut av den. 

• Etablere oppfølgingsrutiner og 

foreldrestøttene tiltak

• Bidra til et profesjonelt og godt tilbud av 

private og kommunale leieboliger 

Tilrettelegge for at vanskeligstilte 

barnefamilier bor i en egnet bolig



Fra sist til først: 

Ny ide/metode for å 
motvirke bostedsløshet

• Før: 
Bolig ble definert som siste ledd i en 
tiltakskjede. Først kartlegging av rus, 
helse etc., deretter behandling, 
rehabilitering og til slutt bolig. 

• Nå: 
Bolig tilbys først for å lykkes med 
kartlegging, behandling og 
rehabilitering.

2012: 6259 bostedsløse 

2016: 3909 bostedsløse 
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Fra kommuneprogrammet

«…til at det blir tatt boligsosiale

hensyn i planarbeidet for å oppnå 

god bokvalitet og gode boområder.»

«…forankre arbeidet i kommunale 

planprosesser og vise gradvise 

forbedringer i det boligsosiale

arbeidet over år.
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Kommunen kjøper 
boliger

Samarbeide med 
private aktører

Benytte det 
private utleie-
markedet

Bistå vanskelig-
stilte til å kjøpe 
bolig

Bistå personer til å 
bli boende i eid 
eller leid bolig

STRATEGI

Grunnlån
Tilskudd til 
utleieboliger

Grunnlån
Tilskudd til 
utleieboliger

Bostøtte Startlån
Tilskudd til 
etablering
Tilskudd til tilpas.
Bostøtte

Startlån (eie)
Tilskudd til 
etablering
Bostøtte

HUSBANKENS 

VIRKEMIDLER

Strategi for 
anskaffelser
10% BRL avtale
Utbyggings-avtaler 
(10%)

Tilvisningsavtale
Tildelingsavtale
Innleie

Øk. rådgiving
Veiledning 
Bo-oppfølging
Depositum
Øk. sosialhjelp
Evt. kommunal 
bostøtte

Tverrfaglig 
samarbeid
Øk. rådgivning
Veiledning og 
oppfølging
Salg/kjøp av tomt

Øk. rådgiving
Veiledning 
Bo-oppfølging
Tjenester
Tverrfaglig 
samarbeid
Øk. sosialhjelp

KOMMUNENS 

VIRKEMIDLER

Helhetlig virkemiddelbruks

Bygge nye sykehjem, 
omsorgsboliger og 
tilgjengelige boliger

Grunnlån
Investerings-
tilskuddet

Salg/kjøp av tomt
Reguleringsplan
Utbyggingsavtaler

Oppgradere og 
tilpasse 
eksisterende 
boliger

Startlån (eie)
Grunnlån
Tilskudd til tilpas.
Heistilskudd
Tilskudd til prosj. 
og utredning

Økonomisk og 
byggteknisk 
rådgiving
Tverrfaglig 
samarbeid

Kommunen bygger 
nye boliger

Grunnlån
Tilskudd til 
utleieboliger

Kjøp/salg av tomt
Reguleringsplan
Utbyggings-avtaler

FORUT-

SETNINGER

Fremskaffe egnede utleieboliger for vanskeligstilte Eieretablering Beholde og tilpasse bolig
Tilgjengelige boliger, 

sykehjem og 

omsorgsboliger

ORGANISERING OG FORANKRINGBOLIGSOSIALE HENSYN I PLANOVERSIKT OVER BEHOV

INNSATS-

OMRÅDER



Barnefamilier 

med lav inntekt
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Mål: 

Alle barn skal bo godt og 

trygt

Vi må se barna og sørge for at de 

bor trygt selv om foreldrene har lav 

inntekt eller andre problemer.
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Alle barn skal bo godt og trygt

Målekriterier

• Boligkvalitet

• Boligstørrelse 

• Bomiljø 

• Bostabilitet
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Alle barn skal bo godt og trygt –

To strategier:

Leie egnet 

bolig

Eie egnet 

bolig
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Leie:
Hva skal kommunen gjøre for barn som 
bor i kommunale utleieboliger?

Anbefalinger fra NTNU-rapport:

• Satse systematisk på bo-oppfølgning

• Rutinemessig HMS-sjekk og oppgradering av 

boligene

• Økt bemanning til arbeid med bomiljø og drift

• Bruk av hardbrukshus-løsninger til barnefamilier bør 

utredes

• De mest belastede beboerne bør få alternative tilbud

• Undersøk og vurder responstid på utbedringer
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Leie:

Behov for praksisendring 

• Oppfølgning av barnefamilier i 

leid bolig

• Tilpasse kontraktstiden til 

barnefamiliens situasjon –

trygg bosituasjon
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Leie:
Hvilke kommuner vil være først? 

• Systematisk 

gjennomgang av 

boligmassen for å sikre at 

alle barn bor i egnde

boliger

Sjekkliste
 Trangboddhet

 Fukt og råte

 For lite dagslys

 Hverken hage el. balkong

 Problemer med støy utenfra

 Lekeplass/rekreasjons-
område

 Trygghet - uro for vold/trusler 
i nabolaget

 Trafikkforhold ikke egnet for 
en femåring
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Leie:
Hvem vil være med og ta det neste steget? 

Invitasjon:

Bruk av tilskudd til 

utleieboliger til innovative 

forsøk, inkludert tilpasning 

av boligmassen til 

barnefamiliers behov 
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Eie:

Hvorfor skal flere 

barnefamilier 

eie bolig?

Stabilt bomiljø 

gir bedre 

oppvekstsvilkår

Mer lønnsomt 

å eie enn å 

leie

Økt selvfølelse og 

motivasjon for å bli 

selvhjulpen
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Eie:
Flere kan eie ved hjelp av startlån

Regjeringen ønsker at 

«så mange som mulig av 

de som ønsker det, skal 

kunne eie sin egen bolig» 



114

Eie:
Flere kan eie ved hjelp av startlån

• Lang nedbetalingstid (inntil 50 år)

• Tilskudd – reduserer risiko og 

boutgifter

• Fastrente (inntil 20 år)

• Avdragsfrihet (inntil 8 år)
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Eie:
Fleksibel bruk av startlån gir økt betjeningsevne

Eksempel: ung ufør       
Årlig inntekt (2,91 G): 281 929 

Nettoinntekt per mnd:     19 000

Husleie leid bolig:           11 000

Disp. til livsopphold: 8 000

Månedsbudsjett

Alt. 

1

Alt. 

2

Alt. 

3

Alt. 

4
Netto inntekt 19 000 19 000 19 000 19 000

Andre

bokostnader

3 000 3 000 3 000 3 000

Livsopphold 9 000 9 000 9 000 8 000

Disp. til låne-

utgifter

7 000 7 000 7 000 8 000

Rente Flytende 10 år 

fast

10 år 

fast

10 år 

fast

Nedbetalings-

tid

30 år 30 år 50 år 50 år

Maks lån 1,1 mill 1,6 mill 2,2 mill 2,5 mill

SIFO-satsen for utgifter til 

livsopphold er 9 000 kroner 

per måned – 1 000 kroner 

mer enn personen i 

eksempelet klarer seg med i 

dag.  
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Eie:
Låneevne med SIFO-sats: 1,85 mill kr

Låneevne med faktisk husleie: 3,1 mill kr

SIFO bør brukes med varsomhet. Faktisk husleie er bedre.

Beregning med SIFO-sats

Netto inntekt 41 000

SIFO 2 voksne, 3 barn
(inkl. SFO, barnehage og bil)

32 457

Disp. til boutgifter 8 457

Startlån
(Etter felleskostnader, 10 års 

fastrente, 43 års nedbetaling)

1 850 000

Beregning med faktisk 

husleie
Dagens husleie
(= disp. til boutgifter)

12 000

Startlån
(10 års fastrente, 43 års 

nedbetaling) 

3 100 000
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Eie: 
Hvem vil være med å jobbe for å øke eier-
andelen blant vanskeligstilte 
barnefamilier? 
• Ta ansvar for at barnefamilier 

vurderes med tanke på eiebolig og 
får søknader om startlån 
behandlet?

• Ta ansvar for at mulighetene 
regelverket gir, benyttes til 
barnefamilienes beste

• Husbanken vil ta hensyn til 
ambisjoner ved tildeling av midler! 
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Eie først i veiviseren.no

• Egen arbeidsprosess med beskrivelse og maler til bruk
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• Boligpolitiske mål i 

samfunnsdelen

• Boligpolitiske prioriteringer i 

arealdelen

• Fag-temaplan bolig eller 

boligpolitisk plan

• Tiltak fra boligpolitisk plan 

integrert i økonomiplan

• Organisering og samarbeid
• Strategisk

• Operativt

Bolig må inn i kommuneplan og temaplaner
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Hvorfor ta boligsosiale hensyn i planleggingen?

• framskaffe nok egnede boliger til 

innbyggerne

• gode bomiljø som er universelt 

utformet 

• gode levekår for innbyggerne

• unngå segregering
Foto:Colourbox



Takk for oppmerksomheten!


