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«Bolig er på en måte alt – men 

det er vanskelig å si akkurat 

hva det er…» 
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Bolig  

 

 

arbeid utdanning 

 familie  

helse 

tilhørighet i nærmiljø og lokalsamfunn   
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Kan boligsosiale utfordringer 

løses uavhengig av en aktiv 

boligpolitikk? 
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Hva er boligpolitikk? 
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Boligpolitikk 

  

 

Boligpolitikk handler om å gjøre det enklere, billigere og 
raskere å bygge, så vi får nok boliger til befolkningen. 

Det handler også om at vi skal ha gode ordninger for alle 
de som av ulike årsaker faller utenfor og trenger ekstra 

hjelp til å skaffe seg et godt hjem å bo i.  

 

Jan Tore Sanner 
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BYGGNINGSPOLITIKK 
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Vanskeligstilte på boligmarkedet 

 

 

 

 

«Å være vanskeligstilt på boligmarkedet er 

ikke en isolert egenskap ved et hushold. Det 

er heller et slags misforhold knyttet til 

interaksjoner mellom husholdets ressurser og 

det markedet hvor de befinner seg» 

Viggo Nordvik 
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Hvem er vanskeligstilte? 

 

 

 

 

• Leier bolig 

• Enslige 

• - med barn 

• Bor i storby 

• Har innvandrerbakgrunn 

• Rus og psykiatri 
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Boligpolitikk og boligmarked 
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Virkemidler knyttet til boligpolitikken - fire kategorier:  

 
Plan og bygningsloven  Viktigste virkemiddel for å styre utviklingen av nye 

boliger. Sentrale styringsredskaper: kommuneplan, reguleringsplan og 

utbyggingsavtaler. 
 

Kommunal eiendomspolitikk Kommunen som grunneier kan gå lenger enn hva 

det er anledning til gjennom plan og bygningsloven for å styre boligutviklingen. 

Hensiktsmessig redskap:  stille særlige vilkår ved salg av kommunal eiendom. Kan 

spesielt bidra til å bygge rimelige boliger. 
 

Husbankens låne- og støtteordninger Dette er virkemidler som både skal 

stimulere til variert boligbygging og sikre vanskeligstilte en egnet bolig via 

personrettede låneordninger.   Gjelde brukte boliger og nye boliger. Leie og eie. 
 

Kommunale tjenester og støtteordninger Økonomiske og praktisk rettede 

virkemidler som skal sikre at vanskeligstilte skal kunne skaffe, bo- og beholde 

egnet bolig. 
 

 

 

 



16 16. nov 

2017 

16 
Alle skal bo godt og trygt   

Innbyggernes behov 

Organisering 

Bruk det private 

leiemarkedet for 

å bosette 

vanskeligstilte 
 

Øke 

gjennomstrømning 

i den kommunalt 

disponerte 

boligmassen 

Samarbeide med 

private utbyggere 

for å fremskaffe 

flere utleieboliger 

 

Utvikle et variert 

tilbud av egnede 

boliger i 

kommunen 
 

Innovasjon og utvikling 

Bistå 

vanskeligstilte til 

å kjøpe bolig 
 

 

STRATEGI 

Bostøtte 

 

 
 

Startlån 

Tilskudd til 

etablering 

Bostøtte 

Grunnlån 

Investerings-

tilskudd 

Tilskudd til 

utleieboliger 

Grunnlån 

Tilskudd til 

utleieboliger 

 

Startlån 
Tilskudd til 

etablering 

Bostøtte 

Husbankens 

virkemidler 

Koordinator 

Veiledning og 

støtte 

Tenke helhetlig 

Økonomisk 

sosialhjelp 

Depositum 

Kommunens 

muligheter som 

grunneier  
Bruk av plan og 

bygningsloven 

Effektive 

anskaffelser 

 

Strategi for 

anskaffelser 

 

 

 

Rutiner 

Kompetanse 
Bruke potensialet 

Leie til eie 

Økonomisk 

rådgivning 

Rutiner 

Kompetanse 
Bruke potensialet 

Leie til eie 

 

 

Kommunens 

virkemidler 

Boligsosiale hensyn integrert i samfunns- og arealplanleggingen 

Tilstrekkelig med tjenester til å skaffe og opprettholde en trygg og god bosituasjon 
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Kunnskap og læring 

 
 Programsamlinger 

 Læringsarenaer 

 Nettverk 

 Dialogmøter  

 Utvikling sammen 

 Mer samarbeid med andre 
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http://www.veiviseren.no/

