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1 Innledning
Hovedformålet med dette strategidokumentet er å utmeisle Nes kommunes ambisjon i
boligpolitikken, og beslutte hvilke strategier og virkemidler kommunen skal benytte seg av for å
realisere denne ambisjonen. Helhetlig boligstrategi vil således ha et bredere fokus enn
«Boligsosial handlingsplan 2011-2014», som var begrenset til å omhandle boliger og botiltak for
de grupper av befolkningen som har vansker med å skaffe seg eller beholde en tilfredsstillende
bolig på egen hånd.
Målet for norsk boligpolitikk jf. nasjonal strategi for boligsosialt arbeid, Bolig for velferd 20142020, er at alle skal ha et godt sted å bo. Å ha et tilfredsstillende sted å bo er et grunnleggende
menneskelig behov. Bolig er sammen med helse, utdanning og arbeid, en av de fire
velferdspilarene i Norge. Bolig som en grunnleggende faktor, understrekes også i FNs
menneskerettserklæring.
Nyere forskning har gjort funn som viser klare sammenhenger mellom barns boforhold og
skoleprestasjoner. Fra tidligere vet vi at boforholdene har direkte sammenheng med psykisk
helse, samfunnsdeltagelse, sosialt samvær og egen opplevelse av livskvalitet. Tradisjonelt har
det vært en tenkning der bolig har blitt benyttet som et insitament for å stimulere til aktivitet på
andre livsområder. De senere årene har denne tenkningen blitt utfordret, og sikring av bolig
oppfattes nå av stadig flere som helt vesentlig for å kunne lykkes på andre elementære
livsområder. Gode boliger skaper gode lokalsamfunn.
Med dette strategidokumentet ønsker Nes kommune å ta et strategisk grep om boligutviklingen.
Helhetlig boligstrategi skal være retningsgivende innenfor det boligpolitiske området, og gi
grunnlag for gode og planmessige beslutninger. For å lykkes på dette området må en helhetlig
tenkning ligge til grunn for gode prioriteringer og strategivalg innenfor boligområdet. Skal vi kunne
løse utfordringene på best mulig måte må vi ha en boligpolitikk som ivaretar alle innbyggere.
Det er den enkelte innbygger som har et selvstendig ansvar for egen bolig og boforhold igjennom
hele livsløpet. Kommunens ansvar er å tilrettelegge for variert boligbygging, og bidra til at
innbyggerne gis mulighet til å velge boform etter behov gjennom hele livet. Dette inkluderer også
omsorgsboliger for alle aldere og brukergrupper, med eller uten bemanning, og for de som
trenger det, institusjonsomsorg. Innbyggernes tilgang på trygge og egnede boliger er en
medvirkende faktor for gode levekår.
Det er nødvendig å utvikle tettere tverrsektoriell samhandling på boligområdet, for å sikre at alle
innbyggere uavhengig av økonomiske og sosiale ressurser kan bo trygt i kommunen. Bolig er
ikke velferd alene, men med riktig innsats kan alle bo godt. En helhetlig boligstrategi som tar i seg
fremtidig boligbehov, strategier for fremskaffelse og som vektlegger boligsosiale faktorer, vil være
et godt verktøy for også å utvikle hensiktsmessig samhandling mellom Nes kommune og private
aktører.
Tiltak som forutsetter en økonomisk bevilgning vil være avhengig av at kostnadene innarbeides
og prioriteres i det årlige arbeidet med budsjett og økonomiplan.
1.1 Rammer og føringer
Når det gjelder de lokale føringene for boligpolitikken, er det den til enhver tid gjeldende areal- og
samfunnsdelen i kommuneplanen, som i hovedsak legger føringer for utvikling av Nes samfunnet.
Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel synligjør de store linjene i boligutviklingen i
kommunen. Boligbyggingen skal møte befolkningsveksten, og den skal sikre at tilbud og
etterspørsel møtes i boligmarkedet.
Helhetlig boligstrategi er en temaplan, og må leses og forstås i sammenheng med andre
relevante temaplaner, som for eksempel Strategi for universell utforming 2019-2031 og Strategisk
helse og velferdsplan 2018-2030 og øvrig kommunalt planverk.
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Nasjonale og regionale føringer for det boligpolitiske arbeidet, er lagt til grunn for utforming av
dette strategidokumentet. Disse redegjøres for i vedlegg 1.
1.2 Kommunens roller
Kommunen har ulike roller i den lokale boligpolitikken. Rollene kan kategoriseres innenfor fire
områder;
Samfunnsutvikler: Som samfunnsutvikler styrer og påvirker kommunen utviklingen.
Virkemidlene er bl.a. plan- og bygningsloven hvor kommunen tilrettelegger for boligutvikling i
kommunen. Folkehelseloven er et annet viktig virkemiddel som skal bidra til en samfunnsutvikling
som fremmer folkehelse og utjevner sosiale forskjeller.
Myndighetsorgan: Som myndighet har kommunen et ansvar for å forvalte lover og regler på
vegne av staten. Som planmyndighet har kommunen myndighet til bl.a. å regulere arealer til
boligformål og gi byggetillatelser. En sentral del av denne rollen, er å legge til rette for
medvirkning, involvering og dialog med både innbyggere og utbyggere Innen helse og velferd har
kommunen myndighet til, og også hovedansvaret for, å bistå vanskeligstilte innbyggere som ikke
selv kan ivareta egne interesser på boligmarkedet.
Tjenesteytelse: I rollen som tjenesteyter, yter kommunen tjenester i tråd med den myndigheten
som er delegert gjennom de ulike lovverkene. Tjenester i denne sammenhengen kan være drift
og vedlikehold av kommunale utleieboliger, utarbeidelse og behandling av reguleringsplaner og
behandling av byggesøknader. Råd og veiledning i prosess med å skaffe bolig og ivaretagelse av
økonomiske forhold, praktisk bistand og bistand for å bygge bokompetanse (boveiledning) er
eksempler på andre tjenester relevante i denne sammenhengen.
Eiendomsforvaltning: Som eiendomsforvalter, forvalter og utvikler kommunen grunneiendom,
administrative bygg, formålsbygg og kommunale utleieboliger.
1.3 Avgrensing
Innledende kapitler beskriver demografi, boligsammensetning og kommunens utfordringsbilde.
Videre kommunens rammer og lovpålagte ansvar og tilgjengelige virkemidler i boligpolitikken.
Dette danner grunnlaget for målsettinger og strategier Nes kommune bør ha i boligpolitikken, og
for valg av prioriterte virkemidler som bør tas i bruk for å oppnå målsetningene.
Strategien er tenkt å være et tydelig og relativt kortfattet dokument, og må leses i sammenheng
med relevante planer og strategidokumenter for øvrig.
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2 Status og utfordringer
2.1 Befolkningsutvikling
Nes kommune er en middels stor kommune som har hatt jevn vekst i folketallet de siste årene.
Årlig gjennomsnittlig befolkningsøkning har i perioden 2000-2019 vært på ca. 1,6 %. I 2001 var
befolkningsveksten høyest med 3,99 %. Laveste befolkningsvekst i denne perioden var i 2006
med en liten nedgang på 0,02 %. Befolkningsframskriving fram til 2040 viser at antall innbyggere i
Nes vil øke fra dagens 22 024 innbyggere (1. kv. 2019), til omlag 26 170 innbyggere. Dette
dersom vi legger normal alternativet til grunn (SSB/ Kommuneprofilen.no). Rånåsfoss- området
ble inkludert i Nes kommune fra januar 2020, og med dette en forventet økning på om lag 700
nye innbyggere.

Befolkning i Nes fordelt på alder og kjønn
Per 1. kvartal 2019
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Figur 4: Grafen viser befolkningen i Nes kommune fordelt på kjønn og aldersgruppe. Kilde: SSB,
befolkningsgrunnlag ved 1. kvartal 2019i
Tyngdepunktet i Nes- befolkningen i dag finner en i aldersgruppen 45- 54 år (SSB, 2019).
Andelen barn og unge er høy, mens de eldste aldersgruppene utgjør en relativt liten andel av den
totale befolkningen i 2019. Befolkningsframskrivinger for de neste 20 årene viser at dette vil
endre seg, og at andelen eldre vil øke betraktelig i årene som kommer. Andelen innbyggere i
aldersgruppene fra 67 år og oppover vil få en vesentlig økning de neste 20 årene, og i den eldste
delen av befolkningen, alder 80 år og eldre, vil andelen mer enn doble seg de neste 20 årene
frem mot 2040 da den såkalte eldrebølgen har nådd sin topp (FAFO, 2017/ SSB).
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2.2 Dagens boligsammensetning
Figuren nedenfor viser at 71,5 prosent av bebodde boliger i Nes kommune er eneboliger.
Rundt 11 prosent av boligene er rekkehus eller kjedehus, 10 prosent av boenhetene ligger i
boligblokk og tomannsboliger utgjør 5 % av den bebodde boligmassen.
0,50%

1,50%

Enebolig

10%

Tomannsbolig

11%

Rekkehus, kjedehus og
andre småhus

5%

Boligblokk
71,50%
Bygning for bofellesskap
Andre bygningstyper

Figur 1: Fordeling av boligtyper i Nes pr. 2019 (SSB)
Til sammenligning var fordelingen i 2011, henholdsvis 80 % eneboliger, 11 % rekkehus og 6
% leiligheter. Andelen eneboliger har blitt noe redusert de siste årene, samtidig som andelen
leiligheter har økt.
Tall fra 2018 viser at 84,3 % av boligene i Nes er selveid, 13,2 % leid og 2,6 % eid igjennom
borettslag eller aksjeselskap.
Ser en på fordelingen av type husholdninger, er det slik at over 30 % av innbyggerne i Nes er
aleneboende, og en nesten like stor andel av husholdningene (26 %) består av par uten barn.
Andelen husholdninger hvor det bor barn er på 29 %.
Nes har altså en høy andel småhusholdninger. Med en boligfordeling med høy andel
eneboliger, og liten tilgang på leiligheter og mindre boenheter gir dette en ubalanse mellom
tilbud og etterspørsel i boligmarkedet. Tallene gir en indikasjon på at det i årene fremover vil
være behov for flere boliger med ulik størrelse og innretning, for å kunne møte fremtidig
boligbehov hos eldre innbyggere som ikke lenger kan eller ønsker å bo i enebolig, og for å gi
yngre enslige og/eller par som ønsker å etablere seg i Nes mulighet til å komme inn på
boligmarkedet.
2.3. Prisutvikling
Prisutviklingen i boligmarkedet er en viktig faktor som påvirker hvor vanskelig det er for
personer med lave inntekter å både leie og kjøpe egen bolig. Boligmarkedet i Nes preges av
økende boligpriser, særlig i leiligheter med nærhet til kommunesenteret. Gjennomsnittlig
kvadratmeterpris for leiligheter i Nes i 2018 lå på kr 41 697. I 2015 var denne til
sammenligning på kr 31 590.
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Gjennomsnittlig kvadratmeterpris (KR), 2015-2019, etter boligtype (SSB tabell 05963,2019). Tall
for småhus kvartal 1 i perioden 2016- 2018 mangler.

2.4 Leiemarkedet i Nes
Det private leiemarkedet i Nes er begrenset og preges av få profesjonelle utleieaktører. Risikoen
ved å leie kan blant annet være dårlige boforhold og husleieavtaler som ikke følger husleieloven.
Når etterspørselen etter boliger til leie er større enn tilgangen medfører det høye utleiepriser. En
sammenligning med Eidsvoll og Ullensaker, viser at tilgangen på boliger er vesentlig høyere i
disse nabokommunene, og har gitt et lavere prisnivå. Leieprisene i Nes har derimot økt kraftig, og
er nå på tilsvarende nivå eller høyere, enn hva leieprisnivået er i Eidsvoll og Ullensaker.
Av det totale antall husholdninger med barn i alder 0-17 år, er det 11,2 % som bor i leid bolig. Av
andelen lavinntektshusholdninger med barn I samme alder, bor 57,1 % av disse i leid bolig.
Andelen i Akershus er til sammenligning henholdsvis 12 % og 58,3 % (barnefattigdom.no, 2017).
2.5 Sosiale ulikheter
Sosial ulikhet fører ikke bare til ulikheter i boforhold, men ulikheter i boforhold kan også forsterke
og opprettholde andre dimensjoner i sosial ulikhet. Tilfeldig variasjon, eller flaks, er en ofte
undervurdert faktor i mekanismene og dynamikken som fører til sosial ulikhet, og boligmarkedet
kan være en arena der dette spiller en viktig rolle.
Bruken av økonomisk sosialhjelp er en viktig indikator for graden av sosiale problemer og
levekårsutfordringer. Ser en på boligsituasjonen til personer som mottar sosialhjelp i Nes pr 2018,
er de fleste Ieietakere i private boliger.
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Sosialhjelpsmottakernes boligsituasjon, pr. 2018 (SSB,
tabell 12204)
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2.6 Kommunale eiendommer
2.6.1

Grunneiendommer

På grunn i kommunalt eie kan kommunen som grunneier gå lengre for å nå våre mål for
boligpolitikken. Når kommunen står som grunneier kan vi ved salg av tomtegrunn legge inn
klausuler knyttet til ulike målsettinger kommunen har. Klausuler som er aktuelle kan være
boligkvalitet, utsalgspris på boligene, leilighetsstørrelse og utforming, finansiering fra Husbanken
(grunnlån) og kommunal forkjøpsrett for en nærmere bestemt andel av boligene. På kommunale
tomter kan det også være aktuelt å etablere leie til eieordninger og å samarbeide med private
utleieaktører. Kommunale eiendommer gir dermed kommunen en styrket forhandlingsposisjon,
for eksempel når utbyggingsavtalene skal forhandles, eller når det skal forhandles om
kostnadsfordeling med øvrige eiendomsbesittere.
2.6.2

Kommunale boliger

Boligkontoret forvalter de kommunale utleieboligene.
Boligbehov for innbyggere som er vanskeligstilte på boligmarkedet, vurderes av virksomheter og
tjenesteområder som løpende er i kontakt med innbyggere. Et tverrfaglig tildelingsteam
bestående av representanter fra ulike virksomheter, behandler alle søknader i hht. gjeldende
forskrifter vedtatt av kommunestyret. Boligkontoret har ansvar for å kalle inn til møtene, og for å
skrive vedtak til den enkelte søker.
Husleieavtalene følger vilkårene i Husleieloven, og særregelen i lovens kapittel 11 – Boliger til
vanskeligstilte på boligmarkedet benyttes.
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Kommunalt disponerte boliger Nes
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I Fafos notat 2017:04 Boligsosiale utfordringer i Nes kommune – en foranalyse, presentert i
kommunestyret 30.5.2017 sak 17/52, ble de ulike tjenestenes vurderinger knyttet til boligbehov i
kommunen presentert. Samlet sett ble det påpekt at kommunen har behov for en mer
differensiert boligmasse, med vekt på et bedre tilbud av boliger med bemanning.
2.7 Hva er utfordringene i Nes?
Det er i den eldste delen av befolkningen vi vil se den største veksten de neste tjue årene. Dette
innebærer et økende press på helse- og velferdstjenestene, og påvirker også boligbehovet og
hva slags type boliger Nes kommune vil trenge mer av fremover. Samtidig med den kraftige
veksten i de eldste aldersgruppene er det et poeng å legge til rette for at unge innbyggere i
starten av voksenlivet skal gis muligheten til å etablere seg og bo i Nes.
I dag er det en høy andel småhusholdninger I Nes, og den kraftige veksten i den eldre delen av
befolkningen vil antagelig bidra til at småhusholdningene vil holde seg på et høyt nivå. Med en
høy andel eneboliger, og mindre tilgang på leiligheter og mindre boenheter slik vi ser det i Nes i
dag, vil det kunne bli en ubalanse mellom tilbud og etterspørsel i det lokale boligmarkedet.
Tallmaterialet gir en indikasjon på at det i årene fremover vil være behov for flere boliger med ulik
størrelse og innretning, for å kunne møte boligbehov hos eldre innbyggere som ikke lenger kan
eller ønsker å bo i enebolig, og for å gi yngre enslige og/eller par som ønsker å etablere seg i Nes
mulighet til å komme inn på boligmarkedet.
Norge har et skattesystem som favoriserer boligeiere mer enn leietakere. Dette innebærer at det I
et lengre tidsperspektiv er mer gunstig å eie bolig fremfor å leie. I tillegg til at eie av bolig er
gunstig økonomisk, gir det for de fleste større stabilitet og trygghet. Statistikken viser at
lavinntektshusholdninger med barn i alderen 0-17 år leier bolig i større grad enn husholdninger
med barn 0-17 år som ikke har lav inntekt. Blant sosialhjelpsmottagere er andelen som bor I leid
bolig, betydelig større enn andelen med eid bolig.
Å leie bolig gir økt sannsynlighet for en lavere materiell boligstandard enn det å eie bolig.
Leiemarkedet er også kjennetegnet ved leiekontrakter med nokså kort varighet, noe som igjen
kan medføre hyppigere flyttinger. Dette kan føre til at barna må bytte skole og nabolag oftere enn
andre barn, noe som kan være negativt for deres utvikling. Trangboddhet, fysiske mangler ved
boliger, og ustabile bomiljøer er mer utbredte i kommunale utleieboliger enn i eide boliger. Det er
behov for økt fokus på boligbyggingens betydning for levekårene.
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Nes kommune er å regne som en lavinntektskommune, med en høy andel innbyggere med
grunnskole og/ eller videregående skole som høyest fullførte skolegang. Ved å få flere
innbyggere over i eid bolig, og da spesielt husholdninger med barn I alder 0-17 år, vil en kunne
legge til rette for bedre oppvekstsvilkår og med det bryte uheldige sosiale mønstre som ofte
følger de ulike generasjonene.
Rapporten Boligsosiale utfordringer i Nes kommune utarbeidet av FAFO i 2017 (vedlegg 2) – som
en foranalyse til arbeidet med helhetlig boligstrategi, peker på at Nes i større grad har behov for å
konkretisere føringer og strategier for hvordan innkjøp og plassering av kommunale boliger skal
foregå, med hensyn til å skape gode oppvekstsvilkår, integrering og gode levekår for
vanskeligstilte.
Det pekes også på at kommunen bør bli en mer aktiv samarbeidspartner for private utbyggere og
slik legge til rette for bedre tilgang til boliger for vanskeligstilte. Den fremhever også at de
boligsosiale funksjonene i kommunen i utgangspunktet er organisert på en hensiktsmessig og
helhetlig måte, men at det kan være grunnlag og behov for å utvikle et større fagmiljø innen bolig
og tjenester til ulike grupper, miljø for dialog om faglig tilnærming, hvor man blant annet kan
diskutere hvordan jobbe godt med oppfølging, hvordan fremme bo- stabilitet med mer. Etter
ferdigstillelsen av foranalysen i 2017, er det foretatt en større omorganisering i
kommunalområdet Helse- og velferd.
2.8 Vurdering hittil anvendte virkemidler i Nes
Investeringstilskudd er et virkemiddel som er benyttet i Nes ved fremskaffelse av omsorgsboliger
(og sykehjemsplasser). Både ved bygging i egen regi (siste prosjekt var Gjerderudvegen 10, som
ble tatt i bruk i 2016), og som er en viktig forutsetning (finansiering) ved fremskaffelse av boliger
for rusavhengige i 2019.
Videre er boligtilskudd til utleieboliger et virkemiddel som benyttet ved kjøp av utleieboliger på det
åpne markedet. Det har i budsjett og handlingsplan de senere årene blitt avsatt en økonomisk
ramme på mellom kr 4 – 6 mill. til kjøp. Virkemiddelet kan også benyttes ved oppføring i egen
regi/oppføring i privat regi. Nes har ikke oppført kommunale boliger til vanskeligstilte siden
«trygdeboligene» ble anskaffet på 70-tallet.
Andre og nye virkemidler som eksempelvis tildelingsavtale, tilvisningsavtale,
«Borettslagsmodellen» med valgfrihet eie eller leie for personer med nedsatt funksjonsevne og
“Leie til eie” for vanskeligstilte er så langt ikke benyttet i Nes. Virkemidlene blir definert i kapitel 3.
Det er nær sammenheng mellom helhetlig boligstrategi og arealplaner. Arealplaner er viktige
virkemidler for å realisere boligpolitiske målsetninger. Erfaringsvis har det vært for lite fokus på
arealplanenes gjennomføringskraft i fht. boligpolitikken i Nes. Tematikken drøftes i foreliggende
plan, men må videre løftes som tema inn i overordnede arealplaner og reguleringsplaner.

3 Virkemidler
Boligsosialt arbeid kan deles inn i operative og strategiske oppgaver. De operative oppgavene
handler om å gi råd og veiledning, skaffe egnede boliger, tildele økonomisk støtte, iverksette boog nærmiljøtiltak, og å gi oppfølging og tjenester i hjemmet. De strategiske oppgavene handler
om å sette langsiktige mål, utvikle tiltak og virkemidler for å nå disse målene, sette av
økonomiske og faglige ressurser til arbeidet, og avgjøre hvor og av hvem de ulike operative
oppgavene skal løses.
Realisering av de aktuelle virkemidlene krever at de ulike forvaltningsoppgaver løses.
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Forvaltningsoppgavene vil delvis være av operativ karakter; det vil si at de dreier seg om å sette
aktuelle virkemidler ut i livet som f.eks. tildeling av bolig eller lån. Gjennomføring av en tjeneste
som f.eks. utleie, økonomisk rådgivning, rapportering og lignende. Og delvis av strategisk
karakter f.eks. planlegging, målformulering, framskaffelse av virkemidlene og nødvendige
ressurser og kompetanse for å sette dem ut i livet. Nedenfor følger en beskrivelse av kommunens
mulige virkemidler som aktiv boligpolitisk aktør.
3.1 Plan og bygningsloven
Juridisk bindende arealplaner
Arealplanlegging er et sentralt virkemiddel kommunen har for å styre
boligutviklingen. Plan og bygningsloven gir føringer for bygging av de framtidige
boligene i Nes; hvor de skal ligge, antall, størrelse, utforming og bomiljø (uteareal,
universell utforming, barn og unge). Styringsredskapene er kommuneplan og
reguleringsplan med bestemmelser, samt utbyggingsavtaler. Det er viktig å ta inn de
kvalitetskrav som er ønskelig i reguleringsplaner. Kommunestyret har anledning til å
legge inn krav i reguleringsbestemmelsene som sikrer en viss kvalitet på boliger og
uteoppholdsarealer.
3.1.1 Kommuneplanen
Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument. Arealdelen angir
hovedtrekkene for hvordan arealene skal brukes og vernes, og hvilke viktige hensyn
som må ivaretas ved utvikling av arealene. I kommuneplanen sikres lokalisering av
utbyggingsområder, herunder boligbebyggelse.
3.1.2 Reguleringsplan
Den overordnede arealutviklingen i kommuneplanens samfunnsdel (arealstrategi) og
arealdel følges opp med detaljreguleringer. Det er viktig at kommunen:

•

•

•

•

Har en planberedskap der vedtatte reguleringsplaner bidrar til å sikre at det
bygges tilstrekkelig antall nye boenheter. Det betyr også at det i
kommuneplanens arealdel settes av noe mer boligareal enn befolkningsveksten
tilsier. Det gir også fleksibilitet for aktørene i boligmarkedet.
Styrer boligtype,
boligstørrelser, boligstandard
og boligmiljø (krav til
uteareal, universell
utforming, via
bestemmelsene).
Styrer utbyggingsrekkefølge i
forhold til utbygging av
infrastruktur
Avviser eller avventer å
vedta reguleringsplaner som legger opp til for rask utbygging, uønsket
boligtype eller boliger lokalisert til feil område.
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3.1.3.1 Boligtype
Gjennom reguleringsplanen kan kommunen påvirke hvilke boligtyper som skal
bygges for å sikre boliger for ønskede målgrupper/ påvirke demografisk
sammensetning.
3.1.3.2 Sammensetning av boliger
Regulering av boligsammensetning – variasjon – unngå konformitet, opphopning og segregering.
Regulering av boligsammensetning vil også være viktig for å kunne sikre en andel rimelige
boliger. Boligmarkedet styres i første rekke av aktørene i boligmarkedet.
3.1.3.3 Utnyttelse av areal
Antall boliger per dekar, har stor betydning for å sikre effektiv arealbruk og kompakt
utbygging rundt sentrum og knutepunkter. En samordnet areal- og
transportplanlegging krever effektiv arealutnyttelse.
3.1.3.4 Boligmiljø
Kommunen kan i reguleringsbestemmelsene legge føringer som påvirker
utvikling av boligmiljøet i et planområde. Bestemmelsene til kommuneplanen
som er aktuelle i denne sammenhengen er:

•
•
•
•

Leke og uteoppholdsareal (§ 1.6)
Universell utforming (§ 1.8)
Trygge gangveger
Estetikk (§ 1.7)

3.1.3 Utbyggingsavtaler
Utbyggingsavtale er definert i plan- og bygningsloven § 17- 1 som «en avtale
mellom kommunen og grunneier eller utbygger om utbygging av et område som har
sitt grunnlag i kommunens planmyndighet etter denne lov og som gjelder
gjennomføring av kommunal arealplan.»
Utbyggingsavtaler kan brukes for å etablere en fordeling av kostnader og fastsette
hvem som innfrir rekkefølgekrav som opparbeidelse av infrastruktur, veier,
lekeplasser, parker og torg mv. Det er spesielt aktuelt i sentrumsområder og større
områdeutviklingsprosjekt, hvor det er tunge rekkefølgekrav og flere
grunneiere/utbyggere.
I denne sammenheng er det spesielt interessant at utbyggingsavtaler kan brukes
for å sikre boligsosiale hensyn i et prosjekt. Det kan for eksempel avtales at en
andel av boligene skal opparbeides med en spesiell standard og legges til rette for
en del av befolkningen. Det kan og avtales rettighet som sikre at kommunen får
kjøpe en andel boliger til markedspris.
En utbyggingsavtale er en frivillig avtale, og kommunen kan ikke kreve at
utbygger inngår avtale. Det er derfor viktig at krav til boligtype og opparbeidelse
av nødvendig infrastruktur fastsettes i reguleringsplanen.
.
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3.2 Kommunal eiendomspolitikk
Nes kommune er eier av noen eiendommer. På kommunens egen eiendom kan kommunen som
grunneier gå lengre f.eks. når det gjelder sikring av ulike kvaliteter for å nå målene for
boligpolitikken i Nes, enn hva det er anledning til å stille som krav gjennom plan- og
bygningsloven. Omfanget av vilkår vil gjenspeile markedspris.
3.2.1 Strategisk kjøp av eiendom
Det kan være hensiktsmessig for kommunen å gjøre strategisk oppkjøp av uregulert tomtegrunn,
for å bidra til å dekke kommunens framtidige arealbehov. Dette både til boligformål, men også til
formålsbygg. Slike kjøp medfører imidlertid en viss økonomisk risiko, og investeringene binder
opp kapital.
3.2.2

Klausulering ved salg av kommunal eiendom

Ved salg av eiendom tas det inn i kjøpekontrakten en forpliktelse til kjøper til å benytte
eiendommen helt eller delvis til særskilt formål, for eksempel utleieboliger, leilighetsstørrelse- og
utforming, finansiering fra Husbanken, kommunal forkjøpsrett for en nærmere bestemt andel av
boligene eller boliger for spesielt angitte grupper som førstegangsetablerende, enslige eller
seniorer. I tillegg tinglyses forpliktelsen (klausulen) som en heftelse på eiendommens
grunnboksblad. Betingelser som vil begrense kretsen av boligkjøpere, vil normalt ha en
prisdempende effekt i markedet.
3.2.3

Egenutvikling av egen eiendom

Nes er i stor grad prisgitt at private grunneiere og utbyggere velger å virkeliggjøre konkrete
byggeprosjekt. For å sikre en raskere utbyggingstakt og ikke minst en mer variert boligmasse,
kan kommunen sette i gang med byggeprosjekter på egen eiendom. Ved egenutvikling kan
kommunen disponere eiendommene til kommunale formål slik som boligsosial utbygging,
oppføring av utleieboliger eller boliger for førstegangsetablerende. En utbygging i egenregi kan gi
en besparelse i form av at den markedsmessige avkastning på kapitalen som en privat utbygger
normalt vil beholde. Denne kan i stedet benyttes som et subsidieelement til fordel for kommunens
leietakere.
Eiendomsutvikling og utbygging i egen regi stiller store krav til kompetanse og ressurser, enten i
administrasjonen eller ved innkjøp av juridiske konsulenttjenester.

3.2.4

Kjøp og utvikling av kommunale utleieboliger

Investering i flere kommunale boliger (kjøpe eller bygge), med og uten bemanning, er viktig for å
sikre et variert og differensiert boligtilbud til vanskeligstilte på boligmarkedet. I NOU 2011:15
«Rom for alle» er vanskeligstilte på boligmarkedet definert som: «personer og husholdninger som
ikke har mulighet til å skaffe seg og/eller opprettholde en tilfredsstillende bosituasjon på
egenhånd». En kommunal utleiebolig er ikke et permanent eller langvarig botilbud, og leies derfor
ut med tidsbestemte kontrakter på tre år. Gjennomsnittlig leietid var per august 2019 drøyt 4 år.
3.2.5

Vurdere bruk av tilvisningsavtaler og/eller tildelingsavtaler

3.2.5.1 Tilvisningsavtale
I et utleieprosjekt med tilvisingsavtale får kommunen tilvisningsrett (avtale om rett til å leie) til alle
boligene i prosjektet, men bare en andel av utleieboligene (inntil 40 %) er forbeholdt
vanskeligstilte på boligmarkedet. De øvrige boligene i prosjektet kan leies ut på det åpne
boligmarkedet med minimum fem års leiekontrakter.
I prosjekt med færre enn fem boliger får kommunen tilvisingsrett til alle boligene så lenge avtalen
gjelder. For beboere som er tilvist fra kommunen skal leiekontrakten ha en varighet på minimum
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tre år i henhold til husleieloven.
Avtalen er fleksibel for utleier og kommunen. Kommunen har ingen plikt til å benytte
tilvisingsretten. Dersom kommunen ikke benytter sin tilvisingsrett når boliger ledigstilles, kan
eier/forvalter/utleier leie ut boligen på det åpne boligmarkedet iht. til oppgitte frister i
tilvisingsavtalen.
Målgruppe
Tilvisingsavtaler anbefales når beboerne er økonomisk vanskeligstilt, men ikke trenger spesielle
oppfølgingstjenester fra kommunen.
Avtalens varighet
Tilvisingsavtalen gjelder i 20 år fra utbetaling av grunnlån fra Husbanken.
Finansiering av boligene
Det kan søkes grunnlån i Husbanken. Låneutmålingen er inntil 85 prosent av prosjektkostnad/
kjøpesum. Husbanken gir ikke tilskudd i prosjekter med tilvisingsavtale.
3.2.5.2 Tildelingsavtale
Tildelingsavtaler brukes i prosjekt der alle utleieboliger er forbeholdt vanskeligstilte på
boligmarkedet. I de tilfeller hvor kommunen ikke benytter seg av sin tildelingsrett, er eier ansvarlig
for at boligen brukes i tråd med disse føringene. Dette innebærer at boligen kun kan leies ut til
vanskeligstilte, også i de tilfeller hvor kommunen ikke benytter seg av sin tildelingsrett.
Målgruppe
Tildelingsavtaler anbefales når beboerne trenger oppfølgingstjenester fra kommunen.
Avtalens varighet
Kommunen har tildelingsrett til alle boligene så lenge avtalen gjelder. Tildelingsavtalen gjelder i
30 år fra utbetaling av grunnlån og tilskudd fra Husbanken
Finansiering av boligene
Det kan søkes en kombinasjon av grunnlån og tilskudd til utleieboliger i Husbanken. Samlet låneog tilskudds utmåling er inntil 85 prosent av prosjektkostnad/ kjøpesum.
Tilskuddet blir utmålt etter faste satser per kvadratmeter basert på kommunestørrelse. For mer
informasjon les om tilskudd til utleieboliger på husbanken.no.
3.2.4

“Borettslagsmodellen” med valgfrihet eie eller leie for personer med nedsatt
funksjonsevne

Etablering av borettslag er et godt alternativ når det er et ønske om at den enkelte eier sin egen
bolig.
Eierpotensialet må avklares på forhånd, fordi borettslagsformen krever at minst 70 prosent av
boligene eies av andre enn kommunen. jfr.§ 4-2 og § 4.3 i borettslagsloven. Eierskap gjennom
låneopptak for den enkelte forutsetter at låntaker har tilstrekkelig betjeningsevne.
Denne prosessbeskrivelsen vil være relevant ved etablering av borettslag hvor det blir stilt
særlige krav til vedtekter og utforming. Det tar utgangspunkt i at kommunen tar et større ansvar
for å skaffe boligene og at dette utløser finansiering med statlige tilskudd.
1. Kommunen kan etablere borettslag for deretter å tilby den enkelte å kjøpe andelen.
2. Et godt alternativ er at kommunen kjøper borettslagandeler i nye byggeprosjekter og
selger videre til aktuelle beboere. Denne løsningen vil kunne utløse investeringstilskudd.
Det krever imidlertid et godt samarbeid med privat aktør/utbygger, som er iht. Lov om
offentlige anskaffelser.
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3. Pårørende ønsker i noen tilfeller selv å etablere borettslag i felleskap. De vil etterspørre
dialog og samarbeid med kommunen som vil kunne bistå de som ønsker å være
selvbyggere.
3.2.5

“Leie til eie” for vanskeligstilte (kommunen kjøper først)

Kort om arbeidsprosessen
Husstanden oppfyller ikke kravene til betjeningsevne og egenkapital for å få lån nå, men er i
målgruppen for leie av kommunal bolig. Kommunen vurderer at husstanden har potensiale for å
eie bolig på et senere tidspunkt. Kommunen fremskaffer en bolig som er tilpasset husstandens
nåværende og framtidige behov. Husstanden leier i tre eller fem år før de får anledning til å kjøpe
boligen. Husleie tilsvarer kommunens utgifter knyttet til den konkrete boligen, slik at husstanden
har mulighet til å spare til egenkapital i leieperioden. Alternativt kan gjengs leie/markedsleie
benyttes, hvorpå overskuddet reflekteres i en redusert kjøperpris. Kjøpet av boligen etter 3 eller 5
år finansieres ved hjelp av oppspart egenkapital, startlån eller lån i ordinær bank og eventuelt
tilskudd til etablering. Unge i etableringsfasen eller mennesker som må nyetablere seg er ikke i
målgruppen for denne arbeidsprosessen.
Hvorfor
Norge har et skattesystem som favoriserer boligeiere mer enn leietakere. Dette innebærer at det i
et lengre tidsperspektiv er mer gunstig å eie bolig framfor å leie den. Flere av de boligsosiale
virkemidlene er innrettet mot å hjelpe vanskeligstilte med å kjøpe egen bolig. I tillegg til at eie av
bolig er gunstig økonomisk, gir det for de fleste større stabilitet og trygghet.
Leie før eie er et virkemiddel som legger til rette for at husstander som er i målgruppen for
startlånordningen, men som ikke oppfyller kravene til betjeningsevne i dag, skal sikres en stabil
bolig og mulighet for å kjøpe boligen på sikt. Det forutsettes at kommunen vurderer at husstanden
har et eierpotensial på sikt.
Leie til eie innebærer at leietakere i kommunale boliger får tilbud om å kjøpe boligen de bor i. Nes
har praktisert leie til eie, ved å selge boliger som er vurdert som uhensiktsmessige, til leietakere
siden 2011. En annen modell, som vi ikke praktiseres i Nes i dag, er å kjøpe bolig til en konkret
leietaker, hvor leietaker gis opsjon til å kjøpe boligen av kommunen etter en gitt tid. Dette kan
gjøres i tråd med Husbankens prosedyre for “leie før eie for vanskeligstilte”.
3.2.6

Det private markedet

Leiemarkedet utgjorde 15,2 % av boligmarkedet i Nes i 2018. Det er viktig med et velfungerende
leiemarked for å bidra til et fleksibelt boligmarked og næringsliv. Et profesjonalisert utleiemarked
kan videreutvikle utleiemarkedet og bidra til å skape gode utleieforhold og gode utleieboliger.
Tilførsel av flere utleieboliger forvaltet av profesjonelle utleiefirma vil kunne sørge for en bedre
regulering av boligmarkedet. Et velfungerende utleiemarked vil også bidra til å redusere presset
på de kommunale utleieboligene.
3.3 Husbankens virkemidler
Husbanken tilbyr en rekke støtteordninger rettet mot enkeltpersoner, kommuner og private
utbyggere. Hensikten er å stimulere kommuner til sosial boligbygging, samt sikre vanskeligstilte
grupper på boligmarkedet, en egnet bolig
3.3.1 Virkemidler rettet mot innbyggere
•

Bostøtte
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Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye
boutgifter.
•

Startlån og tilskudd til etablering i egen bolig
Startlån og tilskudd til etablering er for personer som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av
bolig, og som ikke har mulighet til å spare.

•

Tilskudd til tilpasning
Tilskudd til tilpasning innebærer å gjøre en bolig egnet slik at man kan fortsette å bo i
den, selv om man har nedsatt funksjonsevne.

•

Tilskudd til prosjektering og utredning
Ved behov for tilpasning av bolig, i dag eller i fremtiden, kan det søkes om tilskudd til
profesjonell utredning- og prosjekteringshjelp utført for eksempel av arkitekt.

•

Heistilskudd
Husbanken kan gi tilskudd til heis til eiere av eksisterende eiendommer med minst tre
etasjer

3.3.2 Støtteordninger rettet mot kommuner og private utbyggere
•

Grunnlån
Kommunen kan søke grunnlån til finansiering av kjøp og bygging av nye boliger, eller
oppgradering. Grunnlån kan kombineres med tilskudd til utleieboliger.
Grunnlån kan gis til private husholdninger, utbyggere, borettslag, kommuner,
fylkeskommuner, selskaper og andre aktører.

•

Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem
Investeringstilskuddet skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av plasser i
sykehjem og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og
omsorgstjenester. Tilskuddet gis kun til kommuner.

•

Tilskudd til utleieboliger
Tilskuddet skal hjelpe kommuner med å etablere flere utleieboliger for personer som ikke
har mulighet til å skaffe seg eller opprettholde et tilfredsstillende boforhold.

3.4 Kommunale virkemidler
3.4.1 Sosialhjelp
3.4.1.1 Bidrag til husleie
Etter Lov om sosiale tjenester i NAV skal de som ikke har egne midler til å dekke løpende utgifter
til blant annet bolig, få dekket dette av kommunen. Sosialhjelp til dekning av husleie, strøm og
innboforsikring er en behovsprøvd ytelse som innvilges av NAV.
3.4.4.2 Garanti for depositum
NAV kan også innvilge depositum til de som ikke selv har midler, eller på annen måte, ikke har
mulighet til å skaffe tilveie depositum. NAV yter som regel garanti for depositum
3.4.2 Økonomisk rådgivning
Råd, veiledning og praktisk bistand til privatpersoner som har problemer med egen økonomi.
Viktig virkemiddel I arbeidet med å motvirke gjelds- og betalingsproblemer blant private hushold.
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3.4.2.1 Bo-oppfølging, veiledning og oppfølging.
Hjelp til å bygge grunnleggende bokompetanse slik at flere kan mestre boforholdet og bli boende.
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
i stand til å ta ansvar for sitt boforhold.
3.4.2.2 Boligformidling
Bistand fra boligsosiale konsulenter til husstander som ikke selv er i stand til å skaffe seg bolig.
Boligsosiale konsulenter har god kjennskap til boligmarkedet i Nes og det kan ytes bistand til
kartlegge husstandens behov i samarbeid med bruker, gi relevant informasjon, råd og veiledning,
hindre utkastelse fra bolig i samarbeid med NAV, Namsmannen og huseier, formidle bolig
dersom det er aktuelt.

4

Mål og strategier i boligpolitikken

Følgende verdigrunnlag ligger til grunn for Nes kommunes boligsosiale målsetninger:
4.1 Grunnleggende prinsipper
Bolig først. Å ha et tilfredsstillende sted å bo er ansett som et grunnleggende menneskelig behov
og ikke et privilegium man skal gjøre seg fortjent til. Det er et nasjonalt mål i det boligsosiale
arbeidet at alle skal bo godt og trygt, og at de som har behov for det skal få hjelp til å skaffe seg
varig og egnet bolig. Å eie sin egen bolig kan bidra til trygge og stabile oppvekstsvilkår for barn,
og det kan gjøre det enklere å bli en del av lokalsamfunnet både for familier og andre. En god
bosituasjon gir blant annet:
o Bedre forutsetninger for barns læring og skoleprestasjoner
o Personer med nedsatt funksjonsevne mulighet for selvstendige liv og sosial
inkludering
o Eldre mulighet til å bo lenger i eget hjem
o Rusmiddelavhengige mulighet til bedre helse og et verdig liv
o Flyktninger mulighet til å bli integrert i det norske samfunnet
Lengst mulig i egen bolig. En viktig oppgave for kommunene i årene fremover vil være å legge
forholdene til rette slik at flest mulig av innbyggerne har mulighet til å mestre livets utfordringer og
klare seg selv i eget hjem lengst mulig. Kommunen vil i større grad en tidligere bidra til at
innbyggerne, både individuelt og kollektivt blir i stand til å ta ansvar selv, gjøre egne valg og gjøre
bruk av sine samlede ressurser.
Universell utforming av boliger og boligområder kan gi grunnlag for flere år med trygge
tilgjengelige omgivelser, egenmestring og redusert behov for bistand i eget hjem. «Det som er
nødvendig for noen er godt for alle».
Gode steder å bo. Gjennom planlegging kan kommunene legge til rette for gode lokalsamfunn og
boligområder, fysisk aktivitet og et mer helsefremmende miljø. Ved å skape felles møteplasser og
legge til rette for deltakelse i sosiale og kulturelle aktiviteter, kan planleggingen bidra til
integrering og tilhørighet for alle befolkningsgrupper.
Prinsippene om normalisering og integrering skal bli tatt hensyn til ved lokalisering og planlegging
av bygg som finansieres med investeringstilskudd fra Husbanken, uavhengig av
brukergrupper.
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Ingen midlertidighet. Permanente botilbud bedrer livssituasjonen, all midlertidighet forverrer.
Bostedsløshet må forebygges og reduseres. Bruk av midlertidige botilbud bør begrenses både i
omfang og lengde, og skal være kvalitetsmessig forsvarlig ut fra den enkeltes behov.
Offentlig ansvar. Kommunen skal drive en aktiv boligpolitikk og ta i bruk hensiktsmessige
virkemidler.
Brukerinnflytelse. Brukernes egne synspunkter, vurderinger og valg skal tillegges vekt.

4.2 Målgrupper
I dagligspråket brukes ofte begrepet “boligmarkedet”. I praksis er det flere markeder som utgjør
boligmarkedet, oppfattet som de markedene som bidrar til produksjon og fordeling av boliger.
Boligeiere og leietakere er markedsaktører i et boligmarked som samhandler med et
byggemarked med utbyggere/byggherrer, som igjen opererer innenfor en byggenæring med
fagkonsulenter og entreprenører, og som møter grunneiere i tomtemarkedet. Alle parter er i
større og mindre grad i samhandling med finansmarkedet. Denne boligpolitiske planen tar for seg
målgrupper i disse tre boligmarkedene.
Et velfungerende boligmarked skal gi rammen for at det blir bygd nok boliger, med god kvalitet og
til en rimeligst mulig pris. Boligmarkedet kan deles i tre, avhengig av hvilke ressurser man har til å
etablere seg i boligmarkedet.
1. Det regulære
boligmarkedet

2.
Mellommarkedet

3. Det
kommunalt
disponerte
boligmarkedet

Figur 1: «Boligkarrieren inn i ordinært (regulært boligmarked)»
 Det regulære boligmarkedet ivaretar boligbehovet for de fleste innbyggerne i kommunen.
Det styres av markedet og de rammer kommune og stat legger for dette.
 I mellommarkedet er innbyggerne som beveger seg mellom det regulære boligmarkedet
og det kommunalt disponerte boligmarkedet. Ved lave priser, variert boligmarked og riktig
bistand, vil flere være i det regulære boligmarkedet. Ved høye boligpriser, ensartet
boligmasse og bistand som ikke treffer, vil flere søke til, eller ufrivillig havne i, det
kommunalt disponerte boligmarkedet.
 Det kommunalt disponerte boligmarkedet skal ivareta innbyggere som trenger og har rett
til bistand/tjenester fra kommunene for å skaffe seg og beholde en bolig. Det gjelder
vanskeligstilte1 som kommunen har et lovpålagt ansvar for å bistå.

Med «vanskeligstilte på boligmarkedet» forstår vi i dette dokumentet personer eller husholdninger
som har problemer med å skaffe seg eller beholde bolig uten støtte fra det offentlige, uavhengig av

1
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4.3. Målsetninger og strategier

Det er et mål å legge til rette for at boligmarkedet i
kommunen tilfredsstiller dagens og framtidas
behov. Kommunen skal legge til rette for at det
utvikles tilstrekkelig antall og egnede boliger for å
møte befolkningsutviklingen fremover. Dette
innebærer blant annet at det skal bygges mer
variert for å møte behovene til innbyggere.

Hovedmål 1:
Nes kommune har en god variasjon av
boligtyper.

Strategier:

1.1. Aktiv bruk av plan- og bygningslovens
virkemidler

1.2 Strategisk utvikling av kommunal eiendom

1.3 Boligbygging som gir ønsket
tettstedsutvikling og transportmønster

En av hovedutfordringene med boligmarkedene er ikke mangel på antall boenheter totalt sett,
men hvilke typer boliger som tilbys. Boligsosiale hensyn er ikke nødvendigvis bare knyttet til
tradisjonelt vanskeligstilte på boligmarkedet. Det inkluderer også tilrettelegging for en variert
boligsammensetning og for å gi et bredere tilbud også til dem med begrenset kjøpekraft.
Plan- og bygningsloven med tilhørende teknisk forskrift skal sikre at det generelt bygges boliger
med god kvalitet. Som planmyndighet kan kommunen fremme kvalitet i bolig-, bo og nærmiljø
gjennom blant annet krav til arealutnyttelse, boligstørrelser, minimumsstørrelse på uterom og
kvalitetskrav knyttet til disse
Kommuneplanens arealdel må avsette tilstrekkelig og egnede arealer til boligformål, i tillegg må
bestemmelsene bygge opp under bruk av plan- og bygningslovens boligpolitiske virkemidler.
Årsak og alder. Vanskeligstilte på boligmarkedet kommer som en følge av flere mekanismer og
interaksjoner mellom husholdningens ressurser og markedet der husholdningen bor.
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Denne planen tar ikke stilling til arealpolitikken, men gir viktige signaler til kommende
kommuneplanprosesser om hvilke hensyn som bør ivaretas.

Strategier
1.1 Aktiv bruk av plan og
bygningslovens
virkemidler

Tiltak
1.1.1 Tilrettelegge for at det bygges attraktive boliger for seniorer
og barnefamilier
1.1.2 Vurdere bruk av utbyggingsavtaler som virkemiddel i
boligprosjekt
1.1.3 Kommunen skal på bakgrunn av behov, vurdere
sammensetning av boligstørrelse og boligtyper i alle boligprosjekt
1.1.4 Boliger, bo- og nærmiljø skal ha god kvalitet.

1.2 Strategisk utvikling av
kommunal eiendom

1.2.1 Etablere omsorgsboliger med hensiktsmessige løsninger
for organisering, drift, og best mulig nærmiljø

1.2.2 Kjøp og salg av kommunal eiendom foretas i tråd med
strategiens hovedmålsetninger.

1.3 Boligbygging som gir
ønsket tettstedsutvikling
og transportmønster

1.3.1 Tilstrekkelig og egnede arealer til boligbygging avsettes i
kommuneplanens arealdel

1.3.2 Sikre at det bygges hensiktsmessige boliger for
føstegangsetablerere og lavinntektsgrupper på rett sted.
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Hovedmål 2:

Strategier:

Flest mulig innbyggere skal kunne etablere seg, eller
bli boende i det ordinære boligmarkedet.
2.1 Innbyggerne skal kunne bo og
leve selvstendig i eget hjem hele
livet

2.2 Bistå vanskeligstilte med å
kjøpe, beholde og/ eller tilpasse
bolig

2.3 Stimulere til framskaffelse av
egnede utleieboliger for
vanskeligstilte og/ eller mennesker
med funksjonsnedsettelser

Leiemarked der ikke- profesjonelle utgjør hovedtyngden, kan gi utfordringer med manglende
forutsigbarhet, diskriminering og dårlig kunnskap om rettigheter og plikter. Leieboliger er generelt
også ofte av en dårligere kvalitet enn eide boliger. Husbankens ordning der kommunen kan tilby
grunnlån til profesjonelle aktører som bygger utleieboliger kan gi et bedre leiemarked. Kombinert
med at kommunen benytter seg av tilvisningsrett i prosjektet kan kommunen bestemme hvem
som skal bo i inntil 40 % av boligene, dette vil også kunne være et middel for å framskaffe
kommunalt disponerte utleieboliger
Nes kommune opplever fra tid til annen henvendelse fra ulike grupperinger som i fellesskap
ønsker å bygge selv. Slike henvendelser kan berøre kommunen som planmyndighet, tomteeier,
forvalter av tilskudd og som produsent av helsetjenester. Slike selvbyggerinitiativ kan sees i
sammenheng med ideen om ”kommune 3.0” der kommunen oppfattes som et politisk ledet
lokalsamfunn av aktive og ansvarsbevisste innbyggere som er en viktig ressurs i kommunes
arbeid. Et eksempel kan være seniorboliger for personer som ønsker fellesskap med venner og
likesinnede. Fellesskapsløsninger vil kunne dempe behovet for omsorg i hjemmet og
sykehjemsplasser. Et annet eksempel er utviklingshemmede som ønsker å bygge selv.
For å kunne realisere det konkrete boligbehovet i årene fremover er et samarbeid med private
aktører nødvendig også i det boligsosiale arbeidet. Bedre utnyttelse og oppgradering av
eksisterende boligmasse, fremskaffelse av nye boliger og «Leie til eie-modeller» er noen av det
som må ses på. Det foreslås derfor et tiltak for dette.
Tildelingsavtaler innebærer at kommunen blir enig med et boligbyggerlag eller utbygger om å få
kommunal tildelingsrett i et gitt antall boliger av et prosjekt, mens den private aktøren selv bygger
og skal eie selve boligene kommunen får tildelingsrett i. På denne måten får utbyggerne mulighet
til å finansiere tildelingsleilighetene i prosjektet gjennom Husbankens boligtilskudd og kan i tillegg
søke om Husbankens grunnlån. Kommunens rolle i modellen er å tildele boliger ved å peke ut
leietagere, mens forholdet mellom beboer og utleier er kontraktsbasert.
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Strategi 2.1 Innbyggerne skal kunne bo og
leve selvstendig i eget hjem hele livet

Tiltak 2.1.1 Velferdsteknologi

Tiltak 2.1.2 Stille krav til livsløpsstandard

Strategi 2.2 Bistå vanskeligstilte med å
kjøpe, beholde og/ eller tilpasse bolig

Tiltak 2.2.1 Samarbeid med private (leie og eie)

Tiltak 2.2.2.(Boveiledning) Booppfølging

Tiltak 2.2.3 Avhendig av kommunale boliger
gjennom salg til kommunale

Strategi 2.3
Stimulere til framskaffelse av egnede
utleieboliger for vanskeligstilte og/ eller
mennesker med funksjonsnedsettelser

Tiltak 2.3.1 Ta i bruk tilvisningsavtaler

Tiltak 2.3.2 Ta i bruk tildelingsavtaler

En helhetlig boligpolitikk fordrer at boligbehovet, forstått som boliger for og til alle innbyggere, blir
løpende vurdert og sett i nær sammenheng med boligbygging. Hva er behovet og hva tilbys
bygget? I Nes kommune kan det generelle boligbehovet vurderes på bakgrunn av
befolkningsprognoser som utarbeides med mer eller mindre jevne intervaller, samt kartlegging av
boligbehovet for vanskeligstilte. For å møte det konkrete boligsosiale behovet i Nes de neste
tiårene, er det viktig å få på plass rutiner for systematiske kartlegginger av boligbehovet
Vurderingsgrunnlaget for fremtidig boligbehov sett opp mot boligutbygging, kan tenkes å ha
utbytte av en tettere dialog mellom kommunen og boligbyggenæringen. Hva kan private aktører
bidra med i samarbeid med kommunen for å løse boligbehovet?
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For å bedre dialogen og øke forutsigbarheten mellom kommunen, utbyggere, rådgivingsmiljøer
arkitekter, m.fl. kan det for eksempel arrangeres utbyggermøter som arena for informasjon og
drøfting av aktuelle problemstillinger og behov. Dette kan igjen være et godt utgangspunkt for det
løpende arbeidet med boligbyggeprogram.

Hovedmål 3:
Boligarbeidet i Nes kommune organiseres for å styrke
kommunens tjenesteyting i det boligsosiale feltet, og
kommunens rolle i boligutviklingen.

Strategier:

3.1 Nes kommune har en koordinert
innsats, med felles forståelse av
mål, ansvar, metoder og tiltak.

3.2 Nes kommune har kunnskap
og oversikt over boligbehov og
boligbygging.

Strategi 3.1 Nes kommune har en koordinert innsats, Tiltak 3.1.1 Utarbeide strategi for
med felles forståelse av mål, ansvar, metoder og tiltak kommunens eiendomsforvaltning
Tilltak 3.1.2 Benytte Husbankens
låne og støtteordninger
Tiltak 3.1.3 Ta i bruk nye
samarbeidsmodeller
Strategi 3.2 Nes kommune har kunnskap og oversikt
over boligbehov og boligbygging

Tiltak 3.2.1 Dialog med marked
(innbyggere og utbyggere)
Tiltak 3.2.2
Befolkningsprognoser
Tiltak 3.2.3
Boligbyggeprogram
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4.4 Forslag til prioritering av virkemidler og tiltak
For å sikre en effektiv og hensiktsmessig bruk av de boligsosiale virkemidlene, er det vesentlig å
se ulike virkemidler i sammenheng.
Med planverktøyet kan en stimulere til forutsigbarhet, tydelige rammer for den generelle
boligutvikling og stille krav til boligtype, boligmiks, boligstørrelse og tetthet. I tillegg gir dette
kommunen muligheten til å erverve boliger gjennom «borettslagsmodellen».
Ved å bygge kommunale boliger selv, eller samarbeide med private utbyggere og boligbyggerlag
kan kommunen ta en proaktiv rolle i boligbyggingen med sosiale profil. I samarbeid med private
aktører om å få tildelingsrett, åpnes det opp for at aktørene kan benytte seg av Husbankens
tilskudds- og låneordninger og gjøre det lettere for å gjennomføre boligprosjekter hvor en trenger
å minske risiko ved bygging.
En annen måte er at kommunen jobber med boligbygging gjennom eierskap i tomtegrunn, og
opparbeider intern og ekstern infrastruktur og deretter avholder prosjektkonkurranser, som setter
gitte kriterier til boligene eller tomten (ved klausulering i salgskontrakt). Dette er også en proaktiv
tilnærming, hvor kommunen selv sitter i førersetet.
I alle tilfeller hvor kommunen ønsker samarbeid med private, krever dette ressurser og
kompetanse.
Utvikling av boligområder krever at kommunen understøtter og tilrettelegger for utbygging
gjennom investeringer i nødvendig teknisk og sosial infrastruktur. Det er ønskelig i større grad ta
i bruk utbyggingsavtaler for nye prosjekter i Nes,
Med utgangspunkt i påstartede prosjekter, gjeldende politiske vedtak og kommunens økonomiske
situasjon foreslås følgende prioritering av konkrete tiltak for kommende 4- års periode:

Tiltak
Etablere rutine for å kartlegge
boligbehov for vanskeligstilte
Utvikle Runniområdet i tråd med
politiske føringer; etablere
omsorgsboliger i god kombinasjon
med ordinære boliger
Samarbeide med privat aktør om
etablering av 8 boliger til
rusavhengige

Merknader til tiltak
Utvikle metode for kartlegging. Resultatet
fra kartleggingen vil igjen gi grunnlag for
utarbeidelse av måltall for senere
rapportering.
Forslag til reguleringsplan, vedtatt lagt ut
på høring av formannskapet 21.05.20 (PS
49/20). Næringsseminar arrangert i
november 2019. Opprettet dialog med
interessenter.
Leieavtale signert med privat utbygger.
Prosjekt planlagt ferdigstilt i løpet av 2020.
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Mer aktiv bruk av utbyggingsavtaler

Sikre miljø- og kvalitetskrav, samt
variasjon i boligbygging ved en
eventuell rullering av
kommuneplanens arealdel
Helhetlig bruk av de personrettede
virkemidlene som startlån og tilskudd
Vurdere «fra leie til eie» som et
konkret virkemiddel inn mot utsatte
barnefamilier
Forbedre og strukturere dialog med
markedet om utbyggingsplaner
Avklare roller og
tydeliggjøre oppgave- og
ansvarsfordeling i det boligsosiale
arbeidet
Ta i bruk tilvisningsavtaler
Ta i bruk «borettslagsmodellen»

Jf. Forutsigbarhetsvedtak mai 2020, PS
49/20.
Avklare hva aktuelle utbyggingsavtaler kan
og må løse inn mot boligsosiale behov.
Rullering av kommuneplan avklares i
kommunal planstrategi
Fordrer god samhandling tjenestene i
mellom
Bidra til gode oppvekstsvilkår og bryte
sosiale mønstre. Fordrer god samhandling
og oppfølging tjenestene i mellom.
Eks. gjennom boligbyggeprogram (hvem,
hva og når) som grunnlag for
befolkningsprognoser og
infrastrukturinvesteringer
Må omfatte alle relevante tjenester i de
ulike kommunalområdene, og er
nødvendig for å koordinere innsatsen og
samhandle
Framskaffe flere utleieboliger med en eller
flere profesjonelle utleieaktører
Mennesker med nedsatt funksjonsevne,
flere skal eie egen bolig.
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4.5 Rapportering og oppfølging
Målformuleringene i foreliggende plan sier noe om hvilke tiltak som ønskes satt i verk, bestemte
måter å arbeide på, tilstander man ønsker å oppnå og retninger man ønsker å gå i.
Tiltaksdelen vurderes hvert år i sammenheng med kommunens handlingsprogram. Rapportering
på prioritert tiltaksdel i perioden skjer i tertialrapportering og i årsmeldingen.

Figur 4. Statistisk sentralbyrå (SSB). Kommunefakta Nes - 0236 (Akershus). Befolkning, folketall
ved 1. kvartal 2019. Hentet 04.07.2019 fra: https://www.ssb.no/kommunefakta/nes-akershus
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