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Nasjonale mål for 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.  



Alle skal ha et godt sted å bo 

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

mestre boforholdet 



Alle skal bo trygt og godt  

• Husbankens samfunnsoppdrag er å forebygge at folk 

blir vanskeligstilte på boligmarkedet, og bidra til at 

vanskeligstilte kan skaffe seg og beholde en egnet 

bolig. 
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Fra  

enkeltprosjekter  

til en  

helhetlig, kontinuerlig politikk? 



 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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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 



13 
15.02.2018 

13 

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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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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Politikkutforming for 

innbyggergrupper 

BOLIGPLANLEGGING 
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Styringsparametere: 

3.1.1.1.1  

• Fylkesmannens bidrag til gode og effektive planprosesser gjennom formidling, 

dialog og samordning av nasjonale og viktige regionale interesser. 

 

 

 

Resultatmål: 

3.1.1.1.1.6  

• Alle kommuner har planprogram som redegjør for hvordan boligsosiale 

utfordringer og løsninger skal ivaretas. 

 

 

Fylkesmannens tildelingsbrev 2018 
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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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• Summen av 

aktørenes innsats gir 

resultater 

• Alle aktørene må 

levere for at helheten 

skal bli bra 

 

Bolig 

Helse 

Rehabilitering 

Økonomisk 
veiledning 

Arbeid 

Med flere 



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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Fra  

 enkeltprosjekter  

til en  

 helhetlig, kontinuerlig politikk? 

 

 

 

 

 Mye å hente på kobling mot nybygging 

 Kommunene må vite hva de vil og være godt forberedt 
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