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Suksesskriterier 

for boligsosialt 

arbeid 
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Fire hovedkapitler  
• Planlegging som verktøy for helhetlig og 

bærekraftig utvikling. 

• Vekstkraftige regioner og lokalsamfunn i 

hele landet.

• Bærekraftig areal- og transportutvikling. 

• Byer og tettsteder der det er godt å bo og 

leve 
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Regjeringen forventer at 

• «Kommunene prioriterer 

arbeidet med planstrategi for å 

sikre at planene er oppdaterte 

og møter framtidens 

behov……»

Dette omfatter også boligsosiale 

behov 
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Masteroppgave om boligsosialt 

arbeid i planleggingen: 

• Til tross for mer enn 20 år med 

boligsosial planlegging er temaet 

fortsatt ikke fullt ut integrert i 

planleggingen og i veiledningen på 

feltet. Det skyldes 

• faglig kompleksitet og fragmentert 

organisering av oppgaven, 

• varierende oppmerksomhet nasjonalt

• uklart omfang på oppgaven

• manglende kapasitet 

• at aktørene ikke assosierer med 

begrepsbruken
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Jeg fant at det fortsatt er behov 

for avklaring mellom aktørene 

• mht hva boligsosiale hensyn i 

planleggingen er

• og ikke minst hva slags kunnskap 

planlegging for dette feltet bør 

bygge på

Dette er det vi har tatt med oss 

inn i et treårig 

samarbeidsprosjekt 



«Boligsosiale hensyn i helhetlig kommunal planlegging» 



Prosjektets 

hovedmål 
• Integrere 

boligsosiale hensyn 

i kommunens 

planverk

• Og på lengre sikt,  

iverksette tiltak i 

tråd med på 

målsettingene i den 

nasjonale strategien 

«Bolig for velferd». 



Vi jobber med økt problemforståelse



En særlig innsats mot 

barnefamilier og unge…
Nasjonale mål & innsatsområder

Resultatmål

1. Utleieboliger for 
barnefamilier 

• God kvalitet og i et trygt 
bomiljø

2. Midlertidig botilbud 

• Unntaksvis 

• Ikke mer enn 3 mnd.

3. Bostedsløshet 

• Skal forebygges

• Skal reduseres

Som antas å ville bidra til økt måloppnåelse 
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NF angir fire innsatsområder for å 

utvikle byer og tettsteder der det 

er godt å bo og leve i; 

• Åpne og inkluderende 

• Trygge og helsefremmende

• Kvalitet i våre fysiske omgivelser

• Levende sentrumsområder



12

Og tar oss rett inn i planlegging for 

det boligsosiale feltet: 
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«Kommunenes boligpolitikk og 

boligplanlegging er en integrert 

del av kommunens strategi for 

samfunns- og arealutvikling. Den 

legger til rette for en variert 

befolkningsstruktur gjennom god 

tilgang på boligtomter som 

grunnlag for tilstrekkelig, variert 

og sosial boligbygging»
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«Kommunene tar boligsosiale 

hensyn i areal- og 

samfunnsplanleggingen gjennom 

krav til boligstørrelse og 

nærområdet, og ved å regulere 

nok boligtomter»
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«Kommunen legger til rette 

for leie-til-eie løsninger for 

vanskeligstilte i 

boligmarkedet»
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«Kommunen planlegger for 

et tilbud av tilrettelagte 

boliger for eldre og 

personer med nedsatt 

funksjonsevne»
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«Kommunene planlegger aktivt 

for å motvirke og forebygge 

levekårsutfordringer og bidrar 

til å utjevning av sosiale 

forskjeller. Kommunen legger 

universell utforming til grunn i 

planlegging av omgivelser og 

bebyggelse og ivaretar 

folkehelsehensyn i 

planleggingen»
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«Kommuner har en aktiv og 

helhetlig tilnærming til 

utvikling av aldersvennlige 

kommuner»
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«Kommuner ivaretar aktivt 

vilkår for god psykisk og 

fysisk helse i planleggingen». 
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«Kommunen ivaretar barn 

og unges interesser 

gjennom en samfunns- og 

arealplanlegging som 

skaper trygge, attraktive og 

aktivitetsfremmende by- og 

bomiljø»
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Momenter til planstrategi? 

Boligsosiale hensyn i plan 

handler om å: 

• planlegge for å skaffe boliger 

til vanskeligstilte på 

boligmarkedet, 

• planlegge slik at den enkeltes 

mulighet til å mestre 

boforholdet blir styrket 



Husbanken til tjeneste!   

Veilede kommuner for å forebygge at folk blir vanskeligstilte, og for å unngå at 

det utvikles dårlige bomiljøer og segregering. 

Heve kommuners kompetanse om hvordan de kan ta boligsosiale hensyn i 

planleggingen. 



I tillegg skal vi 

Gi råd og fremme gode eksempel på hvordan kommuner kan planlegge, slik at 

boligsosiale lån og tilskudd blir utnyttet på en effektiv måte, og at kommunalt 

disponerte boliger er integrert i ordinære bomiljø. 

Veilede slik at kommunene kan analysere sine behov for boligsosiale tiltak og 

tilgjengelige boliger

Ha dialog med kommunene på strategisk nivå, for å bidra til at boligsosiale 

hensyn integreres i den overordnede kommunale planleggingen


