
Temaplan for boligutvikling og 

boligsosial virksomhet mot 2027 

Vi vil bli bedre! 



Nittedal kommune 



Bakgrunn i lovverket for helhetlig boligplan 

• Folkehelseloven §§ 4 og 5; fremme folkehelse og ha nødvendig 

oversikt over påvirkningsfaktorer 

• Plan- og bygningsloven §3-1; legge til rette for gode  bomiljøer 

og gode oppvekst- og levekår som fremmer befolkningens helse 

og motvirke sosiale helseforskjeller, samt bidra til å forebygge 

kriminalitet 

• Lov om sosiale tjenester §15; medvirke til å skaffe boliger til 

vanskeligstilte 

• Helse- og omsorgstjenesteloven §3-7; medvirke til å skaffe 

boliger til vanskeligstilte, herunder boliger med særlig tilpasning 

og med hjelpe- og vernetiltak 

 



Plansystemet i Nittedal 

• Kommuneplanen, 2015 – 2027,  

 - arealdel og samfunnsdel 

 - arealdelen skal revideres til våren 

 - tydelige målsettinger som berører bolig 

• Planstrategien, 2016 – 2019: 
  

 Det er vedtatt å utarbeide en boligmelding for å legge til rette for 

 differensiert boligbygging som ivaretar alle på boligmarkedet. 

 



Kommunens behov for helhetlig boligplan 

• Målsettinger i kommuneplanen må realiseres 

• Tilvekst på 20.000 innen de kommende 30 år 

• Pris på boliger i kommunen har hatt kraftig vekst 

• Utvikling av nye Nittedal sentrum med 80% vekst på 
Rotnes 

- Dette gir flere utfordringer til boligutviklingen – vi 
trenger en operativ og tydelig boligpolitikk 

• Boligsosial omorganisering som følge av foranalyse for 
deltakelse i Husbankens kommuneprogram 

• Egen enhet for bolig og tilflytting, og avdeling med 
boligkontor 

 



Organisering 

• Organisering av arbeidsgruppen forankret hos rådmann 

• Arbeidsgruppen består av: 

• Enhetsleder for bolig og tilflytting (Helse & velferd) 

• Arealplanlegger (Miljø & samf.utvikling) 

• Samfunnsplanlegger (Miljø & samf.utvikling) 

• Avdelingsleder boligkontor (Helse & velferd) 

• Rådgiver (Nittedal Eiendom KF) 

• Assisterende kommunalsjef (Helse & velferd) 



Konkurransegrunnlag 

• Konkurransegrunnlag for temaplanen: 

 

Et fagmiljø som har kompetanse på: 

- Bærekraftig tettsteds- og byutvikling 

- Boligutvikling og samfunnsutvikling 

- Boligsosialt arbeid på systemnivå 

 



Planprosessen 
• Prosessen i utarbeidelse av planen skal gi nødvendige instanser eierforhold 

og mulighet for medvirkning 

• Utarbeidet interessentliste  og gjennomført intervjuer med nøkkelpersoner 
for å kartlegge  utfordringer og muligheter 

• 3 workshop’er; hovedsignaler 

• Kommunens særpreg – ku & kebab 

• Utvikling 

• Mangfold  

• Boligmix 

• Arbeidsmøter 

• Styringsgruppemøter 

• Utkast til plan i slutten av november 

• Høring etter nyttår 

• Behandles i kommunestyret våren 2018 



Hensikten med planen 

• Temaplanen skal være av slik kvalitet at den gir retning 
og blir et godt verktøy for helhetlig boligutvikling og 
boligsosial virksomhet for kommunen fram til 2027 

• Planen skal vise hvordan kommunen kan 
operasjonalisere og integrere nasjonale, regionale og 
lokale mål for en helhetlig boligutvikling. 

• Få en helhetlig og samordnet tenkning, der boligsosiale 
hensyn kommer inn som tema og premissgiver fra dag 
1, og synliggjøres i all planlegging. 

• Felles fundament og grunnlag 



Fra kommuneplanens målsettinger: 

 

 

• Alle skal ha et trygt sted å bo 

• Alle skal ha mulighet for et godt og aktivt liv 

• Et lokalsamfunn med plass til alle 

• Robust oppvekstmiljø 



Planens innhold 

• Grunnprinsipper 

• Definisjoner; boligsosiale hensyn og boligsosial virksomhet 

• Hovedmål 

• Strategier 

• Tiltak 

• Ansvar 

• Måleindikatorer 

• Tiltakene revideres årlig i egne virksomhetsplaner 



Ønskede grunnprinsipper for planen 

 

• Normalitetsprinsipp – legge til rette for størst mulig grad av 

selvstendighet og normalisering 

• Forebyggingsprinsipp med universelle tiltak 

• Prinsipp om universell og inkluderende boligbygging – 

boligområder for alle uavhengig av hjelpebehov 

• Velferdsprinsipp - hvordan vi bygger og bor, gir grunnlaget 

for livet vi lever: deltakelse og trivsel 

 



Hva mener vi med… 

• Boligsosiale hensyn i arealplanleggingen 

Kommunen skal legge til rette for god utforming av bygde 

omgivelser, gode oppvekst- og levekår og gode bomiljøer: 

• samfunnshensyn som inkludering, folkehelse og gode 

levekår 

• mange nok boliger 

• krav til boliger og nærmiljø for å motvirke at det blir 

store forskjeller i levekårene 

 (Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid 2014 - 2020; Bolig for velferd)  

 

 

 



Hva mener vi med… 

Boligsosial virksomhet  

(Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid 2014 - 2020; Bolig for velferd)  

 

• å skaffe boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet  

• å styrke den enkeltes mulighet til å mestre boforholdet  

 

• Avgrensning mot tjenestene blir viktig 

 



Hovedmål forslag  

 

1. Tilstrekkelig antall egnede boliger skal sikres gjennom 

helhetlig boligplanlegging 

2. All boligplanlegging skal legge til rette for inkluderende 

bomiljøer som inviterer til aktivitet, fellesskap og 

deltakelse 

3. Den boligsosiale virksomheten skal være tverrsektoriell, 

og integreres i kommunens totale planarbeid, for å sikre 

riktig bistand til innbyggere som selv ikke kan ivareta 

eget boligbehov 



Forslag til strategier hovedmål 1 

Tilstrekkelig antall egnede boliger skal sikres gjennom 

helhetlig boligplanlegging 

 

• Kartlegging og oversikt over nåværende og framtidig 

boligbehov  

• Boligutviklingen skal skje gjennom offentlig og privat 

samarbeid  

• Effektiv utnyttelse av den kommunale boligmassen 



Forslag til strategier hovedmål 2 

All boligplanlegging skal legge til rette for inkluderende 

bomiljøer som inviterer til aktivitet, fellesskap og deltakelse 

 

• Det skal stilles tydelige og forutsigbare normer og krav 

ved all utbygging 

• Det skal legges til rette for innovasjon og variasjon i 

boligutviklingen 

• Kommunalt disponerte boliger skal integreres i øvrig 

boligmasse og fordeles jevnt i kommunen 

 

 



Forslag til strategier hovedmål 3 

Den boligsosiale virksomheten skal være tverrsektoriell, og 

integreres i kommunens totale planarbeid, for å sikre riktig 

bistand til innbyggere som selv ikke kan ivareta eget 

boligbehov 

• Innbyggere som selv ikke kan ivareta sine boligbehov skal 

få samordnet og riktig bistand, til å beholde eller skaffe 

bolig 

• Tidlig innsats og effektivt samarbeid med rett nivå av 

brukermedvirkning 

• Gode kartleggingsrutiner for det boligsosiale behovet 

 

 

 

 



Planen som sluttprodukt 

• Oversikt over  det generelle boligbehovet og behovet for de som 
ikke selv kan ivareta sine interesser i boligmarkedet 

• Lokalisering og type 

• Eierskap 

• Prioriteringer 

• Tydelige føringer for revidering av kommuneplanens areal- og 
samfunnsdel og andre temaplaner 

• Grunnlag for utnyttelse av Husbankens økonomiske virkemidler 
de kommende årene - behovsmeldingen 

• Hvordan den boligsosiale virksomheten skal operasjonaliseres 
tverrsektorielt 

 



Utfordring med denne type plan 

• Hvilken sektor skal eie planen? 

• Forsøkskanin – hvor vi selv utfører forsøkene 

• Spranget fra «vurderinger» til at det er bindende/styrende i 
utbyggingsplaner – forankring i kommuneplanens arealdel 

• Gjennomførbarheten 

• Planhierarkiet – den skal legge grunnlaget for kommende 
planer 

• Hvordan rigger vi oss til denne type samarbeid? 

• Organisasjonsstruktur – felles arenaer? 



Muligheter med denne type plan 

• Arbeidsgruppe på tvers – faglig bredde – felles forståelse 

og helhetlig tilnærming 

• Forankres bredere i kommuneorganisasjonen 

• Arbeidsfeltene som skal bruke planen, involveres 

• Veien videre er gjennom kommuneplanen, sterkere fokus 

på boligsosiale hensyn i overordnet planlegging 

• Lettere å samarbeide på tvers i fremtidige prosesser og i 

gjennomføringsfasen 
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Hva har vi lært av denne prosessen? 

• Vi har lært mye! 

• Det er viktig med engasjerte deltakere i arbeidsgruppa - 
kontinuitet 

• Kaffe og noe attåt hjelper alltid 

• Forventningsavklaringer til hverandre og ekstern aktør 

• Tydelig bestilling 

• Definisjoner, avgrensninger og grunnprinsipper må tidlig inn i 
prosessen 

• Sette av god nok tid – gode arbeidsbolker 

• Husk at det mangler felles fundament og forståelse i 
utgangspunktet! 



Takk for oss!  

astrid.fortun.slettemoen@nittedal.kommune.no 

hilde.fremstad@nittedal.kommune.no 


