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Hva er det overordnede bildet for 

kommunesektoren?

• Trangere offentlig økonomi, oljeinntektene reduseres

• Redusert produktivitetsvekst i offentlig sektor, 
• vi jobber mindre 

• mer fritid 

• flere innvandrere 

• flere unge utenfor

• Eldrebølgen kommer (og yngrebølgen)

• Økte forventninger

• Kompetente innbyggere

• Vanskelige utfordringer må løses på tvers
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BOLIGPLAN 2019 - 2026
• Boligsosialt virkemiddel for 

økonomisk vanskeligstilte

• Alle typer boliger – også 
helseformål

• Eldre og innbyggere med 
funksjonsnedsettelser

• Stedsutvikling – gode lokalsamfunn

• Økonomisk bærekraft for 
kommunen

• Innovasjon

• Dialog og samarbeid med 
Husbanken



Trinn 1 : Barnehage og 
omsorgsboliger (30 boliger)

Trinn 2: Foreløpige 
beregninger , 60 – 70 
boliger)

Løkenåsveien 45 – trinn 2



Finne en balanse som bidrar til et levende og variert 
bomiljø

Det er behov for fleksible løsninger som kan brukes av 
ulike målgrupper uavhengig av tjenestebehov

Løsningene skal ha minimale investeringsbehov for 
kommunen

Det er et mål å bidra til et boligmarked og -tilbud som 
favner grupper som har vanskeligheter med å få 
innpass i dagens boligmarked 

Hvilket behov skal dekkes i Løkenåsveien 45 – trinn 
2 ?



Omsorgsboliger til personer med 
oppfølgingsbehov (eie og leie)

Boliger til økonomisk vanskeligstilte (eie og leie)

Boliger til førstegangskjøpere (eie og leie)

Boliger til salg på det private markedet

Hvem skal prioriteres i L45 – trinn 2?



Flere skal eie sin egen bolig

Må også vurdere gode leiealternativer –
større forutsigbarhet med lengre leieforhold 

Valgfrihet i om det er ønskelig å eie eller leie 
boligen 

Eie og leie



Fordi vi må få mer ut av mindre 
innkjøpsbudsjetter

Fordi det finnes bedre løsninger

Hvorfor innovativ anskaffelse?



Få kunnskap om hva som er mulig

Bli bedre kjent med markedet

Dra nytte av leverandørenes kompetanse

Få bedre bestillerkompetanse og 
utarbeide bedre konkurransegrunnlag

Bedre løsninger

Hvorfor dialog med markedet?



Samarbeid med Husbanken

Utfordre hverandre

Lære av hverandre

Skaper større forutsigbarhet og 
trygghet for leverandørmarkedet 



- Mer tidkrevende 

- Involvering av flere

- Aksept for å prøve noe 
nytt

- Forståelse for nye 
løsninger

- Dele risiko

Viktig med forankring både politisk og administrativt


