
Boligsosial planlegging
Hvilke verktøy har kommunen ved tilrettelegging av 

boliger for alle

Husbanken v/Birger Jensen
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• 276 årsverk

• Seks regionkontor

• Hovedadministrasjon i Drammen

• 16 mrd. kroner i årlige 
utlånsmidler

• 140 mrd. kroner i utestående 
utlånsportefølje

• Finansierer ca. 3000 nye boliger 
og 1000 oppgraderinger

• 10 mrd. kroner årlig til tilskudd og 
bostøtte

• Finansierer forskning og 
innovasjonsprosjekter på 
boligfeltet
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Historien om 
Husbanken

• Etablert i 1946
• Gjenreising etter krigen

• Stor bolig- og kredittmangel

• Gradvis dreining fra 
boligforsyning til boligsosialt 
arbeid 

• Fra personmarked til 
kommune

• Fra boligbank til velferdsetat



Alle skal bo trygt og godt 

• Husbankens samfunnsoppdrag er å forebygge at folk 

blir vanskeligstilte på boligmarkedet, og bidra til at 

vanskeligstilte kan skaffe seg og beholde en egnet 

bolig.

• Husbanken skal bidra til at eldre og andre med nedsatt 

funksjonsevne kan bli boende hjemme lenger. 



Virkemidler for et velfungerende 
boligmarked

• Lover og regler

• Kunnskap og kommunikasjon

• Tilgang til bolig- og byggefinansiering
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Husbanken finansierer færre nye boliger
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Norsk boligpolitikk i verdenstoppen
• Unik rollefordeling, ansvarsdeling og 

organisering mellom stat, kommune, 

bransje og ideelle organisasjoner

• Eierlinje og skattefordeler – en villet 

politikk at folk skal eie sin egen bolig



• 177 000 til 282 400 «vanskeligstilte» på 

boligmarkedet

• 101 000 barn bodde i en husholdning 

med vedvarende lavinntekt i 2016

• 3900 bostedsløse

• Bare 8-10 % av boligmassen er 

tilgjengelig for alle

• Opphopning av levekårsproblemer i de 

store byene

• Manglende investeringer i områder med 

lav vekst

• Få profesjonelle aktører i utleiemarkedet

men..



Møre og Romsdal

• Opptil 10.000 vanskeligstilte 

på boligmarkedet

• Innvandrere og de som leier 

bolig. Unge er også mer 

utsatt, det samme gjelder 

familier med mange barn. 

• Par uten barn og eldre er i 

liten grad vanskeligstilt på 

boligmarkedet.



Statlig strategi – bolig for velferd
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Fra midlertidig til varig bolig

Målsetting 1:

Vanskeligstilte som er i en 

overgangsfase sikres en varig 

bolig.

Målsetting 2: 

Ingen skal bo i midlertidige 

botilbud i mer enn tre måneder 
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Barnefamilier i god bolig

Målsetting 3: Ingen 

barnefamilier eller unge skal 

tilbringe tid i midlertidig 

botilbud.
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Boligmodeller for bosetting

Målsetting 4:

Rask bosetting av flyktninger 

i kommunene



14

Fremskaffe flere utleieboliger
Målsetting 5:

Det utvikles et variert tilbud av 

egnede boliger i kommunene. 

Målsetting 6:

Utleieboliger skal være av god 

kvalitet i et godt bomiljø
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Hjelp til å skaffe egnet bolig
Målsetting 7:

Vanskeligstilte får veiledning om det 

private leiemarkedet

Målsetting 8:

Vanskeligstilte får hjelp til å kjøpe bolig
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Å mestre boforholdet
Målsetting 9:

Vanskeligstilte som bor i en eid bolig skal ha 

en god og trygg bosituasjon 

Målsetting 10:

Kommunene har internkontrollsystemer 

for husstander som står i fare for å bli 

kastet ut av boligen 
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Flere bo- og tjenestemodeller

Målsetting 11: 

Alle med behov skal motta 

tilstrekkelig med tjenester til å 

opprettholde en trygg og god 

bosituasjon. 
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God styring og målretting

Målsetting 12:

Det boligsosiale arbeidet er 

kunnskapsbasert og godt 

organisert på tvers av sektorer 

og forvaltningsnivåer.
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Brukermedvirkning

Målsetting 13: Boligtilbud og 

tjenester utvikles i dialog 

med brukerne 
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Nytenking og sosial innovasjon

Målsetting 14:

Innovasjon og utvikling av det 

boligsosiale arbeidet gjøres i 

samarbeid og samhandling 

mellom ulike involverte 

aktører 
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Planlegge for nok boliger & gode 
bomiljø

Målsetting 15:

Kommunene tar boligsosiale 

hensyn i areal- og 

samfunnsplanleggingen.

Kommunene planlegger for 

mange nok boliger, og boliger og 

nærmiljø av god kvalitet. 
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Virkemidlene i boligpolitikken

1. Plan- og bygningsloven

2. Kommunal eiendomspolitikk

3. Låne- og støtteordninger fra 

Husbanken

4. Kommunale tjenester og 

støtteordninger
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Generelle bestemmelser §11-9

• 5. byggegrenser, utbyggingsvolum og funksjonskrav, 

herunder om universell utforming, leke-, ute- og 

oppholdsplasser, skilt og reklame, parkering, frikjøp av 

parkeringsplasser etter § 28–7 og utnytting av 

boligmassen etter § 31–6,
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Generelle bestemmelser §11-9

• Nr. 5 gir kommunen mulighet for å gi rammebestemmelser om byggegrenser, utbyggingsvolum og 

funksjonskrav. Det gjelder plassering og mengde bebyggelse, f.eks. i form av byggegrense, 

maksimumsantall for kvadratmeter gulvareal/grad av utnytting, andel av boliger med 

livsløpstandard mv., i de forskjellige utbyggingsområder. Det kan gis grunnleggende bestemmelser 

om funksjonskrav herunder om universell utforming og tilgjengelighet til bygninger og arealer. 

Videre kan det stilles parkeringskrav i form av f.eks. maksimumskrav og minimumskrav, og gis 

normer for utearealer og lekearealer mht. størrelse, beliggenhet/avstand, sol og lys, beskaffenhet, 

kvalitet osv.
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§ 12-7 Bestemmelser i reguleringsplan

«Antallet boliger i ett område, 

største og minste 

boligstørrelse, og nærmere 

krav til tilgjengelighet og 

boligens utforming der det er 

hensiktsmessig for spesielle 

behov». 
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§ 12-7 Bestemmelser i reguleringsplan

Bestemmelsen gjelder for boligområder, og 

utfyller øvrige bestemmelser om grad av 

utnytting, utforming og bruk. Hensikten er å 

styrke reguleringsplanen som boligpolitisk

styringsverktøy, knyttet til fordeling av 

boligtyper og leilighetsstørrelser, sikring av 

minstestørrelse, ev. krav om livsløpstandard

eller andre krav til tilgjengelighet og standard. 

Det kan også stilles krav til lokalisering og 

utforming av boliger som skal bygges for eller 

kunne tilpasses eldre, personer med ulike 

typer funksjonsnedsettelser og så videre.
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Utbyggingsavtaler §17-3

- Grunnlag i kommunens planmyndighet

- Må ha grunnlag i kommunale vedtak fattet av kommunestyret

- Kan gjelde forhold som kommunen har gitt bestemmelser om i arealdelen 

til kommuneplan eller reguleringsplan

- Kan også regulere antallet boliger i ett område, største og minste 

boligstørrelse og nærmere krav til bygningers utforming. 

- Kan også regulere kommunal forkjøpsrett til en andel av boligene
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Asker kommune (sam.del)
- Tilrettelegge for 50 rimelige boliger pr. år 

bl.a ved bruk av kommunens egne 

tomter

- Bruke virkemidlene i PBL for å styre 

boligantall, boligstørrelse og 

boligstandard, samt benytte 

utbyggingsavtaler

- Sikre et variert og mangfoldig boligmiljø 

ved å unngå konsentrasjon av 

kommunale boliger
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Asker kommune (boligstrategi)

- 75 % av årlig boligbygging 

skal være leiligheter i 

rekkehus og blokk. 

- Familieboliger i tradisjonell 

blokkbebyggelse

- Regulering av 

boligsammensetning
- https://www.asker.kommune.no/contentassets/2d655b170b3a42848

78d4a5f3540ee82/boligpolitisk_strategi_for_asker_2016-2026.pdf

https://www.asker.kommune.no/contentassets/2d655b170b3a4284878d4a5f3540ee82/boligpolitisk_strategi_for_asker_2016-2026.pdf
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Norm for leilighetsfordeling 

i reg.planer med mer enn 

150 boliger

- Minimum 20 % av leilighetene 

skal være mellom 30-50 m2

- 20 % av leilighetene skal være 

minst 80 m2. 10 % av disse skal 

være over 100 m2 og ligge på 

bakkeplan, med mulighet til privat 

forhage. 
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Andre strategier - Asker

- Høy arealutnyttelse

- Kan redusere kvalitet på 

områdene universell 

utforming, parkeringsnorm 

og utomhusarealer
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Utbyggingsavtaler i Asker
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Trondheim
§ 28.1 - I reguleringsplaner med småhus skal minimum 

30 % av boenhetene ha alle hovedfunksjoner på 

inngangsplanet og universelt utformet uteareal.

§ 29.1 Det skal vektlegges varierte bygningstyper og 

boligstørrelser ut fra en vurdering av tilliggende 

områders boligstruktur. Befolknings- og levekårsdata

skal legges til grunn ved vurdering av 

boligsammensetning. Det bør planlegges for noen større 

og familievennlige boliger på bakkeplan i alle større 

utbygginger.

Boligpolitisk plan: Mål for geografisk fordeling av levekår 

og integrering: Boligpolitikken skal være et viktig 

redskap for geografisk levekårsutjevning. Mål om å 

fordele kommunale utleieboliger ut fra levekårsutsatte 

strøk. 
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Dialog/kommunikasjon
Satse på aktivt informasjonsarbeid og dialog 

med potensielle utbyggere og innbyggere.

- Molde

- Surnadal

- Ålesund 

- Rindal

- Hemne

- ++++
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- Hvordan utnytter din kommune handlingsrommet på det boligsosiale feltet som 

ligger i plan- og bygningsloven?

- Har kommunen ambisjoner for boligpolitikken og hvilke ambisjoner?

- Har kommunen gjennomført kartlegging av nåværende og fremtidige boligbehov 

for ulike brukergrupper? Hvilket boligbehov føler dere kommunen har?

-Har kommunen en boligpolitisk plan, boligsosialplan eller er det andre forhold i 

planverket som gir retning i boligpolitikken som skal ivareta vanskeligstilte? Er de 

konkrete nok og blir de fulgt opp av kommunene?

GRUPPEARBEID
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Evt. oppfølgingsspørsmål

Hva må til for å styre boligpolitikken i de mindre 

kommunene der man er prisgitt utbyggernes initiativ?


