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DEL 1 – INNLEDNING 

1. Innledning 
I Kommuneplanen 2011-2023 legges det vekt på et helhetlig tjenestetilbud og målsettinger som:  

 ”Kommunen skal legge til rette for at de som ikke har økonomi til å klare boligmarkedet skal 
ha bolig.”, og 

 ”Kommunale tjenester skal gi befolkningen minst like godt eller bedre tilbud enn dagens”.  
 

Kommunes visjon ”Sammen skaper vi det gode liv” hviler på verdier som likeverd, allsidig samfunn, 
økologisk balanse og nærhet til naturen. Her ligger en erkjennelse at vår kommune består av et 
mangfold av mennesker, og en holdning som tilsier at vi ønsker små sosiale forskjeller. Det legges 
vekt på tilgjengelighet for alle. ”Nesodden er et allsidig samfunn og vi ønsker at det kan leves hele liv 
som rommer mange måter å leve og arbeide på.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ressursfordelingen til de enkelte tiltakene i denne boligsosiale handlingsplanen bør prioriteres i 
årsbudsjettene og økonomiplanen. Handlingsplanen skal være sentral i utformingen av 
boligpolitikken i Nesodden kommune og danne grunnlaget for helhetlig tenking og prioriteringer. 
 

1.1. Nesodden kommunes visjon 

I tidligere Boligsosial handlingsplan er visjonen at ”Nesodden skal ha en 
boligpolitikk som bidrar til at det finnes boliger som er tilpasset hele 
befolkningens behov, - både når det gjelder økonomi, planløsninger og 
boligtyper. Boligpolitikken skal være grunnlagt med utgangspunkt i høy 
boligkvalitet som skaper de beste oppvekst- og boforhold for 
befolkningen.” Dette sammenfaller også med Regjeringen og 
Husbankens mål.  
 
Visjonen setter standarden for arbeidet med å skaffe egnet bolig for de 
såkalt vanskeligstilte. Å bo i egnet bolig er en forutsetning for et verdig 
liv. Å bli verdsatt handler også om det å bli stilt krav til – men kravene må 
tilpasses den enkeltes situasjon for at det skal gi grobunn for vekst og 
utvikling. 
 
Sett hen til kommunens inkluderende visjon og de verdier som er nedfelt 
i Kommuneplanen samt til innholdet i mandatet gitt for denne planen, er 

Et vesentlig boligsosialt mål for Nesodden kommune er å bidra til at det finnes tilstrekkelig 

antall egnede gode boliger for våre innbyggere.  

For å nå dette målet kreves tilstrekkelig antall kommunalt eide boliger i kombinasjon med 

boliger på det private marked (både utleie-enheter og private eide boliger) som er tilpasset 

behovet for våre innbyggere – inkludert de vanskeligstilte.  

De vanskeligstilte gruppene fordrer forskjellige løsninger, forskjellige tiltak og variert grad av 

oppfølging. Det er mange individer og grupper hvor egnede boforhold kan kompensere for 

funksjonsnedsettelser og tilrettelegge for en optimal mestring og selvstendighet. 

Den ”brede boligpolitikken” 

har implikasjoner for, og 

påvirker omfanget av antall 

vanskeligstilte på bolig-

markedet. 

Storbyproblematikk, 

levekår og demografisk 

utvikling er viktige faktorer 

som påvirker bosituasjonen 

for vanskeligstilte på 

boligmarkedet, og som 

påvirker hvor mange som er 

i ferd med å bli det. 

Kilde: Adm direktør i Husbanken, fra 

Husbankens høringssvar til NOU 

2011:15 Rom for alle – en sosial 

boligpolitikk for framtiden 
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det ingen grunner til å endre visjonen fra forrige handlingsplan.  

 

1.2. Hva er en boligsosial handlingsplan? 

En boligsosial handlingsplan er en plan som omhandler boliger og botiltak for grupper av 
befolkningen som har vansker med å skaffe seg eller beholde tilfredsstillende bolig på egenhånd.  
 
Planen er en kommunedelplan. Bakgrunnen for det er at planen er en direkte oppfølging av 
kommuneplanens samfunnsdel og at den må anses som virksomhetsovergripende. Arbeidet med 
planen samt strategier og tiltak skal blant annet medføre: 

 Økt kunnskap om boligbehovet 

 Økt kunnskap om statlige virkemidler 

 Økt kunnskap om kommunale virkemidler 

 Mer samkjørt boligpolitikk mellom enhetene 

 Bedre utnyttelse av kommunens boligmasse 

 Mer målrettet og effektiv bruk av virkemidlene 

 Større effektivitet ved å samordne ressursene 

 
1.3. Hvorfor lage en boligsosial handlingsplan? 

Det er en rekke grunner for å planlegge kommunens handlinger innen 
det boligsosiale feltet, blant annet: 

 En del grupper i befolkningen klarer ikke å skaffe seg 
tilfredsstillende bolig på det åpne markedet. 

 Mangel på tilfredsstillende bolig rammer hardt de det gjelder, 
blant annet barn. 

 Mangel på tilfredsstillende bolig slår bena under mange 
menneskers forsøk på rehabilitering. 

 Mangel på bolig medfører dyre og dårlige 
innlosjeringsløsninger. 

 Tidligere boligsosiale handlingsplan utgikk i 2011.  Den må der 
derfor revideres. 

 

1.4. Mandat 

Mandatet ble gitt av kommunestyret i sak 015/11. Se vedlegg 1. Mandatet er oppdatert i tråd med 
kommunestyrets vedtak. 
 
Et overordnet mål i mandatet er å utarbeide en samlet plan for kommunens arbeid for at følgende 
grupper skal kunne etablere seg – og bli boende – i en bolig: 

 Unge førstegangsetablerere 

 Eldre/trygdede 

 Vanskeligstilte 
 

1.5. Målgrupper 

Tre målgrupper skal omhandles i planen: 

 Unge i etableringsfasen: Det er kun de mest vanskeligstilte som blir fanget opp av 
hjelpeapparatet. Man kan likevel gjøre noen antakelser om gruppen.  

 

En bolig må kunne sies 

å være en av de 

viktigste 

forutsetninger for et 

menneskes velferd og 

livskvalitet 
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 Eldre: Dette er eldre over 67 år med fysiske eller andre funksjonsnedsettelser og/eller 
økonomisk vanskeligstilte.  I den videre omtalen er ”eldre” inkludert under gruppene ”fysiske 
funksjonsnedsettelser”. Dette utelukker imidlertid ikke at noen eldre i tillegg også hører inn 
under gruppen ”økonomisk vanskeligstilte” eller andre grupperinger. 

 Vanskeligstilte: Dette er en meget sammensatt gruppe som defineres nærmere under.  
 

Grunner til at den enkelte ikke mestrer å løse boligproblemet er kompliserte og ofte sammensatte og 
må sees i sammenheng med situasjonen på boligmarkedet, arbeidsmarkedet og faktorer som helse, 
rus osv. Det kan være små barn involvert i alle målgruppene, med unntak av eldre. 
 
For om mulig å kunne anslå noe om hvilke type boliger og tiltak som trengs, nå og videre fremover, 
er det nedenfor forsøkt å dele inn i undergrupper for å konkretisere behov. Imidlertid er det også 
innenfor de forskjellige undergrupper store individuelle forskjeller. Det understrekes ettertrykkelig at 
man ikke uten videre karakteriseres som ”vanskeligstilt” selv om man for eksempel er ung eller har 
en funksjonsnedsettelse el l.    
 
Det er et mål at man vil søke å integrere alle undergrupper sammen med de øvrige innbyggere på 
best mulig måte og at man må se hvert individ for seg. 
 

 Unge i etableringsfasen:  Personer som skal etablere seg for første 
gang i boligmarkedet og unge re-etablerere. 

 Personer med fysiske funksjonsnedsettelser: Personer som har 
nedsatt funksjonsevne, sykdom eller skader som må ha fysisk 
tilrettelegging for å fungere i bosituasjonen slik at de kan bo 
hjemme lengst mulig. 

 Personer med ulike former for demens eller kognitiv svikt: Dette 
er personer som har eller etter hvert vil få behov for tilrettelagt 
bolig og/eller behov for bemannet omsorgsbolig eventuell 
sykehjemsplass. 

 Personer med utviklingshemming: Dette er en samlebetegnelse for 
en lang rekke tilstander med høyst forskjellig funksjons- og 
årsaksforhold. Noen er velfungerende, andre ikke. 
Utviklingshemming viser seg ofte tidlig ved at læreevne og evne til å 
klare seg i samfunnet er svekket. Her vil det være behov for bolig 
med bemanning som ivaretar det praktiske i boligen og vedlikehold 
av ferdigheter, kunnskap og sosiale aktiviteter . 

 Personer med psykisk lidelser: Psykiske lidelser refererer til 
psykiske utfordringer av en slik type grad at det kvalifiserer til en 
diagnose. Her vil bemannede boliger, tilsyn og/eller ulike typer 
assistanse være aktuelt. 

 Personer med autistdiagnose 

 Personer med rusmisbruk: Rusproblem som gjør det vanskelig å 
etablere/opprettholde stabilitet på det ordinære boligmarkedet.  
Her vil behovet variere, men oppfølging i boligen er avgjørende. 

 Personer som er sosialt og økonomisk vanskeligstilte: Personer 
som ikke naturlig hører inn under andre kategorier, men som av 
økonomiske eller sosiale årsaker har problemer med å skaffe eller 
beholde egnet bolig. Her vil det også kunne være behov for 
oppfølging i noen tilfeller. 

 Personer med andre funksjonsnedsettelser: Andre med 
funksjonsnedsettelser som ikke naturlig hører inn under tidligere 

 

 

 

”For eksempel kan 

god forming av 

boliger og deres 

omgivelser redusere 

antall mennesker som 

opplever 

funksjonsnedsettelse 

i sin hverdag, med de 

velferdsmessige 

gevinstene som ligger 

i dette.” 
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nevnte kategorier (foreksempel ADHD og asberger) Her vil det være 
behov for bolig med tilsyn, eventuelt med oppfølging eller 
bemanning. 

 Flyktninger: Personer som har fått opphold i Norge på humanitært 
eller politisk grunnlag. Her vil det være behov for bolig med praktisk 
oppfølging og hjelp til å integreres på forskjellige nivåer. 

 
De vanskeligstilte på boligmarkedet i Nesodden kommune er kartlagt i tverretatlige møter1. Det er 
tatt utgangspunkt i både kjennskap til personene og innkomne søknader om bolig. Med andre ord er 
det kun personer som har vært i kontakt med kommunens hjelpeapparat det har vært mulig å 
kartlegge. Det er likevel mulig å gjøre enkelte antakelser med hensyn til ”mørketall”.  
 
Ungdom i etableringsfasen kan også ha problemer med å komme seg inn på boligmarkedet. Disse blir 
ikke registrert da det kun er de mest vanskeligstilte som har kontakt med hjelpeapparatet vi har en 
oversikt over. Det er likevel mulig å komme med noen antakelser. 
 

1.6. Kommunens juridiske ansvar 

Kommunen har et tilretteleggingsansvar for å skape en ønsket boligutvikling og struktur, samt et 
medvirkningsansvar for at alle skal kunne bo i en egnet bolig. Videre er kommunen forpliktet til å 
skaffe midlertidig husvære for de som har et akutt behov for dette. 
 
 I utgangspunktet er det enhver borgers eget ansvar å skaffe bolig, men økonomiske, sosiale, psykiske 
og fysiske problemer kan gjøre at en del mennesker likevel har problemer med å skaffe seg eller 
beholde egen/egnet bolig. Både den nasjonale og lokale politikken det siste tiåret er at så mange 
som mulig skal integreres i lokalsamfunnet og ha selvstendige boliger. 
 

1.7. Relevant lovverk 

Som på mange andre samfunnsområder er også ansvaret for utforming og gjennomføring av 
boligpolitikken delt mellom tre hovedaktører: 

 Staten utformer sentrale mål, fastsetter lover og andre rammebetingelser, tilbyr gunstige 
finansierings- og støtteordninger og stimulerer til forsknings- og utredningsarbeid 

 Kommunen har hovedansvaret for den praktiske gjennomføringen av boligpolitikken. Dette 
innebærer at kommunen gjennom sitt planarbeid skal sørge for arealer, infrastruktur og til 
dels stimulere til bygging av nye boliger samt vedlikehold av eksisterende. Videre har 
kommunen hovedansvaret for å realisere målsettingene i det boligsosiale arbeidet og 
fremskaffe boliger til dem som ikke kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. 

 Private aktører ivaretar prosjektering og oppføring av boliger samt forvaltning, vedlikehold 
og utbedring i deler av boligmassen. 

 
Kommunen har først og fremst et tilretteleggings- og medvirkningsansvar. Det lovmessige ansvaret 
for å skaffe og tilrettelegge boligtilbud er først og fremst knyttet til deler av befolkningen med 
særskilte behov, det vil si for eldre og funksjonshemmede med omsorgsbehov og andre 
vanskeligstilte på boligmarkedet.  
 

 
 
                                                           
1
 Møter mellom Boligseksjonen, Pleie- og omsorgsavdelingen og NAV våren 2011 
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Ansvaret for å skaffe boliger for vanskeligstilte 
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24.06.11 nr 30 gir overordnede regler på 
området. Lovens formål, jf. § 1-1, er blant annet å 

”[…] fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og 
forebygge sosiale problemer, 
[og] sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt 
tilværelse i fellesskap med andre”. 
 
Ansvaret for å skaffe boliger for vanskeligstilte er også regulert i Lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen av 18. 12.09 nr 131: 
”§ 15. Boliger til vanskeligstilte 
Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte 
personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. 
 
§ 27. Midlertidig botilbud 
Kommunen er forpliktet til å finne midlertidig botilbud for dem som ikke klarer det selv.” 

 
I NOU 2011:15 ”Rom for alle” foreslås § 27 endret. Kommunen er fortsatt forpliktet til å finne 
midlertidig botilbud for dem som ikke selv er i stand til dette. Slikt midlertidig botilbud skal ikke gis 
for lenger enn totalt tre måneder. Den som etter tre måneder er uten et forsvarlig botilbud og ikke 
selv er i stand til å skaffe seg dette, har krav på nødvendig hjelp fra kommunen til å skaffe seg et 
egnet varig botilbud. 
 
Etter dagens system må midlertidige botilbud organiseres via NAV-kontoret. Det foreslås at 
kommunen selv bør ha frihet til å velge hvor dette skal organiseres. 
 
Videre i NOU’en foreslås det at forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov § 3-7 om boliger til 
vanskeligstilte endres slik at kommunen skal gi nødvendig hjelp til å skaffe bolig til personer som ikke 
selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med 
hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger de på grunn av alder, funksjonshemming eller av andre 
årsaker. 
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Ansvaret for utforming av boliger - universell utforming:  
Relevante lovbestemmelser om universell utforming finnes i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 
§§ 1, 9 og 10, plan- og bygningsloven kapittel 29 § 29-3 og byggeteknisk forskrift TEK 10 kapittel 8 § 
8-2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kort oppsummert innebærer dette: 
For private boliger stiller ikke plan- og bygningsloven eller teknisk forskrift 
(TEK10) særlige tilgjengelighetskrav. Her er det først og fremst sikkerhetskrav 
som stilles, og det er få restriksjoner knytte til trapper og ”krinkelkroker”. 
Likevel er det et uttrykt ønske at nye boliger skal bygges så tilgjengelig som 
mulig, for eksempel med livsløpsstandard. Husbanken medvirker i stor grad til 
at dette skjer da universell utforming er et krav for å få grunnlån og 
forskjellige typer tilskudd. 
 
For private og offentlige utbyggere stilles det helt andre tilgjengelighetskrav, 
og særlig ved bygging av omsorgsboliger (jf. TEK 10, veiledning og tekniske 
standarder). Utleieboliger med tre etasjer eller mer skal for eksempel ha heis. 
Standard Norge har utarbeidet en standard for universell utforming av slike 
boliger. 

 
For bygninger til bruk for allmennheten og arbeidsbygninger skal alle krav til 
universell utforming i plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter gjelde. 

UNIVERSELL UTFORMING 

Hovedmål: Oppnå likestilling og 

deltakelse for alle, ved å fjerne 

hindringer og sørge for at nye ikke 

oppstår. 

Dette kan oppnås ved å utforme blant 

annet boliger og omgivelser slik at de 

kan brukes av alle. 

Løsninger er utformet med tanke på 

mangfoldet i befolkningen og har 

kvaliteter som alle vil ha nytte og 

glede av.  

Konkrete løsninger som er 

nødvendige for noen er gode for alle. 

 

Kilde: Samarbeidsprosjekt mellom Hordaland 
fylkeskommune, Bergen kommune og pilot-
kommunene Tine/Klepp 

7 prinsipper for å forstå UNIVERSELL UTFORMING 

Like muligheter for bruk. Utformingen skal være brukbar og 
tilgjengelig for mennesker med ulike ferdigheter. 
Fleksibel i bruk. Utformingen skal tjene et vidt spekter av 
individuelle preferanser og ferdigheter. 
Enkel og intuitiv i bruk. Utformingen skal være lett å forstå 
uten hensyn til brukerens erfaring, kunnskaper, 
språkferdigheter eller konsentrasjonsnivå. 
Forståelig informasjon. Utformingen skal kommunisere 
nødvendig informasjon til brukeren på en effektiv måte, 
uavhengig av forhold knyttet til omgivelsene eller brukerens 
sensoriske ferdigheter. 
Begrense skade. Utformingen skal minimalisere farer og 
skader som kan gi ugunstige konsekvenser, eller minimalisere 
utilsiktede handlinger. 
Lav fysisk anstrengelse. Utformingen skal kunne brukes 
effektivt og bekvemt med et minimum av besvær. 
Størrelse og plass for tilgang og bruk. Hensiktsmessig 
størrelse og plass skal muliggjøre tilgang, rekkevidde, 
betjening og bruk, uavhengig av brukerens kroppsstørrelse, 
kroppsstilling og mobilitet. 
 
Kilde: Samarbeidsprosjekt mellom Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og 
pilotkommunene Tine/Klepp 

 

Kommuneplanens måldel 

setter sammen med 

arealdelen rammene for 

både privat og offentlig 

utbygging av boliger. 

Kommunen som 

planmyndighet kan bidra til 

at nasjonale forventninger 

og lovpålagte krav blir 

innfridd i forbindelse med 

byggeprosjekter. 
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1.8. Statlige føringer 

 
Det finnes en rekke målsettinger innen den statlige 
boligpolitikken. En av de mer generelle er ”Det er et overordnet 
mål i boligpolitikken at alle skal kunne bo trygt og godt. En god 
bolig er grunnlaget for en anstendig tilværelse, og vil ofte være 
avgjørende for innbyggernes helse og deltakelse i arbeidslivet.”2 
 
 
 
 
Sitatene under synliggjør boligen som noe mer enn bare en bolig. 

 ”Et godt sted å bo er en viktig forutsetning for integrering og deltakelse 
i samfunnet”. Dette er poengtert i St. meld 23 (2003-04) Om 
boligpolitikken.  

 ”Den nye plan- og bygningsloven som trådte i kraft 01.07.10 skal 
medvirke til at boliger og bygg skal være sikre, og hensynet til 
universell utforming, miljøvern og god kvalitet skal stå sentralt i 
byggevirksomheten”. (Rundskriv H 1/10 Kommunal- og 
regionaldepartementet).  

 Utvalget i NOU 2010:5 Aktiv deltagelse, likeverd og inkludering ”mener 
at tilpassing av bolig er et viktig virkemiddel for å sikre at personer med 
funksjonsnedsettelser får en egnet bolig. […] Utvalget erkjenner at 
personer med funksjonsnedsettelser har langt større utfordringer pga 
manglende tilgjengelige boliger enn befolkningen ellers. Det blir viktig å 
finne fremtidsrettede ordninger som i størst mulig grad legger til rette 
for varige løsninger fremfor midlertidige.” Utvalget fremhever ellers 
viktigheten av helhetlige tjenesteløsninger. 

 
 
Egnede boliger er ofte dyre boliger. Videre er bruttoinntekt og bruttoformue ofte lavere for brukere 
med funksjonsnedsettelse. De har også få valgmuligheter når boligen ikke lenger er funksjonell.3  
 
St. meld 40 (2001-2002) Nedbygging av funksjonshemmende barrierer sier at brukere skal bli møtt 
med fagfolk med tilfredsstillende kompetanse og få samme tilbud uavhengig av hvor de bor. Boliger 
kommunen bygger skal være i henhold til Norsk Standard for universell utforming og ny plan- og 
bygningslov med tilhørende forskrifter. Bygging/etablering må ivareta et differensiert boligbehov og i 
størst mulig grad plasseres i vanlige bomiljøer. 
 

 
1.9. Sammenheng med andre kommunale plandokumenter 

Boligsosial handlingsplan må sees i sammenheng med Kommuneplan 2011-2023, Helse og 
omsorgsplanen 2011-2020, Økonomiplan, Plan for omsorgsboliger og aktivitetssenter rettet mot 
psykisk utviklingshemmede, Plan for psykisk helse og Ruspolitisk handlingsplan.  
                                                           
2
 Jf. St.meld nr. 20 2006-2007 Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller 

3
 Jf. NOU 2010 Aktiv deltagelse likeverd og inkludering. 

Utviklingen innen 

boligpolitikken har gått fra 

det å ha en bolig til det å 

bo. 

Kilde: Husbankens høringssvar til NOU 

2011:15 Rom for alle – en sosial 

boligpolitikk for framtiden 
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Det er flere mål i  kommuneplanens samfunnsdel som er relevante for Boligsosial handlingsplanen. 
Dette gjelder: 

 Mål for innsatsområde folkehelse og levekår: 
1 Økt fokus på forebygging 
2 Utjevning av sosiale forskjeller 

 Mål for innsatsområde lokaldemokrati og deltagelse: 
1 Bedre brukermedvirkning 

 Mål for innsatsområde stedsutvikling: 
1 100 nye boliger per år med variasjon i boligtype, boligstørrelse, eierform og pris 

 Mål for innsatsområde helhetlig tjenestetilbud: 
2 Samarbeid internt, interkommunalt, med spesialisthelsetjenesten og frivillig sektor 
3 Brukermedvirkning og dialog 
4 Kommunen skal legge til rette for at de som ikke har økonomi til å klare boligmarkedet skal 

ha bolig. 
5 Ingen skal behøve å være bostedsløse. 
6 Bidra til bedre sosialt sikkerhetsnett slik at færre innbyggere blir definert som fattige. 
 

2. Bakgrunn i et boligpolitisk perspektiv 
2.1. Forventet befolkningsvekst 

Nesodden er en vekstkommune selv om befolkningsveksten de siste 10 år kun har vært på ca 1 % 
årlig4 . Endringer i demografien vil imidlertid over tid påvirke omfanget av vanskeligstilte i samfunnet. 
I dag er levealderen i Norge nær 83 år for kvinner og 79 år for menn5. En prognose fra SSB (2006) 
viser at antall eldre over 80 år kan øke fra 190.000 i 2000 til 500.000 i 2050. Omsorgsbrøken vil stige 
frem mot 2030 og videre til 2050 hvor vi nærmer oss slutten på eldrebølgen. 
 
 For Nesoddens del kan vi på bakgrunn av det ovenstående forvente en utvikling som følger: 
 

 
Nesodden – forventet befolkningsutvikling for årene 2011-2020-2030 fordelt på aldersgrupper: 

 

 2011 2020 2030 

0-18 år 4687 personer 
(2385 menn 2302 
kvinner) 

4835 personer 
(2460 menn 2375 
kvinner) 

5299 personer 
(2725 menn  2574 
kvinner) 

19-34 år 2834 personer 
(1391 menn 1443 
kvinner) 

3262 personer 
(1616 menn 1646 
kvinner) 

3277 personer 
(1622 menn 1655 kvinner) 

35-44 år 2696 personer 
(1289 menn 1407 
kvinner) 

2557 personer 
(1259 menn 1298 
kvinner) 

2812 personer 
(1356 menn 1456 kvinner) 

45-69 år 5826 personer 
(2854 menn 2972 
kvinner) 

6670 personer 
(3271 menn 3399 
kvinner) 

6830 personer 
(3373 menn 3457 kvinner) 

                                                           
4
 Ref. Kommuneplan 2011-2023 

5
 Jf. SSB 2010 
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70-79 år 920 personer 
(428 menn 492 kvinner) 

1528 personer 
(745 menn 783 kvinner) 

2058 personer 
(988 menn 1070 kvinner) 

Over 80 år 552 personer 
(191 menn 361 kvinner) 

687 personer 
(275 menn 412 kvinner) 

1221 personer 
(538 menn 683 kvinner) 

Tot. antall 
innbyggere 

 
17515 innb 

 
19539 innb 

 
21497 innb 

(Kilde SSB Folkemengde alternativ middels nasjonal vekst)  

 
Vi ser av tabellen at veksten i de tre første aldersgruppene er minimal. Kommunens hovedutfordring 
ligger i de to eldste aldersgruppene der antall eldre mer enn fordobles i de neste 20 årene.  
 
Det er grunn til å anta en forsiktig vekst i folketallet de nærmeste 20 årene og at mye av tilveksten vil 
komme i form av innvandring. Vi har ikke kartlagt flyktninger med uegnet bolig, men man kan anta at 
også denne gruppen vil gi kommunen utfordringer. 
 
For Nesoddens del utgjør tilveksten av ny bebyggelse 1,47 % per år av den totale bygningsmassen6. 
Den lave tilveksten av nye boliger og det faktum at mange av disse boligene heller ikke er 
tilgjengelige for funksjons- og bevegelseshemmede gjør det også nødvendig å fokusere på 
tilgjengelighet i eksisterende boligmasse. Denne antakelsen bygger på at tilgjengeligheten i 
boligmassen er lav i Norge, ca 7 % av samtlige boliger var bygget med livsløpsstandard, jf. 
levekårsundersøkelser i 2001 og 2004.   
 

2.2.  Befolkningsvekst og utvikling 

De siste år har Nesodden hatt en årlig økning i antall innbyggere på +/- 1%. Viktige trekk ved 
befolkningsprognosen videre frem til 2030 er at trenden i grove trekk ser ut til å fortsette. Det som 
utpeker seg spesielt er forskyvning i aldersammensetning. Mens det for de yngste aldersgruppene 
(frem til 44 år) er en jevn økning, ser vi at antall personer for aldersgruppene 70-79 år mer enn 
fordobles frem til 2030. Vi vil ha nesten 3 ganger så mange innbygger på 80 + i 2030 som vi har i dag.  
 
I et boligsosialt perspektiv vil den dramatiske utviklingen i aldersammensetning skape store 
utfordringer for kommunen med hensyn til egnede boliger – og da særlig boliger som er spesielt 
tilrettelagt, og egnet for personer med mer eller mindre dårlig funksjonsevne. I tillegg vil vi trenge 
flere omsorgsboliger7 både for å unngå at sykehjemmets kapasitet sprenges, men også for at de eldre  
skal ha mulighet for å bo i eget hjem lengst mulig.  
 
Det er utarbeidet forskjellige prognoser vedrørende befolkningsendring på Nesodden, alt fra en lav 
utvikling til scenarioer hvor Nesodden fremstilles som Norges nye Manhatten. Det er problematisk å 
velge et konkret scenario, så planen tar utgangspunkt i en middels fremskriving i tråd med den 
utvikling vi har sett til nå. En eventuell endring i befolkningsveksten vil kunne fanges opp ved senere  
rullering av planen.  
  
Det er en sammenheng mellom befolkningsøkning og antall personer som vil ha et boligbehov. 
Nasjonale tall indikerer at ca 1% av befolkningen er kartlagt med et boligbehov8. Det er viktig å 
                                                           
6
 Det er 6779 boliger på Nesodden pr 2011 (SBB tabell 06265). Det bygges i underkant av 100 nye boliger pr. år. 

I prosentandelen er det ikke tatt hensyn til at det også rives et lite antall boliger. 

7
 Jf. helse- og omsorgsplanen kap. 8 

8
 Jf. Husbankens veileder ”Slik gjør vi det – Veileder i utarbeidelse av lokale boligsosiale handlingsplaner” 



 13 

understreke at dette tallet kun gjelder personer som enten står uten egen eid eller leid bolig, står i 
fare for å miste bolig eller som har uegnet bolig. I tillegg må vi ta høyde for eldrebølgen som er 
beskrevet over og til dels også unge i etableringsfasen. 
 

2.3. Andre forhold som påvirker boligbehovet 

Også andre forhold enn befolkningsvekst og eldrebølgen kan ha innflytelse på hvor mange personer 
som har et boligbehov. Dette er i første rekke 

 Boligbygging – omfang og hvilke type boliger som bygges 

 Prisutvikling på boliger  

 Rentenivå på boliglån 

 Leiemarkedets tilbud og utvalg av boliger 

 Arbeidsmarkedet 

 Nasjonal politikk i forhold til psykiatriske pasienter 

 Flyktningpolitikk 

 Omfang av rusmiddelbruk 
 
 
 

2.4. Eksisterende boligmasse 

Nesodden antas å ha totalt 6779 boliger i 2011  

Type bolig Antall i 
2006 

Antall i 
2011 

% av total i 
2011 

Enebolig 3999 4246 62,6% 
Tomannsbolig 345 397 6% 
Rekkehus, kjedehus, andre 
småhus 

1627 1695 25% 

Boligblokk 304 346 5,1% 
Bygning for bofellesskap 8 9 0,1% 
Annet (bolig i garasje, 
næringsbygg ol) 

74 86 1,2% 

Totalt 6357 6779 100% 

(Kilde: SSB - Boliger etter bygningstype, bebodde og ubebodde) 
 
Andelen eneboliger på Nesodden utgjør nær 63 % av den samlede boligmassen. Den typiske 
”Nesoddenboligen” er dermed en frittliggende enebolig eid av husstanden som bor der. Ca 40 % av 
eneboligene som er bygget de siste 10 år er bygget med en bileilighet, dvs. ca 120 bileiligheter. Det 
er verd å merke seg at disse inkluderes i kategorien eneboliger i tabellen over. Andelen bygninger 
med bofellesskap (typisk omsorgsboliger) er svært lav på Nesodden. 
 
Med andre ord domineres bruktmarkedet av eneboliger, som for grupper med svak økonomi ikke vil 
være det enkleste første skritt for personer på vei inn i boligmarkedet. For denne gruppen vil 
foreksempel en brukt 2- til 3-roms borettslagsleilighet eller en mindre blokkleilighet være mer 
overkommelig økonomisk sett. 
 

2.5. Planlagt boligmasse  

Det anslås å være et potensial på ca 1000 boliger i nyere stadfestede planer, pågående planforslag og 
fortetting innenfor gamle planområder. Disse områdene eies av private. Det er usikkert om og når 
disse boligene igangsettes og hvilke type boliger som velges. 

Planlegging, bygging, 

forsyning og fordeling må 

ses i et samlet og langsiktig 

perspektiv. 

Kilde: Adm direktør i Husbanken, fra 

Husbankens høringssvar til NOU 

2011:15 Rom for alle – en sosial 

boligpolitikk for framtiden 
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Fordeling av utbyggingspotensial på bygningstyper   
Type bolig % av total i 2011 
Enebolig 25 % 
Rekkehus, kjedehus, andre 
småhus 

25 % 

Leiligheter 46 % 
Bygning for bofellesskap 4 % 
Totalt 100 % 
(Kilde: Plan, bygg og geodata)  
 
Tabellen viser en markant endring i fordeling av boligtyper sammenlignet med eksisterende 
boligmasse som vist i forrige tabell. De foreliggende planene vil bidra til at det bygges færre rene 
eneboliger (25 %) og flere leiligheter (46 %). Rekke-, kjede-, og tomannsboliger ligger samlet på 
omtrent 25 %. 
 
Til tross for vridning fra enebolig til leiligheter viser det seg at prisen på mange leiligheter er svært 
høy sammenlignet med bruktboliger. Leiligheter med høy standard anses å være en ønsket boligtype 
med lite tilbud i markedet. Nye leiligheter koster derfor ofte mer enn bruktboliger. Bygging av 
leiligheter vil frigjøre eneboliger og rekkehus i bruktboligmarkedet og muligens dempe prisveksten på 
disse. 
 

2.6. Strategisk boligpolitikk 

For å få skaffet til veie en best mulig sammensatt boligmasse både med hensyn til boligtyper, 
størrelser og beliggenhet er kommuneplanens arealdel det viktigste verktøyet. Ved en aktiv og 
målrettet bruk av utbyggingsavtaler og OPS (offentlig-privat samarbeid) kan kommunen i stor grad 
styre boligmarkedet i ønsket retning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utbyggingsavtaler og et samarbeid med private aktører utgjør viktige verktøy i anskaffelse av nye 
boliger i vanlige bomiljøer. Bruken av utbyggingsavtaler som politisk virkemiddel fordrer klare 
målsettinger og strategier, samt sterk grad av samhandling mellom de berørte kommunale enhetene. 
Ved å inngå utbyggingsavtaler med utbyggere kan kommunen sikrer nye egnede boliger i vanlige 
bomiljø.  
 
Det er viktig at kommunen kommer svært tidlig i dialog med utbyggere slik at disse kan få mulighet til 
å tilrettelegge for eventuelle spesielle behov kommunen måtte ha. Dette kan for eksempel dreie seg 
om krav til utforming av bygninger som skal bygges for eller tilpasses eldre eller personer med ulike 

UTBYGGINGSAVTALE 

En avtale mellom kommune og utbygger/-

grunneier om hvordan areal- og utbyggings-

planene skal gjennomføres (antall, størrelse 

og standard på boligene, utbyggingstakt, 

rekkefølge, utførelse av utearealer, estetikk 

osv). 

            

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEID 

Regulerer forhold etter planen er vedtatt. 

Grenser opp mot og kan til dels overlappe 

eller være et alternativ til utbyggingsavtalen. 

OPS-avtaler finnes i mange former. Eksempel: 

Privat finansiering, investering og drift, og 

kommunen betaler årlig leie, for eksempel av 

fellesareal, jf. Hjertebakken-prosjektet. 
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typer funksjonsnedsettelser. Det kan også være nødvendig å etablere basefunksjoner i tilknytning til 
boliger eller stille krav til boligtyper og -størrelse.  
 
I prinsippet kan kommunen ha ulike måter å skaffe boliger; både boligbyggelag og private aktører kan 
planlegge og bygge boliger som ivaretar kommunens behov. Fremskaffelse av flere boliger kan ta av 
for svingninger i etterspørselen.  
 
Det kan være naturlig å avhende boliger som er lite tilpasset det boligsosiale behovet på grunn av 
beliggenhet, tilgjengelighet, standard mm. Slik avhendingen er antatt å gi kommunen inntekt. 
Eventuelt kan det legges tilrette for at leietagere kan kjøpe leid kommunal bolig.  
 
Ved alle boliger og uteareal som skaffes eller rehabiliteres bør prinsippet om universell utforming 
etterstrebes. 
 
Prisnivået vi ser på boliger som er spesielt godt egnet for unge etablerere, som små 
rekkehusleiligheter, er høyt på Nesodden i dag. Rekkehusleiligheter omsettes til priser nærmest på 
linje med eneboliger. En årsak til dette kan være mangel på ”mindre” boliger og at etterspørsel 
dermed blir større enn tilbudet, noe som driver prisene i været.  Det kan stilles spørsmål om det er 
en ”skjevhet” i boligmassen. Det bør vurderes om kommunen har tilnærmet nok eneboliger , og om 
det er en ønsket utvikling er å styre boligbyggingen i retning av en type ”tett og lav”-bebyggelse med 
store fellesområder i stedet for at hver enhet skal ha egen hageflekk.   
 
Store deler av dagens boligmasse på Nesodden er uegnet i et livløpsperspektiv og dermed blir 
presset på tilrettelagte boliger, som trygdeboliger, omsorgsboliger og til dels også sykehjem, stort. 
Ved å sette krav til boligtyper og standard på boliger som bygges vil dette kunne avhjelpe et slikt 
press. 
 
Utfordring:  
Hvilke mål skal vi styre mot? – for eksempel 

 En stor andel av boligmassen skal være utbygd som mindre boligenheter, i form av rekkehus, 
flerenhetsboliger og lavblokkboenheter. ”Tett og lavt”-tankegang? 

 Alle nye boliger som bygges skal være universelt utformet 
 
Bruk av utbyggingsavtaler og samarbeidsavtaler med private aktører fordrer noen strategier og 
retningslinjer – for eksempel: 

 Private reguleringsforslag kvalitetssikres slik at de gjennom planarbeidet/prosessen gis et 
innhold som kommunen ønsker i sin boligpolitikk 

 Aktiv og målrettet bruk av reguleringsplaner, utbyggingsavtaler og samarbeid mellom 
kommunen og private aktører for å få til en ønsket boligsammensetning som bidrar til å løse 
det boligbehov som er registrert i forhold til vanskeligstilte, ungdom og eldre i kommunen, 
samt sikre flest mulig universelt utformede boliger slik at innbyggere kan bli boende lengst 
mulig hjemme ved sykdom og høy alder 

 Konkretisere hvilken politikk kommunen skal føre når det gjelder anskaffelse av nye 
boligområder 

 Ved regulering av nye byggeområder og ved omregulering skal det medtas 
planbestemmelser som sikrer at området eller en del av området gis boligløsninger med 
universell utforming 

 Der mindre områder avsettes til bolig ved regulering skal reguleringsbestemmelsene utnyttes 
slik at det sikres optimal bokvalitet med hensyn til boligtype, boligstørrelse, parkering, 
uteareal og estetikk 
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Grunnerverv.  
Der det er hensiktsmessig kan kommunen gjennom utbygging av egne arealer  bygge opp et fond til 
erverv av boligareal/tomter. Dette fordrer at kommunale boligarealer reguleres med en blanding av 
eneboliger og mindre enheter, der primært eneboligtomtene selges med tanke på fondsoppbygging. 
 
Utfordring:  

 Med bakgrunn i tiltaksbehovene må strategisk tomtepolitikk settes på dagsorden og 
gjenspeiles i kommunens planer og budsjettarbeid. 

 Kommunen må avsette/skaffe tomter til boligsosiale formål og boliger for vanskeligstilte må 
integreres i kommunens boligpolitikk. 

 

2.7. Samfunnsøkonomisk utvikling  

De siste årene har boligprisene økt sterkt på Nesodden. På landsbasis har det vært en sterk økning i 
sysselsetting og Norge har hatt en markert reallønnsvekst. Parallelt med dette har Norges Banks 
styringsrente i snitt holdt seg relativt stabil (2 % i 2004, 5,95 % i 2008 og i august 2011 på 2,25 %). 
 
Flere faktorer, som delvis peker i ulike retninger, spiller inn når vi skal vurdere den 
samfunnsøkonomiske utviklingen i et boligsosialt perspektiv. Så lenge sysselsettingen er god kan vi 
anta at Nesoddens husholdninger vil klare å håndtere de høye boligprisene og rentenivået i 
nærmeste fremtid.  
 
Bygges det i tillegg økt antall godt tilrettelagte/universelt 
utformede samlokaliserte småhus, blokkleiligheter og 
omsorgsboliger i takt med befolkningssammensetningen 
antar kommunen at dagens prisvekst på borettslags-
leiligheter vil reduseres ved at boligforsyningen tilpasses 
befolkningsstrukturen. Erfaringsmessig ønsker eldre å flytte 
ut av rekkehus og eneboliger og inn i attraktive tilrettelagte 
småhus og omsorgsboliger når funksjonsevnen reduseres.  
 
En hovedutfordring – kanskje selve nøkkelen for å løse 
andre boligutfordringer - blir å tilrettelegge boligmarkedet 
på en måte som sikrer at behovet for tilrettelagte boliger 
finnes i tilstrekkelig omfang. Klarer kommunen det, vil 
rekkehusleiligheter og eneboliger etter hvert legges ut på 
markedet for salg. Dette vil være en gunstig utvikling for 
unge på vei inn i boligmarkedet samt for andre, som  
småbarnsfamilier og re-etablerere med barn etter et 
samlivsbrudd. 
  
Som nevnt over kan spesielle forhold ved boligmarkedet  
likevel ramme enkeltpersoner og grupper svært negativt. 
Eksempler her er problem med å komme seg inn på 
boligmarkedet på grunn av høyt prisnivå eller gjeld ved salg 
av borettsleiligheter med høy fellesgjeld. I tillegg har man 
som nevnt en mangel på egnede boliger for spesielle 
grupper. 
 
 

”Dersom det ikke bygges 

eller ombygges tilstrekkelig 

volum av boliger, er det en 

risiko for at omfanget av 

vanskeligstilte vil øke, 

uavhengig av den bolig-

sosiale innsatsen. Uten en 

tilstrekkelig boligforsyning, 

vil en rekke isolert sett 

gode tiltak bare bidra til å 

omfordele rekken av 

vanskeligstilte. Utviklingen 

må sees i sammenheng 

med den lokale 

boligforsyningen, ikke 

minst i forhold til 

eksisterende boligmasse.” 

Kilde: Adm direktør og 

strategidirektør i Husbanken i 

Husbankens høringssvar til NOU 

2011:15 Rom for alle – en sosial 

boligpolitikk for framtiden 
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3. Sammendrag av handlingsplanen 
 
Planen tar for seg boliger og botiltak av forskjellig art for unge i etableringsfasen og andre personer 
som i mangel av økonomiske ressurser og/eller med fysiske eller sosialmedisinske problemer ikke har 
mulighet til å skaffe seg - eller bli boende i - en god bolig i et godt miljø. Sistnevnte er definert som 
vanskeligstilte på boligmarkedet.  
 
Kartleggingen av gruppene planen dekker viser at kommunens disponible boligmasse ikke er 
tilstrekkelig i forhold til behovet. Det er derfor viktig at kommunen både legger til rette for at flere 
unge i etableringsfasen skal komme seg inn på boligmarkedet og for at ulike grupper blir i stand til å 
beholde og eie eller leie egen bolig. Det bør i størst mulig grad legges opp til at dette kan skje på det 
private marked, i private borettslag, private sameier osv. Utstrakt bruk av økonomiske virkemidler, 
for eksempel startlån, vil være et viktig verktøy i denne sammenheng. 
 
Fremtidig lovendring vil etter all sannsynlighet medføre at kommunen får ansvar for permanent 
bosetting etter tre måneder med midlertidig bosetting. Dette stiller nye krav til kommunen. 

 
Det er ønskelig å gjøre nye søkere til kommunale boliger i stand til å skaffe seg egen bolig, enten eid 
eller leid. Det er også ønskelig med kortere botid i de kommunale gjennomgangsboligene. 
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DEL II – STATUS FOR MÅLGRUPPENE 
 

4. Situasjonen i dag og forventet utvikling for unge i 
etableringsfasen, eldre og vanskeligstilte på 
boligmarkedet i Nesodden  

 
Funn i kartleggingen viser at ca 170 husstander9 er registrert med uegnet bolig, står i fare for å miste 
boligen eller er uten eid eller leid bolig. Dette gir kommunen et øyeblikksbilde av situasjonen.  
 
Hva som legges i begrepet ”uegnet” kan være en noe subjektiv oppfatning – da hoveddelen av de 
som er regnet inn i dette tallet er basert på søknader som er kommet inn. Det kan være grunn til å 
anta at flere av disse søknader er sendt inn for å ”sikre seg”. Kommunen opplever tidvis at folk takker 
nei til bolig de blir tilbudt, men ber om fortsatt å få stå som søker ”i tilfelle”. Flere opplyser at de vil få 
et behov når funksjonsevnen forverres.  
 
Boligbehovet er ikke statisk, men vil variere kontinuerlig over tid. Kommunen registrerer hele tiden 
et udekket behov for boliger. Presset oppleves spesielt stort  

 på tilrettelagte boliger og/eller omsorgsboliger for eldre og uføre 

 fra enslige uten arbeid med en midlertidig trygdeytelse som gjerne har rus- og/eller 
psykiatriske problemer, og 

 fra unge som skal etablere seg for første gang. 
 
En annen faktor som er med på å bestemme hvor mange boliger vi trenger er utflyttingsfrekvens fra 
kommunale boliger, det vil si at personer som bor i kommunens gjennomgangsboliger kommer seg 
videre i boligkarrieren. 
 
Nesodden kommune har flere boliger pr 1000 innbyggere enn våre sammenligningskommuner10, og 
vi ligger på landsgjennomsnitt med 16 disponible boliger pr 1000 innbyggere. Imidlertid viser også 
tallene at vi disponerer langt færre omsorgsboliger pr 1000 innbyggere enn våre 
sammenligningskommuner11. 
 
Tilbakemeldinger fra tjenesteutøvere er at utfordringene er mer komplekse og tiltaksbehovene mer 
sammensatt enn tidligere, spesielt gjelder dette personer som pleie- og omsorgssektoren har kontakt 
med. 
 
Oppsummert er det vanskelig å gi et eksakt tall for hvor mange nye boliger kommunen trenger, men 
visse slutninger trekkes i de følgende avsnittene. 
 
                                                           
9
 Helt eksakte data er det umulig å gi uten en systematisk kartlegging – for eksempel ved å ta i bruk 

Husbankens kartleggingsverktøy ”BOkart”. 

10
 Se Faktahefte s. 14 

11
 Se Faktaheftet s. 16 
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4.1. Unge i etableringsfasen og unge re-etablerere 

Dagens situasjon 
Ca 40 personer antas å komme inn under denne kategorien12. Samtlige bor i dag i hos foreldre, i leid 
hybelleilighet/bolig eller, som tilfellet er for noen få, i eid liten bolig.  
 
Hovedtyngden er i aldersgruppene 19-34 år. De ønsker å flytte ut av barndomshjemmet og/eller er 
nettopp ferdig med utdannelse og flytter tilbake til Nesodden for å etablere seg på egen hånd. I 
aldersgruppen 35-44 år finner vi flere som må re-etablere seg etter samlivsbrudd. Det er i denne 
aldersgruppen vi finner flest små barn. Den primære utfordring for denne gruppen er at 
inngangsbilletten til boligmarkedet er for høy sett i forhold til deres betjeningsevne og oppsparte 
midler. 
 
For unge/enslige er det behov for rimelige små lettstelte leiligheter. For re-etablerere med barn vil 
det typisk være behov for 2-3 roms rekkehus/småhus. For noen med flere barn, vil det være behov 
for større bolig. 
 
Behov videre i planperioden 
Befolkningsutviklingen tilsier en svak vekst i planperioden:  
I aldersgruppen 19-34 år: 428 personer fra 2011-2020 og 15 personer i perioden 2020-2030 
I aldersgruppen 35-44 år: 139 personer fra 2011-2020 og 255 personer i perioden 2020-2030 
 
For gruppen unge og enslige bør det legge til rette for bygging av mindre og rimelige enheter (som 
Munken), både utleieboliger og selveierboliger. For barnefamilier/enslige forsørgere vil 
rekkehusleiligheter (som Blåbærstien, Blomsterveien) være aktuelt. Det kan antas at 
rekkehusleiligheter som i dag bebos av eldre vil tilføres markedet etter hvert som de eldre flytter til 
mer tilrettelagte boliger. 
 

4.2. Personer med fysiske funksjonsnedsettelser (herunder eldre) 

som har behov for tilrettelagte og evt samlokaliserte boliger 

Dagens situasjon 
Ca 60 personer med fysiske funksjonsnedsettelser står på venteliste for trygdebolig. Summen 
omfatter alderspensjonister og uføre i alle aldersklasser. Noen har også svak økonomi. Samtlige bor i 
bolig i dag, eiet eller leid, og anser selv sin bolig for uegnet (for eksempel trapper og soverom i 2 etg).   
 
Fellesnevneren er at de trenger en mer tilrettelagt bolig. For et fåtall er situasjonen akutt. For flere er 
det kun et tidsspørsmål før det vil være et behov for omsorgsbolig, eventuelt sykehjemsplass til tross 
for hjelpemidler og tjenester fra pleie- og omsorgssektoren. 
 
Behov videre i planperioden: 
Behovet for tilrettelagte boliger vil øke dramatisk i tiden fremover grunnet eldrebølgen. For 
eksempel vil kommunen i 2030 ha over dobbelt så mange innbygger i aldersgruppen 70-79 år som vi 
har i dag, og det vil være nesten tre ganger så mange innbygger over 80 år13.  
 
                                                           
12

 Estimert tall på venteliste til ungdomsbolig, 14 avslag på Startlån og forsiktig anslag på 12 andre 

13
 Se tabell i kapittel 4 - forventet befolkningsutvikling fordelt på aldersgrupper for årene 2011, 2020 og 2030 
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Det blir særdeles viktig å prioritere denne type boliger og forsøke å komme i forkant av utviklingen vi 
vet vil komme. 
 

4.3. Personer med dementdiagnose eller annen kognitiv svikt som 

har behov for omsorgsbolig med heldøgns bemanning 

 Dagens situasjon 

 Mange hjemmeboende ”eldre” med demens eller annen kognitiv svikt.  

 10 hjemmeboende ”unge” med Alzheimer-diagnose. Økende gruppe. 

 Flere personer med demens som primærdiagnose. Her er grunn til å anta et ”mørketall” i 
tillegg. 

 
Mange i denne målgruppen bor hjemme, men også her er det et tidsspørsmål før det blir behov for 
spesielt tilrettelagt bolig i form av omsorgsbolig el.l. med heldøgns bemanning. Det mest akutte 
behov blir ivaretatt i forbindelse med utvidelse av 32 plasser på Nesoddtunet.  
 
Behovet videre i planperioden 
Statistisk regner man med at i aldersgruppen 70-79 år vil 8,2 % ha en demenssykdom og for gruppen 
80+ er prosentandelen 49,3 %14.  
 
Omregnes dette til antall personer ser bildet slik ut: 

Nesodden -Antatt utvikling i antall personer med demenssykdom i 2011, 2020 og 2030 
 

 2011 2020 2030 

70-79 år 75 personer 125 personer 169 personer 

Over 80 år 272 personer 339 personer 602 personer 

Totalt anslag 347 personer 464 personer 771 personer 
 

Disse tall konkretiserer ikke antall som vil få en så redusert funksjonsevne at det blir nødvendig med 
bemannet omsorgs- eller sykehjemstilbud, men kommunen legger til grunn at samtlige på et 
tidspunkt vil få behov for tilrettelagte boliger. 
 
Frem til 2030 må det settes av mer til aldersrelaterte ytelser, kommunehelsetjenesten må utvides og 
det må bygges nye bemannede omsorgsboliger til demente og andre eldre. I tillegg vil kommunen 
trenge flere sykehjemsplasser. Behovet både for tilrettelagte boliger og bemannede boliger vil øke 
sterkt i årene fremover. 
 
Nesodden har mangel på omsorgsboliger og spesielt tilrettelagte boliger for denne gruppen i dag15. 
Vi har færrest omsorgsboliger sett i forhold til våre sammenligningskommuner. Behovet her må 
kunne karakteriseres som betydelig og det haster med å få på plass egnede boliger til denne 
gruppen. Behovet vil bare øke for hvert år fremover – og innen 2030 vil behovet være mer enn 
fordoblet.  
 
For å bremse presset kommunen allerede i dag har på trygdeboliger, omsorgsboliger og 
sykehjemsplasser er det viktig at nye boliger er tilrettelagt denne gruppen slik at de kan settes i stand 
                                                           
14

 Ref. Forslag til helse og omsorgsplan 2011-2020 

15
 Jf. Faktaheftet s 16 



 21 

til å bli boende hjemme lengst mulig. Nybygde boliger må derfor være universelt utformet og med 
mulighet for bemannede baser. 
 
 

4.4. Personer med varierende grad av bistandsbehov grunnet 

psykisk utviklingshemming, herunder autisme 

Boliger med bemanning 
Dagens situasjon 
Nesodden kommune har ulike leiligheter for leie/tildelingsrett.  

Bjørnemyrveien: innskudd + husleie 5 personer 
Håkontoppen: innskudd + husleie 15 personer 
Ødegårveien: leieforhold 1 person 
Bergertoppen: leieforhold 3 personer 
Hjertebakken innskudd 8 

 
Pr i dag er det ingen ledig kapasitet i noen av de bemannede boligene. 
 
Behov videre i planperioden 
Det er satt ned en plangruppe som jobber med dag og aktivitetsenter i tilknytning til 8 boliger for 
funksjonshemmede. 
 
Det er kjent at kommunen vil trenge ca 5 boliger til målgruppen autister med omfattende 
bistandsbehov. Denne målgruppen trenger spesielt tilrettelagte boliger. Det er vanskelig å komme 
med konkrete tall på hvor mange som trenger bolig, men statistikk som ligger til grunn vil vi regne 
med ca 1 % økning. 
 
Kommunen er kjent med at flere i denne målgruppen bor hjemme hos mor og far, og det er usikkert 
når de vil trenge/ønske egen bolig. Målgruppen har krav på egen bolig fra fylte atten år. 
 
Avlastning 
Nesodden har 5 leiligheter som yter avlastning til personer og familier med særlig tyngende 
omsorgsarbeid. Kommunen har dårlig kapasitet, og vil i nær fremtid trenge flere plasser.  
 
Det bor 5-6 autister i kommunen. Personene er for tiden hjemmeboende, men regresjonen av 
funksjonsevnen forventes å bli så dårlig at de vil trenge bemannet bolig. 
 

4.5. Personer med psykiatriske lidelser som har behov for 

omsorgsbolig med heldøgns bemanning 

Dagens situasjon 
Bekkeblomveien har 12 leiligheter til denne målgruppen. Per i dag er det ingen ledig kapasitet. 
 
Behov videre i planperioden 
Det er vanskelig å gi konkret tall på utviklingen fremover, men kommunen antar det blir en liten 
økning for dette tilbudet. Legges befolkningsprognosen til grunn er det ca 1 % økning av dagens 
behov pr år. 
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4.6. Personer som lever i aktiv rus – ofte i kombinasjon med 

kriminalitet – som har behov for bolig med tett oppfølging og 

tiltak 

Dagens situasjon 
Ca 20 personer lever i aktiv rus og bor i uegnet bolig eller bomiljø pr i dag.  
 
Ca 10 av disse er bostedsløse. Disse flytter rundt og bor hos venner/familie/bekjente, i stor grad på 
Løesfeltet. Ca 10 personer leier bolig på Løesfeltet. Dagens situasjon på Løesfeltet er preget av mye 
uro, hærverk, politirazziaer. Mange av de øvrige beboerne og nabolaget rapporterer jevnlig at de 
føler seg utrygge og utsatte. Flere av personene i denne gruppen rapporterer også om utrygghet og 
en bosituasjon som oppfattes som belastende.  
 
Det er flere utfordringer ved å ha mange rusmisbrukere på samme område. Det blir en slags ”getto” 
dannelse der, og det er veldig uheldig for de som har barn og for de som prøver å bli eller bli 
værende rusfrie. Det er i tillegg en utfordring å beholde boliger, da mange har et behov for å lære 
hvordan man skal bo på en forsvarig måte (ADL–trening trengs). Mange av boligene på 
Løeshagaveien har en lite tilfredsstillende standard. Noe som igjen gjør at det blir et betydelig 
klasseskille i kommunen. 
 
Det er stor ustabilitet i gruppen rus/psykiatri på grunn av flytting mellom kommuner, institusjons- og 
fengselsopphold. 
 
Behov videre i planperioden 
Aldersmessig er gruppen i hovedsak mellom 19 og 44 år, og generelt er det forventet en moderat 
vekst (ca 1-2 % pr år) i antall personer frem til 2030.  
 
Gruppen ville profitert sterkt på en annen type bolig og tettere oppfølging både med hensyn til 
boevne (for å unngå utkastelser), rusmestring og andre individrettede tiltak for å bedre livskvaliteten 
enn det som er tilbudet i dag. 
 
I gruppen finnes mange undergrupper, alt fra svært unge rusmisbrukere til de mer ”hardbarkede”. 
Det må foretas individuelle vurderinger også med hensyn til bolig og bosted. Det bør prioriteres små, 
lettstelte boliger (leie) i tillegg til oppfølging på flere nivåer. Videre må det foretas en vurdering av 
hva som er mest hensiktsmessig: samlokalisering eller spredte boliger. Sistnevnte alternativ krever 
mest ressurser for oppfølging, men man unngår ghetto-dannelse og det er trolig lettere å komme ut 
av en ond sirkel dersom man integreres i vanlige bomiljøer. Videre må boligenes plassering vurderes 
da det kan oppleves utrygt og belastende for nabolaget om ikke oppfølgingsressurser dimensjoneres 
riktig.  
 
Flere av leilighetene på Løes må kunne karakteriseres som uhensiktsmessige for gruppen, da de er 
forholdsvis store og lite lettstelte. Løesfeltet bør vurderes brukt og ombygget til andre formål, 
eventuelt ombygget for å imøtekomme behovet for disse personene. 
 
Politiske føringer gjør at det blir mindre rusbehandling i Helse Sørøst. Ansvaret overføres nå mer og 
mer til kommunen. Målgruppen skal fremover bo hjemme og få poliklinisk behandling. Dette gjør at 
det blir større behov for oppfølging i hjemmet og det vil være nødvendig å få bevilget flere stillinger 
for å gjennomføre dette. 
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Seks personer kan få plass på Håkonsletta.   
 

4.7. Personer som er sosialt vanskeligstilte  

Dagens situasjon 
Foruten gruppen som er behandlet i forrige punkt antas ca 20 personer  som sosialt vanskeligstilte i 
boligmarkedet. Gruppen bor i dag i kommunale boliger på Løeshagaveien, Munken, i private 
utleieleiligheter. 
  
Utfordringen for denne gruppen er å komme ut på det private eie- eller leie-markedet. Dette er 
hovedgrunnen til at mange blir lengre enn ønsket på Løeshagaveien i kommunale boliger. Mange 
lever på midlertidige trygdeytelser. Disse bør få avklart sin situasjon - arbeid eller fast trygdeytelse, 
eventuelt gjeldssanering slik at de blir i stand til å komme seg ut på det private marked. De har liten, 
ofte ingen, betjeningsevne og behovet er små, rimelige leiligheter.   
 
Behov videre i planperioden 
Det er et behov for flere små, rimelige og lettstelte leiligheter spredt rundt på Nesodden, og 
eventuelle oppfølgingstjenester fra Helse og omsorg eller NAV for å kunne beholde boligen. 
 
 

4.8. Personer med andre funksjonsnedsettelser som har behov for 

små, lettstelte boliger med varierende grad av oppfølging 

Dagens situasjon 
Pr i dag er består gruppen av: 

 6 personer med Asbergers syndrom 

 flere unge med ADHD, ADD (konkret antall finnes ikke) 

 3 unge uten avklart diagnose (ikke rus) 
 

De fleste bor hos foreldre/fosterforeldre/trygdebolig. Alle har behov for tjenester i boligen. De bør 
bo i egne lettstelte leiligheter. Det er ikke behov for fellesrom eller heldøgnsbemanning for disse. 
 
Behov videre i planperioden 
Det er vanskelig å gi konkret tall på hvor mange personer vi kan regne i gruppen fremover, men 
kommunen antar det er en liten økning i behovet for tilbudet. Unge med Asperger-diagnose meldes 
fra fagavdeling om å være en økende gruppe – uten at det foreligger mer konkret tallmateriale. 
Legges befolkningsprognosen til grunn er det ca 1 % økning pr år. 
 

4.9. Flyktninger – behov for boliger til integreringsarbeid 

Dagens situasjon 
Boligsituasjonen er helt avgjørende for hvor mange flyktninger kommunen kan ta i mot. Vi avventer 
med å ta i mot nye flyktninger til vi har en passende bolig. Mange av flyktningene har problemer med 
å komme seg ut av de kommunale utleieboligene og inn på det ordinære boligmarked - hovedsakelig 
på grunn av økonomi (manglende arbeidsinntekt), men også av fremmedfrykt. 
  
Behov videre i planperioden  
I takt med kommunens økte mottak av flyktninger er det behov for flere boliger til denne gruppen. 
Før kommunen kan ta i mot nye flyktninger må det stå en bolig klar som er tilpasset flyktningenes 
behov f. eks nærhet til skole, offentlig kommunikasjon og i en bolig som ikke virker stigmatiserende. 
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Fra erfaring ser vi at det er spesielt vanskelig å komme inn på leiemarkedet for denne gruppen. For 
perioden 2011-2015 er det lagt inn kr 3.000.000 for kjøp av boliger i borettslag til denne gruppen. De 
flykningene som har økonomi til å kjøpe boligen etter at de har fullført introduksjonsordningen tilbys 
å kjøpe disse boligene. I tillegg til at denne ordningen må benyttes, er det behov for å fremskaffe 
flere leieobjekter på det private og kommunale leiemarkedet.  



 25 

DEL III – VIRKEMIDDEL 
 

5. Boliger 
5.1. Generell prisutvikling (pris pr m2) for omsatte boliger på 

Nesodden  

 2007 2008 2009 2010 Pr nov 2011 

Enebolig 21147 25067 21779 25460 27883 

Rekkehus 26548 28488 26356 28077 26945 

Tomannsbolig 25703 28350 25029 27769 28637 

Leilighet 29296 27534 34848 30878 34967 

(Kilde: Finn.no Eiendomspulsen) 
 
Det er vanskelig å konkludere, på bakgrunn av tabellen over, hvorvidt det har blitt vanskeligere å 
komme seg inn på boligmarkedet på grunn av prisutvikling i boligmarkedet. Andre faktorer som 
spiller inn er utviklingen på arbeidsmarkedet, lønnsutvikling, rentenivå og den generelle tilgang på 
boliger. 
 
Prisen på omsatte boliger har økt sterkt. Kjøp av brukt rekkehusleilighet i forhold til en ny kan likevel 
fremstå som gunstigere om man kun ser på kvadratmeterprisen. Man vil da også ofte få med garasje 
og opparbeidede utearealer. På den annen side må kjøper i mange tilfeller påregne økte 
vedlikeholdskostnader. 
 
Et boligkjøp krever at kjøper har mulighet for finansiering. De fleste klarer dette selv ved for 
eksempel låneopptak i egen bank, andre med toppfinansiering med startlån, eventuelt i kombinasjon 
med tilskudd fra Husbanken. For grupper med særdeles svak økonomi har det liten betydning om det 
er mer fordelaktig å kjøpe en brukt enebolig fremfor en ny. 
 

5.2. Leiemarkedet på Nesodden 

Det finnes ingen oversikt over det lokale leiemarkedet eller hvordan dette utvikler seg. Følgende er i 
stor grad basert på erfaringer fra de som er i markedet eller slik kommunen opplever det når en skal 
leie bolig. 
 
Tilbudet på leiemarkedet oppleves som mindre de siste årene. Dette skyldes i noen grad at det 
bygges færre eneboliger, og dermed færre eneboliger med utleiedel. Mange boligeiere som før leide 
ut sekundærleiligheten har kommet i en økonomisk situasjon hvor de kan velge å la være å leie ut, og 
leiligheten blir i stedet brukt for egne hjemmeboende barn (såkalte mambos) 
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5.3. Kommunens boliger 

Nedenfor vises en ajourført oversikt over boliger kommunen enten eier eller har tildelingsrett til pr 
15.08.2011. 

Adresse Type bustad Komm 
eiet 

Innskudd 
bolig 

Fremleie totalt 
ant 

Tildeles i dag av 

Gjestehuset Rus/psykiatri 6 0   6 P/O – Boligseksjonen 

Kløverveien ungdomsbolig 12 0   12 Boligseksjonen 

Bjørnemyr terr alders/trygd 8 0   8 P/O – Boligseksjonen 

Nesoddtunet alders/trygd 9 20   29 P/O – Boligseksjonen 

Furuveien  alders/trygd 4 12   16 P/O – Boligseksjonen 

Fuglesang alders/trygd 8 8   16 P/O – Boligseksjonen 

Myrullgrenda  alders/trygd 3 12   15 P/O – Boligseksjonen 

Reine  alders/trygd 1 15   16 P/O – Boligseksjonen 

Ekelund brl alders/trygd   18   18 P/O – Boligseksjonen 

To Gard Friluft 1 0   1 P/O – Boligseksjonen 

Røervn  alders/trygd 2 0   2 P/O – Boligseksjonen 

Vestkanten** omsorgsbolig 5 4   9 P/O – Boligseksjonen 

Bergertoppen omsorgsbolig 3 0   3 P/O – Boligseksjonen 

Ødegårdvn  omsorgsbolig 1 0   1 P/O – Boligseksjonen 

Bekkeblomvn  omsorgsbolig 12 0   12 P/O – Boligseksjonen 

Bjørnemyrvn omsorgsbolig 0 5   5 P/O – Boligseksjonen 

Håkontoppen omsorgsbolig 1 14   15 P/O – Boligseksjonen 

Hjertebakken omsorgsbolig  8 

 

8 P/O – Boligseksjonen 

Løeshagavn  vanskeligstilt 38 0   38 NAV 

Munken brl Vanskeligstilt     10 10 NAV 

Blåbærstien  Vanskeligstilt 1 0   1 NAV 

Vestveien  Vanskeligstilt 1     1 NAV 

Liljevn  Vanskeligstilt   1   1 NAV 

Munkefaret  Vanskeligstilt 1 0   1 NAV 

Munkefaret  Vanskeligstilt 2 0   2 NAV 

Blåbærstien  Vanskeligstilt 1 0   1 NAV 

Tolia  Vanskeligstilt 1 0   1 NAV 

Myrlia brl Vanskeligstilt 2 0   2 NAV 

Evenstuvn  Vanskeligstilt 1 0   1 NAV 

Myklrerudvn  Vanskeligstilt 1 0   1 NAV 

Fjellvn  * Vanskeligstilt 1 0   1 NAV 

Agnorvn  * Vanskeligstilt 1 0   1 NAV 

Myrlia  Vanskeligstilt 2 0   2 NAV 

Labråteveien vanskeligstilt 5 

  

5 NAV 

Tømmerbakkevei Vanskeligstilt 5 

  

5 NAV 
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”Krisebolig”****  0 

    

Totalt   139 117 10 266***   
*disse vil utgå av den kommunale boligmassen  
**her er kommunen i ferd med å overta/kjøpe opp andelene og overta driften av borettslaget 
***differansen fra KOSTRA-rapportering pr 31.12.2010 skyldes  bl a Gro brl (10 leil) er tatt ut, justering av antall boliger med kommunal 
tildelingsrett på Eklund samt at antall fremleieleiligheter er redusert. 
****Etter flere forsøk på å ha en tilgjengelig krisebolig til enhver tid har vi gått bort fra dette fordi det viser seg at de som får en slik bolig 
blir boende – ofte flere år. Det er mao ingen gjennomstrømming av beboere.  

 
Tildeling og eierforhold for boliger kommunen nå disponerer er som føler:  

BOLIGER FOR VANSKELIGSTILTE: 
74 boliger tildeles av NAV 

Av disse er 64 boliger kommunalt eide og 10 hvor 
kommunen har fremleierett. Samtlige er såkalte 
gjennomgangsboliger, dvs det er ikke tenkt som en 
varig løsning. Beboerne har 3 års leiekontrakter med 
mulighet for forlengelser. Tanken er at de i løpet av 
disse årene skal settes i stand til å skaffe egen bolig. 
Unntaket er boligene for 10 mindreårige flyktninger 
hvor leiekontrakt inngås med NAV.  

BOLIGER FOR PERSONER MED 
DOBBELDIAGNOSE (bemannet): 
6 boliger for dobbeltdiagnose tildeles av P/O 

Kommunalt eiet –  Håkonsletta står etter planen ferdig 
2012. Treårige leiekontrakter, men tanken er at dette 
skal være en varig løsning for beboerne slik at de får 
forlengelser. 

UNGDOMSBOLIGER: 
12 boliger som tildeles av Boligseksjonen 

Kommunalt eiet – Kløverveien. Krav om at man må 
være mellom 18 og 34 år, være selvforsørget i form av 
arbeidsinnekt eller studielån, spare minimum kr 400 pr 
mnd i BSU. Treårige leiekontrakter, kun helt unntaksvis 
forlengelse med 1 år. 

ALDERS/TRYGDEBOLIGER: 
120 boliger som tildeles i et samarbeid mellom 
P/O og Boligseksjonen 

35 eies av kommunen og 85 er innskuddsboliger 
(prisregulerte) i forskjellige borettslag rundt om i 
kommunen. Samtlige trygdeboliger som tildeles er 
tenkt som en varig bolig. På grunn av juridiske forhold 
utstedes treårige leiekontrakter for de kommunalt eide, 
men disse forlenges uten videre etter søknad fra 
leietaker. Boligene tildeles personer som enten er 
alderspensjonister eller har en varig uføretrygd. Dette 
krav fremkommer også i borettslagenes vedtekter. På 
Ekelund er det i tillegg et alderskrav  på minimum 55 år. 

OMSORGSBOLIGER 
(heldøgns evt delvis bemannet) 
53 boliger som tildeles av P/O i samarbeid med 
Boligseksjonen 

22 eies av kommunen og 23 er innskuddsboliger 
(prisregulerte) som fordeler seg slik: 

 9 stk på Vestkanten (eldre m/funksjonshemming) 

 3 på Bergertoppen (unge funksjonshemmede,   
avlastning) 

 1 i Ødegårdveien  (voksen funksjonshemmet) 

 12 i Bekkeblomveien (psykiske lidelser) 

 5 i Bjørnemyrveien (voksne funksjonshemmede 
med ulike bistandsbehov) 

 15 på Håkontoppen (unge/voksne med varierende 
bistandsbehov) 

 8 i Hjertebakken (unge lettere psykisk 
utviklingshemmede)  
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5.4. Boligtildeling pr 2011 og utfordringer 

I dag er tildeling av kommunens boliger tredelt, det vil si at:  

NAV tildeler gjennomgangsboliger for vanskeligstilte  

Boligseksjonen tildeler ungdomsboligene i Kløverveien 

Tildelingsteamet og Boligseksjonen tildeler trygde-, omsorgs- og psykiatriboligene i et tett og 
fortløpende samarbeid 

 
Dette innebærer at også søknadsbehandlingen er tredelt: 

NAV Mottar alle søknader om gjennomgangsboliger for 
vanskeligstilte. 

Boligseksjonen Mottar og behandler alle søknader om ungdoms- og 
trygdeboliger. Vedtak fattes i henhold til ”gamle” 
retningslinjer. I tillegg mottas også tidvis søknader om 
omsorgsboliger. Ledige boliger tildeles fortløpende i 
samarbeid med Pleie/Omsorg. De som har det mest akutte 
behov der og da blir prioritert. Dersom det ikke er noen med 
akutt behov tildeles bolig etter ventelisten. 

Tildelingsteamet og Seksjon for 
psykisk helse 

Mottar og behandler søknader om omsorgsboliger og 
psykiatriboliger. 

 
Mange som bor i kommunens gjennomgangsboliger for vanskeligstilte kommer seg ikke videre. De 
blir boende – ofte i svært mange år. Av kommunens totalt 74 gjennomgangsboligene for 
vanskeligstilte, finner vi 21 husstander som ble bosatt i 2006 eller tidligere og som fremdeles er 
boende. Åtte av disse har såkalt ”evig” kontrakt, som var vanlig å inngå sent på 90-tallet/tidlig på 
2000-tallet). Sju er flyktningfamilier (de fleste barnefamilier) og blant de resterende antas svak 
økonomi å være hovedårsak til at de blir boende. Ti av boligene er bosatt/i ferd med å bli bosatt av 
mindreårige flyktninger. 
 

Behov for endret organisering 
I henhold til forvaltningsloven er alle søknader om kommunale boliger enkeltvedtak og søkere skal 
dermed også ha klageadgang. Riksrevisjonen påpeker i sin rapport16 om undersøkelse av tilbudet til 
de vanskeligstilte på boligmarkedet store svakheter ved saksbehandling av boligsøknader på 
kommunalt nivå i Norge. Mange får ikke skriftlig svar på sine søknader og blir dermed heller ikke gitt 
klageadgang. Andre blir plassert på lister uten at søknaden blir behandlet og må derfor vente i 
ubestemt tid. I mange tilfeller blir heller ikke søknader reelt behandlet.  
 
Dagens praksis på Nesodden sammenfaller i stor grad med Riksrevisjonens kritikk. Dette bør 
korrigeres. Søknader om og uformell tildeling av leiligheter på Nesodden foregår som vist over i tre 
ulike systemer, mens den formelle tildelingen skjer i Boligseksjonen når leiekontrakt inngås. En 
samordning av søknadsbehandling og tildeling av boliger bør vurderes. For eksempel kan tildeling 
skje i formelle møter (”Tildelingsutvalg”) mellom Boligkontor, NAV og Pleie- og omsorg hvor 
søknader/henvendelser gjennomgås, og søkere blir prioritert til ledige og egnede boliger. Dagens 
retningslinjer for tildeling bør også vurderes revidert. 
 
                                                           
16

 Dokument nr 3:8 (2007-2008) 



 29 

En slik samordning kan få positive konsekvenser også fordi en samlet vurdering av søkeren kan 
resultere i at kommunen gir søkeren andre råd og muligheter enn tildeling av bolig. For eksempel kan 
tildeling av et startlån og/eller et tilskudd gjøre det mulig for søkeren å komme seg inn på 
boligmarkedet. Likeledes ville en samordning av Husbankens virkemidler med arenaen for formell 
tildeling være smidigere med tanke på å gi samtlige boligsøkere og leietakere samme tilgjengelighet 
til tjenesten. I dag må brukerne bevege seg fra det ene systemet til det andre. 
 
Noen av kommunens leietakere har en adferd som fører til et økt vedlikehold av boligen og klager fra 
naboer. Uklare roller og forventninger kan være en kime til samhandlingsproblemer mellom de ulike 
aktørene som er involvert i tjenesten.  
 
Virkemiddel: Dagens organisering av det boligsosiale arbeidet gås igjennom med tanke på å løse 

de overnevnte utfordringer kommunen har i dag. 
 

5.5. Forvaltning av boligmassen  

I Riksrevisjonens nevnte rapport fastslås det at kommunal bolig er det virkemiddel som i minst mulig 
grad ses i sammenheng med de øvrige virkemidler. Med andre ord må eierskap, forvaltning, 
veiledning, koordinering, tildeling, søknadsbehandling, praktisk boveiledning, startlån, bostøtte og 
tilskudd sees under ett. Tilbudet skal være likt for alle kommunens innbyggere og tjenestesteder for å 
få en helhet. Basis for det boligsosiale arbeidet er foruten fremskaffelse av boliger, bruk av 
virkemidler og tiltak for at folk kan bli boende, det vil si god forvaltning av boliger. 
 
Virksomhet Eiendom v/Boligkontoret er, foruten å være kommunens koordinerende ledd for 
fremskaffelse av boliger, forvalter av kommunens eierskap av boligene.  Forvaltning av boliger 
innebærer i denne sammenheng: 

 Ivaretakelse av kommunens interesser som boligeier – forvaltning av boligkapital herunder 
kjøp og salg av boliger 

 Ivaretakelse av løpende driftsoppgaver og nødvendig vedlikehold 

 Prioritering av søkere i samarbeid med fagavdelingene 

 Tildelingsprosess med informasjon, søknadsbehandling og innstilling av søkere 

 Koordinering mellom selger, kjøper, eiendomsmegler, Tildelingsteam, pårørende, Follo 
Boligbyggerlag eller eventuelt andre borettslag i forbindelse med tildeling og kjøp av 
innskuddsbolig 

 Hensyn til eksisterende bomiljø 

 Tilsagnsvedtak og tildeling av konkret bolig 

 Sørge for at depositum/garanti er på plass 

 Inngå leiekontrakt 

 Ta stilling til forlengelse av leiekontrakt 

 Fastsette husleie 

 Behandle klager fra leietakere, naboer osv 

 Følge opp uregelmessigheter ved leieforholdet (formalkrav, varsler osv, samt varsling av 
NAV) 

 Innfordre husleie 

 Ta stilling til og forestå utkastelser der dette er aktuelt 
 
Vedlikeholdet av den kommunale boligmassen utøves i et samarbeid mellom Boligkontoret og 
Eiendom og Friluftsliv.  Kommunen ønsker å tilby sine leietakere en best mulig kvalitet på 
utleieboligene. Individrettet oppfølgingsansvar for beboere for å hindre utkastelse og beholde 
boligen ligger i dag hos NAV og helse og omsorg. 
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Virkemidel: For å øke kvaliteten på kommunens forvaltning av boliger fordres en profesjonell 
eiendomsforvaltning og implementering og bruk av FDV-verktøy (dvs. verktøy innen 
Forvaltning, Drift og Vedlikehold). Videre må regnkapssystemet legges opp slik at det 
er mulig å trekke ut opplysninger (inntekter og utgifter) for hver enkelt bolig. I tillegg 
vil et helhetlig ”bolig-saksbehandlingsprogram” som ivaretar søknadsbehandling, 
taushetsbelagt informasjon, kontrakter, korrespondanse, notaters osv sikre en større 
oversikt og en mer rasjonell og effektiv drift.  

 

5.6. Boligmassens tilstand 

En god bygningsforvalter drifter og vedlikeholde bygget for å sikre at byggets funksjonalitet og 
kvalitet opprettholdes. For at bygningen til enhver tid skal fungerer etter hensikten vil det være 
avgjørende å drive verdibevarende vedlikehold. 
 
Eiendomsutvalget i NOU 2004:22 definerer god eiendomsforvaltning som ”å gi brukerne gode og 
effektive bygninger til lavest mulig kostnad.” De foreslår fire hovedkriterier som beskriver hva som er 
en god eiendomsforvaltning: 

1. Det foreligger overordnede politisk bestemt mål for eiendomsforvaltningen 
2. Det foreligger et rasjonelt system for planlegging og styring av eiendomsforvaltningen 
3. Generelle delkriterier: 

a. Tilfredsstille prioriterte brukerbehov 
b. Effektiv arealutnyttelse 
c. Godt, verdibevarende vedlikehold 
d. Kostnadseffektiv eiendomsforvaltning 
e. Målrettet utvikling av eiendommens kvaliteter 
f. Hensiktsmessig organisering av eiendomsforvaltningen 
g. Riktige økonomiske rammebetingelser tilpasset eiendoms-forvaltningens langsiktige 

karakter 
4. Lovpålagte krav overfor eier og brukere blir ivaretatt 

 
Manglende midler til vedlikehold på kommunale boliger gjennom flere år kombinert med en 
aldrende boligmasse har ført til at Nesodden kommunes boligmasse er tildels slitt. Kommunen har  
derfor et vedlikeholdsetterslep på mange millioner. Erfaringsmessig åpenbarer behovene seg spesielt 
ved klargjøring av leiligheter ved avslutning av leieforhold. Ofte er det behov for til dels omfattende 
rehabilitering før leiligheten er i akseptabel stand for overlevering til ny leietaker. Dette gjelder også 
ivaretakelse i forhold til lover og forskrifter, spesielt krav til brannsikkerhet, elektriske anlegg, 
våtrom, energimerking og universell utforming. Dersom noe ikke gjøres kan kommunen komme i en 
situasjon hvor boliger er så nedslitt at de ikke er utleibare. Dermed vil tilbudet til vanskeligstilte 
reduseres, kommunen vil miste leieinntekter og boligkapitalen reduseres. 
 
Den kommunale utleiemassen utgjør i 2011 ca 10.300 m2.  FDV-budsjett for 2011 er kr 91 pr m2 pr år, 
mens det årlig behovet viser seg å være kr 350 pr m2 pr år ekskl. strøm. For gruppen ”harde” 
leietakere vil et ytterligere påslag være nødvendig for å dekke utgifter. 
 
Det er et stort gap mellom budsjetterte versus faktiske utgifter. Det er vanskelig på en enkel og 
oversiktlig måte å trekke konkrete utgifter til kommunale avgifter, forsikringer, husleie/fellesutgifter 
til borettslag, sameier osv samt boligrelaterte finanskostnader ut av dagens økonomisystem. 
 
Virkemiddel: Utarbeide reelle budsjetter og kontoplan som viser reelle inntekter/utgifter til hver 

boenhet. Dette vil kunne brukes som styringssystem i en profesjonell forvaltning. 
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I tillegg bør det avsettes en sum pr år til et fond for å få ivaretatt vedlikeholds-
etterslepet, samt for å ha midler til kjøpe av boliger. 

 

5.7. Prisfastsetting og husleienivå på kommunale boliger 

Kommunes leiligheter leies ut til ”gjengs leie”, det vil si for den leiepris man finner i sammenlignbare 
leiligheter hvor leieforholdet har vart en stund. Gjengs leie er, forenklet sagt, et forsinket bilde av 
markedsleien. Kommunens leiepriser ligger stort sett godt under markedspriser på Nesodden. 
Avgjørende for hva kommunen kan ta er husleielovens regler og hvilken forfatning leilighetene er i. I 
utleieporteføljen er leiligheter som er i meget god stand, men også leiligheter som trenger total 
rehabilitering. Der hvor det anses forsvarlig ut fra standarden har kommunen hevet leieprisen. Ut fra 
ønsket om en sosial profil vektlegges også Husbankens ”øvre tak” for godkjente boutgifter i forhold 
til bostøtte17 ved beregningen av leieprisene. Sistnevnte er for å unngå unødige sosialhjelpsutgifter.  

 
6. Husbankens virkemidler 
 
Dette er virkemiddel til alle kommunens innbyggere og ikke bare brukere innen NAV. Flesteparten av 
de som benytter seg av virkemidlene tilhører Helse og omsorg-sektoren og unge i etableringsfasen. 
 
Det er en utfordring at det finnes grupper som faller utenfor de virkemidler som startlån og bostøtte 
representerer. Det finnes husstander som har for god inntekt til å få bostøtte, men samtidig for lav 
inntekt til å ha nødvendig betjeningsevne for å ta opp et lån som er stort nok til å få kjøpt seg inn og 
etablert seg i boligmarkedet. Dette gjelder spesielt for gruppen unge i etableringsfasen. Det er en 
nasjonal politisk utfordring å få de økonomiske virkemidlene innrettet slik at også denne gruppen får 
etablert seg i boligmarkedet med egen bolig. Som for tildelinger av boliger må brukerne også her 
bevege seg mellom 3 ulike seksjoner (NAV/Helse og omsorg/Boligseksjonen). 
 
Virkemiddel: Dagens organisering av det boligsosiale arbeidet gås igjennom med tanke på å løse 

de utfordringer dette skaper.  
 

6.1. Startlån 

Startlån er et av kommunens viktigste virkemidler for å hjelpe privatpersoner til å skaffe seg eller  
beholde egen bolig. Startlån er behovsprøvd, og kommunen har de siste årene utbetalt ca 20 mill pr 
år, mens disponibel ramme fra Husbanken i praksis er ubegrenset. Startlån gis ikke til søkere som kan 
få lån i ordinær bank, men gis ofte som toppfinansiering dersom vedkommende ikke har tilstrekkelig 
egenkapital.   
 
Det antas at det vil bli en betydelig større etterspørsel etter startlån på grunn av Finanstilsynets 
endrede retningslinjer for krav til egenkapital i forbindelse med kjøp av bolig. Disse retningslinjer 
innebærer at belåningsgrad ved kjøp av bolig ikke bør overstige 85 %, mot før 90 %.  
 
I sin innstilling til nasjonalbudsjett 2012 og forslag til statsbudsjett 2012 forutsetter Finanskomiteen 
at ”Finanstilsynets retningslinjer ikke fratar finansinstitusjonene muligheten til å yte lån til låntakere 
som også har startlån fra Husbanken, selv om dette innebærer at samlet pant utgjør mer enn 85 % av 
boligens verdi, dersom finansinstitusjonene og kommunene finner dette forsvarlig etter en 
individuell vurdering.” 
                                                           
17

 Se kap. 7 
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Virkemiddel: Utarbeide nye retningslinjer for tildeling av startlån som hensyntar Finanstilsynets 

endrede retningslinjer, det vil si å gi startlån til personer med liten betjeningsevne 
sett opp mot frarådningsplikten og som lemper på muligheten til å gi startlån som 
fullfinansiering og til refinansiering. Dette må vurderes opp mot i hvilken grad 
kommunen kan akseptere tapsrisiko i slike tilfeller. 

 

6.2. Bostøtte 

Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som administreres i samarbeid mellom Husbanken og 
kommunen. Formålet er å hjelpe husstander med lave inntekter og høye boutgifter. For å få denne 
støtten må særskilte kriterier satt av Husbanken oppfylles. Støtten gis både til eide og leide boliger. 
Fra 01.07.2009 ble kriteriene for å få bostøtte endret slik at ordningen nå omfatter flere husstander 
enn før. 
 

6.3. Etablerings- og utbedringstilskudd 

Tilskuddene brukes som hjelp for å skaffe, eller tilpasse bolig for gruppene funksjonshemmede, unge 
i etableringsfasen, flyktninger og andre vanskeligstilte. Tilskuddene er sterkt behovsprøvd. 
Kommunen står fritt til å flytte midler mellom etablerings- og utbedringstilskudd dersom det er 
hensiktsmessig. 
 

6.4. Utrednings- og prosjekteringstilskudd 

Dersom det er behov for spesialtilpassing av bolig på grunn av funksjonsnedsettelse, kan det søkes 
Husbanken om tilskudd til profesjonell prosjekteringshjelp utført av for eksempel arkitekt. Det kan 
også søkes om tilskudd til utredning i forkant av prosjekteringen.  
 

6.5. Grunnlån 

Grunnlån kan brukes til å bygge nye boliger (som Hjertebakken), utbedre boliger, ombygging av 
bygninger til boliger (som Håkonsletta) og kjøp av nye og brukte utleieboliger for prioriterte grupper 
(som Labråteveien, Tømmerbakkevei). Det stilles krav til kvalitet, miljø og universell utforming for å 
få grunnlån. 
 

6.6. Investeringstilskudd 

Dette kan brukes til å bygge for eksempel sykehjem. Et eksempel er Nesoddtunet med 32 nye 
plasser. 
 
 

7. Helse-, pleie/omsorg – personrettede tiltak 
I et boligsosialt perspektiv vil disse tiltakene hjelpe personer til å fungere og ha et meningsfylt liv i 
boligen og nærmiljøet, samt sikre at beboeren mestrer sitt boforhold. 
 
Dette kan dreie som forskjellige typer tiltak som:  

 individuell plan 

 hjemmesykepleie og praktisk bistand 

 støttekontakt 

 psykiatrisk oppfølging 
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 brukerstyrt personlig assistanse 

 bemanning i boliger 

 tilsyn i bolig 

 individuell plan 

 ergo/fysio 
 
Virkemiddel: Få rutiner for å spisse riktig tiltak til riktig tid.    
 
 

8. Sosialtjenesten/NAV – personrettede tiltak 
8.1. NAVs primære oppgave i et boligsosialt perspektiv 

NAVs hovedfokus er å ”bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid og aktiv 
virksomhet”. Fra et boligsosialt perspektiv vil dette si å hjelpe folk ut i arbeid. Der det ikke er mulig 
bør vedkommende sikres en trygdeytelse. Arbeid eller en fast og stabil trygdeytelse skaper 
forutsigbarhet i økonomien. Slik forutsigbarhet er i dag en forutsetning for å ha betjeningsevne på et  
boliglån og på denne måten komme seg inn på boligmarkedet.  
 
Erfaringsmessig har mange som har problemer med å komme seg inn på boligmarkedet i dag ikke  
fast arbeid og lever på midlertidige, og ofte svært lave, trygdeytelser. Ofte er det også gjeld, som 
forbrukslån og betalingsanmerkninger, med i bildet. 
 
En tilleggsgevinst ved å hjelpe personer til å få arbeid eller fast trygdeytelse, vil være at de som i dag 
bor i kommunale utleieboliger kommer i en økonomisk bedre situasjon og slik får mulighet til å 
etablere seg på det private boligmarkedet. Kommunen vil dermed få frigitt kommunale boliger som 
kan leies ut til andre. 
 
Virkemiddel: Vurdere om flere, i et boligsosialt perspektiv, kan hjelpes i arbeid, eventuelt over på 

en fast stabil trygdeytelse.  
 

8.2. Økonomisk sosialhjelp  

Dette er en midlertidig ytelse som skal hjelpe personer til å komme over en vanskelig økonomisk 
situasjon. Stønaden skal bidra til å gjøre mottakeren økonomisk selvhjulpen. Dette er en subsidiær 
ytelse, det vil si at alle andre muligheter skal være forsøkt før slik stønad gis. NAV kan yte stønad til 
etablering i bolig, og søkeren kan søke om å få dekket det som anses nødvendig for å kunne etablere 
seg, og bli boende i boligen, slik som: 

 Garanti for depositum, innfrielse av garanti 

 Lån til depositum 

 Etablering, det vil si støtte til kjøp av nødvendig innbo 

 Husleieutgifter 

 Strømutgifter 

 Innbo- og boligforsikring 

 Husleierestanser og strømrestanser 
 
I dag gis ikke lån til depositum. Dette er et problem fordi flere private utleiere ikke godtar 
depositumsgaranti. Mange kommer derfor ikke inn på det private leiemarkedet siden de ikke har 
midler til å stille nødvendig depositum.  
 
Virkemiddel: Vurdere om praksis bør endres til at det også kan gis lån til depositum.  
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8.3. Økonomisk rådgivning 

I et boligsosialt perspektiv virker denne tjenesten forebyggende, for eksempel ved å inngå avtaler 
med kreditorer for å unngå tvangssalg av bolig. Økonomisk rådgivning kan også legge til rette for  
fremtidig boligkjøp ved å bistå med ”opprydding” i en kaotisk økonomi, for eksempel ved bruk av 
frivillig gjeldsordning eller om det ikke går; henvise til namsmannen for en rettslig gjeldsordning. En 
økonomisk rådgiver kan også lage realistiske budsjetter som kan være til hjelp ved 
disponeringsproblemer. Ofte vil et vellykket resultat avhenge av at økonomisk rådgivning gis på et så 
tidlig tidspunkt som mulig.  
 
Virkemiddel: Sikre rutiner for tidlig rådgivning 
 

8.4. Frivillig eller tvungen disponering av inntekt 

Disponering av inntekt kan være til hjelp i en kort eller lengre periode for personer som har 
disponeringsproblemer. Hensikten er å unngå betalingsmislighold og dermed utkastelse fra bolig, 
eventuelt tvangssalg av bolig. I et boligsosialt perspektiv vil en aktiv bruk av disse virkemidlene 
redusere utkastelser og dermed også gjeldsproblematikken som følger i kjølvannet av en utkastelse. 
En gjeldsproblematikk med betalingsanmerkning, eventuelt tvunget trekk i lønn/trygd, ofte over 
mange år, vil umuliggjøre at vedkommende kommer seg inn på boligmarkedet. 
 
Virkemiddel: Sikre tilfredsstillende rutiner for å vurdere disponering av inntekt. 
 

8.5. Oppsøkende virksomhet – praktisk boveiledning og hjelp, 

rusmestring  

I et boligsosialt perspektiv er hensikten, foruten å bedre livskvaliteten, å unngå utkastelser på grunn 
av mislighold av ordensreglene i husleieforholdet. Praktiske tiltak må knyttes til å unngå hærverk, 
holde boligen og utearealer noenlunde ryddig, forholde seg til naboer osv. Det kan tenkes en 
miljøvaktmesterordning som ivaretar slikt. For det meste fungerer kommunens oppsøkende 
virksomhet godt for de aller fleste som har behov for slik oppfølging, men kommunen har enkelte 
utfordringer - spesielt på Løesfeltet. Utfordringen er der vedkommende ikke ønsker å motta hjelp og 
hvor aktiv rus fører til en adferd med ordensforstyrrelser som støy, ødeleggelser og stor utrygghet 
for naboer mv. For denne gruppen har vi verken egnede boliger eller tilstrekkelig oppfølging i dag. 
 
En vaktmesterordning bør være organisert ved boligkontoret slik at vedkommende ivaretar det 
praktiske ved det å bo og har en dialog direkte med utleier. Hensikten med ordningen er å unngå 
utkastelser. Dagens miljøarbeidere fra NAV kan oppleve lojalitetskonflikt dersom de også må 
rapportere på boligens tilstand og brudd på ordensreglementet. 
 
Virkemiddel: Sikre egnede boliger og tilstrekkelig oppfølging for gruppen med atferd knyttet til 

ordensforstyrrelser.  Miljøvaktmesterordning. Arbeidet bør prioriteres. 
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DEL IV – MÅL OG PRIORITERINGER 

 

9. Hovedmål og delmål 
Kommunens mål er forankret i Kommuneplanens samfunnsdel. Kommunen viderefører 
målsetningene fra tidligere  boligsosiale handlingsplan.   
 

Hovedmål 1: 
 
 
 
 
Dette hovedmålet kan deles opp i en rekke delmål. For å nå disse delmålene er det nødvendig med 
en klar strategi for å bygge boliger med livsløpsstandard, samt at det avsettes tomter til boligsosiale 
formål, i tillegg til en økende bruk av utbyggingsavtaler og samarbeid mellom kommunen og private 
aktører. 

 
Delmål Tiltak 

Boligfremskaffelse – med 
vektlegging på boliger som fungerer i 
et livsløpsperspektiv. Videre, 
rimelige bolig for unge i 
etableringsfasen og boliger som er 
egnet for personer med 
adferdsproblematikk. Spesielt med 
henblikk på aktiv rusing. 

Et avgjørende tiltak er å skaffe boliger med livsløpsstandard 
slik at beboerne kan bo hjemme lengst mulig, også når 
funksjonsevnen svekkes. Det er viktig at kommunen på sikt, 
når beboerne eldes og trenger oppfølging i større grad, får 
mulighet til å opprette (bemannede) baser i disse 
bomiljøene.  
 
For at unge i etableringsfasen skal komme seg inn på 
boligmarkedet må det legges til rette for at det kan bygges 
små, og dermed så rimelig som mulig, leiligheter.  
 
Løes-feltet bør vurderes ombygget/bygge nye boliger, og 
personer med adferdsproblematikk, som i dag blant annet 
bor på Løes, må få tilbud om mer lettstelte og egnede 
boliger, eventuelt med en form for tilsyn. 

Tilbud om botrening    Enkelte med psykososiale vansker og med psykisk 
utviklingshemming har lav bokompetanse når de skal 
etablere seg i egen bolig. For å redusere senere 
oppfølgingsbehov og øke livskvaliteten bør de gis tilbud om 
botrening. 

Økt tilrettelegging av boligen           Mange med fysiske funksjonsnedsettelser kan fortsette å bo 
hjemme med økt tilrettelegging av boligen, eventuelt i 
kombinasjon med smart teknologi. Det vil likevel være 
behov for flere omsorgs- og sykehjemsplasser. 

Trygge og gode bomiljøer           Betydningen av trygghet og kvalitet knyttet til bolig og 
bomiljø er stor. Bomiljøets betydning for integrasjon og 
deltakelse på ulike sosiale arenaer er viktig. 

Boligsosialt planleggingsprogram i Den boligfaglige kompetansen i kommunen skal økes, og 

”Sørge for et variert botilbud som bidrar til selvstendighet og mestring” 
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samarbeid med Husbanken   virkemiddelapparatet skal bidra til realisering av 
kommunens målsettinger. Nesodden kommune er tatt inn 
av Husbanken som en prioritert kommune og 
samarbeidspartner i deres nysatsing: Boligsosial planlegging. 
Plan- og Eiendom v/Boligkontor deltar fra kommunens side. 

 
Den kommunale boligsosiale organiseringen er kompleks, fragmentert og involverer mange enheter 
og fagområder.    
 

Derfor er Hovedmål 2: 
 
 
 
 
 
Erfaringsmessig har mange av de vanskeligstilte på boligmarkedet et sammensatt behov som fordrer 
at flere enheter i hjelpeapparatet bidrar. Ikke sjelden må brukere forholde seg til flere enheter som 
for eksempel Eiendom, boligkontor, rus, psykiatri og sosialtjenesten. Samhandling på tvers mellom 
de ulike hjelpeinstansene kan være avgjørende for om bosettingen blir vellykket. 2-nivåmodellen, 
med få koordinerende ressurser over enhetsnivåene, fordrer evne og vilje hos enhetslederne og 
fagmiljøene til å tenke helhetlig. 
 
Virkemiddel:   Gjennomgang av organiseringen av det boligsosiale arbeidet i kommunen med tanke 

på å sikre en mer hensiktsmessig og helhetlig organisering. 
 

10. Prioriteringer 
10.1. Overordnede føringer for den strategiske boligpolitikk   

Kommuneplanens mål- og arealdel setter rammene for privat og offentlig bygging av boliger. Ut fra 
de behov kommunen har kartlagt vil utfordringene i stor grad løses dersom: 
1) Flest mulig boliger bygges og utformes for alle livets faser og fasetter, det vil si med universell 

utforming/livsløpsstandard. Kommunen vil da på sikt kunne kjøpe eller leie leiligheter som kan 
brukes som base når befolkningen eldes og trenger større grad av oppfølging. 

2) Utbyggingsavtaler brukes aktivt både ved private og offentlig/private byggeprosjekter, og slik at 
det kreves at en stor andel skal være planlagt universelt utformet før en kommunal godkjennelse 
om utbygging gis.  

3) Løesfeltet vurderes ombygget og beboerne tilbys mer egnede boforhold og oppfølging. I dag er 
området en utfordring både når det gjelder leiligheter, beboersammensetning og oppfølging.  

4) Kommunen setter i verk tiltak som muliggjør rimeligst mulig pris for akseptabel boligstandard og 
god miljøkvalitet. Her bør det vurderes løsninger som samarbeid mellom kommunen og private 
aktører og boligbyggerlag kan gi, særlig også i samarbeid med Husbanken via tilskudd, grunnlån 
mv. 

5) Kommunen mener det kan være nødvendig å lempe på krav til for eksempel universell utforming, 
bygningstyper etc., i den hensikt å få redusert byggekostnader og dermed inngangsbilletten til 
boligmarkedet særlig  med tanke på unge i etableringsfasen. 

6) For å sikre kvalitet i bosituasjon og unngå utkastelser bør ansvaret for individrettede tiltak 
fortsatt ligge hos NAV og Helse og omsorg .  

7) Ved nybygg av sosiale boliger bør det påses at sosiale boliger inngår i bebyggelse med i hovedsak 
ordinære boliger 

 

”Videreutvikle det kommunale arbeidet og samhandlingen internt på det 

boligsosiale området” 
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De strategiske tiltakene under vil ha konsekvenser og legge føringer for hvor helhetlig og vellykket 
gjennomføringen av planen blir for de forskjellige gruppene som er nevnt under  
 

10.2. Politiske føringer og prinsippavklaringer   

Mål: Definere og legge til rette for gjennomføring av boligpolitikken 

Tiltak Krever 

Reguleringsplan  Politisk prinsippavklaring og forankring i forhold til arealplanlegging  - som 
et basiselement i kommunens boligutvikling. Konkrete områder. 

 Politisk prinsippavklaring av %-andel som universelt utformet 

 Økt samordning av kompetanse/gjennomføring 

 Samarbeidsrutiner mellom administrasjonen, det faste utvalg for 
plansaker og formannskap/kommunestyre 

Utbyggingsavtaler 
og andre avtale-
former med 
private utbyggere 

 Forankres politisk  

 Kontaktnett utad mot private utbyggere. 

 Forpliktende og sterke samarbeidslinjer mellom boligadministrativ enhet 
(”boligkontor”) og virksomhet plan, bygg og geodata 

Økonomi En viss økonomisk handlingsfrihet 

Organisatorisk  Samordning  og koordinering av kompetanse/gjennomføring. Samhandling  

 

10.3. Organisering av boligarbeidet i kommunen   

Rådmannen vil igangsette en gjennomgang av organiseringen av det boligsosiale arbeidet i 

kommunen med tanke på å sikre en mer hensiktsmessig og helhetlig organisering. 

10.4. Unge i etableringsfasen og unge re-etablerere 

Mål: Gi unge mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet 

Dagens behov: Ca 40 enheter 

Behov videre: Det kan antas at behovet blir ivaretatt gjennom flyttesuksesjoner og som en 
synergieffekt av andre prioriteringer. 

Boligfremskaffelse:  Kontaktnett mot private utbyggere 

 Samarbeid mellom kommunen og private aktører (inkl boligbyggerlag) 
og Husbanken med tanke på rimeligst mulig boliger (både leie og eie) 
slik at unge i etableringsfasen skal komme seg inn på markedet 

Utforming:  Både små leiligheter og leiligheter med 2-3 soverom 

 Utrede utformingen med tanke på at kostnad (og inngangsbilletten) blir 
lavest mulig. Noen leiligheter bør likevel utformes med livsløpsstandard 
for at også unge med lettere psykisk utviklingshemming, unge med 
fysiske funksjonsnedsettelser og andre (f eks unge med Asberger 
syndrom) får mulighet til å etablere seg og integreres med andre. 

Kostnad for 
kommunen: 

Ingen/minimale (dersom kommunen selv ikke står for utbygging eller kjøper 
leiligheter) 

Synergieffekt med 
andre prioriteringer: 

En effekt av at det bygges attraktive boliger med universell uforming for 
eldre og personer med funksjonsnedsettelser vil innebære at disse etter 
hvert vil flytte ut av sine uegnede boliger (rekkehus og eneboliger med 
trapper) og inn i boliger som reduserer opplevelsen av funksjonsnedsettelse.  
 
Boligene disse flytter fra vil etter hvert frigis markedet – og tilbudet for unge 
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og barnefamilier blir større. Dette igjen kan virke prisdempende i markedet 
da det ved et større tilbud blir færre om beinet, og den prisdrivende 
overbudsproblematikken dermed vil reduseres. 

Kommunalt lån: Startlån – enten som toppfinansiering, evt full finansiering. Det må påregnes 
økt bruk av startlån. 

Kommunale 
tjenester: 

For noen kan det være nødvendig med individrettede tjenester fra NAV eller 
Helse/Omsorg.  

 
10.5. Personer med fysisk funksjonsnedsettelse - herunder eldre 

Mål: Fremskaffe boliger slik at man kan forbli boende hjemme lengst mulig 

Dagens behov: 50-60 personer står i dag på venteliste for eldre/trygdebolig og har således 
signalisert et ønske om en mer egnet bolig. Disse bor i dag i boliger med for 
eksempel trapper og vanskelige adkomstmuligheter. 

Behov videre: Ikke enkelt å tallfeste konkret, men vi vet at andelen eldre vil øke sterkt 
utover i planperioden, spesielt for personer 70+ som mer enn fordobles og 
for 80+ vil vi være tre ganger så mange i 2030. 

Boligfremskaffelse:  Kontaktnett mot private utbyggere 

 Samarbeid mellom kommunen og private aktører (inkl boligbyggerlag) 
og Husbanken.  

Utforming: Attraktive og universelt utformede boliger og bomiljøer. Det vil også bli et 
økende behov for omsorgsboliger og muligheter for å etablere baser i 
bomiljøene. 

Kostnad for 
kommunen: 

Ingen/minimale (dersom kommunen selv ikke står for utbygging eller kjøper 
leiligheter for f eks å etablere base) 

Synergieffekt med 
andre prioriteringer: 

En effekt av dette på sikt vil være at personer med nedsatt funksjonsevne 
kan forbli boende hjemme lenger med bedre livskvalitet.  
 
Presset på de kommunale trygde- og omsorgsboligene og sykehjemmet blir 
mindre. Samlokalisering vil også være ressursbesparende. 
 
I tillegg vil en positiv tilleggseffekt være at leiligheter som er uegnet for 
denne gruppen etter hvert frigis markedet og dermed blir tilbudet større for 
unge i etableringsfasen og barnefamilier. 

Kommunalt lån: Startlån – kan være nødvendig også for noen i denne gruppen. 

Kommunale 
tjenester: 

For noen kan det være nødvendig med individrettede tjenester fra NAV eller 
Helse/Omsorg.  

 
 

10.6. Personer med ulike former for demens eller kognitiv svikt 

Mål: Tilrettelegge for muligheten til å bo lengst mulig hjemme og opprette base i hjemmemiljøet 
ved behov 

Dagens behov: Brukergruppe er økende også blant yngre pasienter.  

Behov videre: Ikke enkelt å tallfeste konkret, men på grunnlag av statistikk kan vi beregne 
at det i dag finnes ca 340 personer med en demenssykdom og at det i 2030 
vil være ca 770. Mange av disse antas å måtte ha full omsorg. 

Boligfremskaffelse:  Kontaktnett mot private utbyggere 

 Samarbeid mellom kommunen og private aktører (inkl boligbyggerlag) 
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og Husbanken.  

Utforming: De dårligst fungerende befinner seg på sykehjemmet. For andre vil 
universelt utformet boligmiljø, hvor kommunen på sikt har mulighet for å 
etablere en base, være et godt alternativ.  

Kostnad for 
kommunen: 

Ingen/minimale (dersom kommunen selv ikke står for utbygging eller kjøper 
leiligheter for f eks å etablere base) 

Synergieffekt med 
andre prioriteringer: 

På sikt vil personer med nedsatt funksjonsevne kunne bo hjemme lenger 
med bedre livskvalitet.  
 
Presset på de kommunale trygde- og omsorgsboligene og sykehjemmet blir 
mindre. Samlokalisering vil også være ressursbesparende. 
 
I tillegg vil en positiv tilleggseffekt være at leiligheter som er uegnet for 
denne gruppen frigis markedet og dermed blir tilbudet større for unge i 
etableringsfasen og barnefamilier. 

Kommunalt lån: Startlån – kan være nødvendig også for noen i denne gruppen. 

Kommunale 
tjenester: 

Individbaserte tjenester fra Helse/omsorg og/eller NAV  

 
10.7. Personer med varierende grad av bistandsbehov grunnet 

psykisk utviklingshemming, herunder autisme 

Mål: Tilrettelegge for muligheten til å bo i egen bolig 

Dagens behov: Pt er dette ivaretatt 

Behov videre: Det antas at dette kan ivaretas ved andre prioriteringer (se unge i 
etableringsfasen samt funksjonsnedsettelser). Utredningsarbeid knyttet til 
behov for målgruppen autister pågår.  

Kommunalt lån: Startlån – kan være nødvendig også for noen i denne gruppen. 

Kommunale 
tjenester: 

Individbaserte tjenester fra Helse/omsorg og/eller NAV  

 
10.8. Personer med psykiske lidelser 

Mål: Tilrettelegge for muligheten til å bo i egen bolig 

Dagens behov: Pt er dette ivaretatt 

Behov videre: Det antas at dette kan ivaretas i dagens boligmasse 

Kommunalt lån: Startlån – kan være nødvendig også for noen i denne gruppen. 

Kommunale 
tjenester: 

Individbaserte tjenester fra Helse/omsorg og/eller NAV  

 
10.9. Personer med rusmisbruk 

Dette er en uensartet gruppe – alt fra svært unge til de mer ”garvede”. Det vil være uheldig å samle 
spesielt de unge med den mer harde gruppen.  
 
Mål: Tilrettelegge for muligheten til å bo i egen bolig 

Dagens behov: Kartleggingen viser et 20-talls personer som i dag lever i aktiv rus, flere med 
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en utagerende fremferd og tilknytning til kriminelle miljøer. Mange holder til 
på Løesfeltet. Det er en utfordring at noen ikke ønsker/ikke er i stand til å 
motta hjelp til rusmestring, booppfølging osv. 

Behov videre: Det antas at denne gruppen vil ha en svak økning i årene fremover (dvs 1-2 
personer pr år). 

Boligfremskaffelse:  Håkonsletta vil kunne huse 6.  

 I tillegg vil det være behov for å etablere et bomiljø a la Håkonsletta 
hvor også de uten en avklart psykiatridiagnose, men som lever i aktiv rus 
kan bo. Her vil det være behov for døgnbemanning, og en lav terskel 
mht rusmisbruk. Leiligheten på Løesfeltet er dårlig egnet til dette, og 
man bør snarest utrede og avgjøre hvor og hvordan et slik bofellesskap 
kan etableres. 

 Samarbeid med private aktører og Husbanken kan også her være et 
alternativ.  

Økonomi: Det må påregnes en kommunal ”egen-andel” her, men ved hjelp av f eks 
grunnlån og tilskudd vil det kunne være mulig å skaffe gode boliger til en 
overkommelig pris også for leietakerne. Utgifter knyttet til 
miljøvaktmesterordning. På sikt kan en slik ordning imidlertid føre til 
innsparinger på andre felt.  

Kommunalt lån: Startlån – kan være nødvendig også for noen i denne gruppen. 

Kommunale 
tjenester: 

Bemanning – i tillegg: individbaserte tjenester fra Helse/omsorg og/eller 
NAV  

 

10.10. Personer som er sosialt vanskeligstilte 

Mål: Tilrettelegge for muligheten til å bo i egen bolig 

Dagens behov: Pt er dette ivaretatt, men flere bor i uegnede boliger, for eksempel på 
Løesfeltet eller i kjellerleiligheter av ymse kvalitet. Mangel på stabil inntekt 
og gjeldsproblematikk det umulig å komme inn på boligmarkedet. 

Behov videre: Ca 20 

Kommunalt lån: Startlån – kan være nødvendig også for noen i denne gruppen. 

NAV/Kommunale 
tjenester: 

 Avklaring arbeid evt trygdeytelse 

 Økonomisk rådgivning  

 
10.11. Personer med andre funksjonsnedsettelser 

Mål: Tilrettelegge for muligheten til å bo i egen bolig 

Dagens behov: Pt er dette ivaretatt 

Behov videre: Det antas at dette kan ivaretas ved andre prioriteringer (se unge i 
etableringsfasen samt funksjonsnedsettelser) 

Kommunalt lån: Startlån – kan være nødvendig også for noen i denne gruppen. 

Kommunale 
tjenester: 

Individbaserte tjenester fra Helse/omsorg og/eller NAV  
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10.12. Flyktninger 

Mål: Tilrettelegge for muligheten til å bo i egen bolig 

Dagens behov: Pt er dette ivaretatt, men vi ser at en del blir værende i leiemarkedet 
grunnet manglende inntekt til å kjøpe seg bolig. Vi vet også at noen bor i 
uegnede/dårlige leiligheter. 

Behov videre: Avhenge av politiske vedtak 

Kommunalt lån: Startlån – kan være nødvendig også for noen i denne gruppen. 

NAV/Kommunale 
tjenester: 

Avklaring arbeid evt trygdeytelse 
Økonomisk rådgivning 

 
11. Oppfølging av handlingsplanen 
Rådmannen vil komme tilbake til dette i forbindelse med ny organisering av boligarbeidet i 

kommunen. 

12. Gjennomføring av handlingsplanen - tiltakstabell 
Gjennomføringen vil avhenge av økonomiske bevillinger. Boligsosial handlingsplan vedtas for 

perioden 2013-2030 med følgende tiltak: 

Strategiske og overordnede føringer som krever politisk 

prinsippavklaring/vedtak  

 Det skal legges til rette for utbygging av minimum 100 boliger pr år med variasjon i boligtype, 

boligstørrelse, eierform og pris (jf. Kommuneplanens målsetninger) 

 En stor andel av boligene som bygges skal være utbygd som mindre boligenheter, i form av 

rekkehus, flerenhetsboliger og lavblokkboenheter. ”Tett og lavt”-tankegang 

 Alle nye boliger som bygges (med unntak for eneboliger og rene ungdomsboliger) skal være 

universelt utformet, evt der hvor dette er vanskelig grunnet topografiske forhold: med 

livsløpsstandard 

 Aktiv og målrettet bruk av reguleringsplaner, utbyggingsavtaler og samarbeid mellom 

kommunen og private aktører for å få til en ønsket boligsammensetning som bidrar til å løse det 

boligbehov som er registrert i forhold til ungdom, eldre og vanskeligstilte. 

 Private reguleringsforslag kvalitetssikres slik at de gjennom planarbeidet/prosessen gis et 

innhold som kommunen ønsker i sin boligpolitikk 

 Kommunen må avsette/anskaffe tomter til boligsosiale formål og boliger for vanskeligstilte må 

integreres i kommunens boligpolitikk 

 Ved regulering av nye byggeområder og ved omregulering skal det medtas planbestemmelser 

som sikrer at området eller en del av området gis boligløsninger som sikrer universell utforming 

 Ved mindre områder som avsettes til bolig ved regulering skal reguleringsbestemmelsene 

utnyttes slik at det sikres optimal bokvalitet mht boligtype, boligstørrelse, parkering, uteareal og 

estetikk 

 Grunnerverv. Kommunen kan gjennom utbygging av egne arealer søke å bygge opp et fond til 

erverv av boligareal/tomter når kommunen finner dette hensiktsmessig. Dette fordrer at 
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kommunale boligarealer reguleres med en blanding av eneboliger og mindre enheter, der 

primært eneboligtomtene selges med tanke på fondsoppbygging. 

 Strategisk tomtepolitikk settes på dagsorden og gjenspeiles i kommunens planer og 

budsjettarbeid 

 Utredning knyttet boligsosiale situasjonen ved Løesfeltet igangsettes.  Områderegulering Løes-

Sandvold, detaljregulering.  

 Det tas initativ til et samarbeid mellom kommunen, privat(e) grunneier(e), og Husbanken om en 

plan for utvikling av området Energihuset/Solsletta/Løes-feltet. 

 Det legges frem et forslag til minst ett utleieprosjekt for unge etter modell frå Kløverveien. 

 Kommunens andel av disponibel boligmasse må økes fra dagens 4% til 5% 

 

Målsetning for boligfremskaffelse i planperioden 

Boligfond Ved salg av utleieboliger søkes salgssummen avsatt til øremerket fond. 

Målgruppe Boligtype Antatt behov for antall 

boenheter i planperioden 

Fremskaffelse 

Unge 

førstegangsetablerere 

og unge re-etablerere 

med barn 

Viktig at det settes krav til 

livsløpsstandard også for noen 

av disse boligene slik at unge 

med funksjonshemminger også 

får mulighet til å etablere seg 

sammen med andre unge. 

Ca 70 rimelige boliger, både 

små og 2-3roms, hvorav ca 10-

20 kommunalt eiet for utleie  

Samarbeid 

med private 

aktører og 

Husbanken 

Eldre og personer 

med ulike former for 

funksjonsnedsettelser 

Universelt utformede boliger. 

Både små og 2-3 roms. Det må 

være mulig å opprette 

bemannede baser disse 

bomiljøene etter hvert som 

funksjonsevnen til beboerne 

reduseres. 

Ca 300 boliger, hvorav ca 50-

100 kommunalt eiet for utleie 

som omsorgsbolig. 

Samarbeid 

med private 

aktører og 

Husbanken 

Enslige med 

midlertidige 

trygdeytelser og 

uspesifisert sosiale 

problemer 

Små, lettstelte leiligheter, 

integrert i ”vanlige” bomiljøer. 

Ca 10 nye boliger. I tillegg har 

vi et 20-talls beboere på Løes.  

Kommunalt 

(Løes-feltet) 

evt i 

samarbeid 

med private 

aktører og 

Husbanken 

Rus/psykiatri ”Hardbrukshus”. Små og 

lettstelte enheter med base-

tilknytning 

Ca 10-20 nye boliger. I tillegg 

har vi et 10-talls ”harde” 

beboere på Løes.  

Kommunalt 

(Løes-feltet) i 

samarbeid 

med private 

aktører 

Flyktninger Etableres fortrinnsvis på det 

private leiemarked 

 Husbanken 
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Økonomiske og organisatoriske prioriteringer 

Tiltak Finansiering Kommunal kostnad 

Optimalisere kommunens 

boligarbeid  

Interne ressurser 0 

Boligfremskaffelse i samarbeid 

med private aktører 

Finansieres med grunnlån fra Husbanken og 

investeringstilskudd+grunnlån når det 

gjelder omsorgsboliger 

Det antas at kommunalt 

oppkjøp av boliger vil 

kunne dekkes av 

kostnadsdekkende husleie. 

Må utredes når konkrete 

samarbeidsprosjekter 

mellom private aktører og 

kommune foreligger. 

Bemanningsbaser Kommunalt budsjett Kostnader innarbeides i 

planer og budsjetter etter 

hvert som det blir behov 

for bemanning 

Vedlikehold kommunale boliger Innarbeides i kommunalt budsjett Søkes økt 

FDV-verktøy (forvaltning- drift 

og vedlikeholdsprogram) 

Dersom vedlikeholdsbudsjettet økes antas 

dette å kunne dekke inn kostnader til 

innkjøp og drift av FDV-verktøy 

Kostnader innpasses i 

kommende budsjett 

Helhetlig ”boligsaks-

behandlingsprogram” 

Dersom vedlikeholdsbudsjettet økes antas 

dette å kunne dekke inn kostnader til 

innkjøp og drift av 

Boligsaksbehandlingsprogram 

Kostnader innpasses i 

kommende budsjett  

Tilstandsvurdering av 

kommunens boliger 

Kommunaltbudsjett. Brukes også som 

datagrunnlag for FDV-verktøy 

Kostnader innpasses i 

kommende budsjett 

Nye retningslinjer for tildeling 

av bolig 

Interne ressurser 0 

Klageorgan for boligtildeling 

(Helse- og omsorgsutvalget) 

 0 

Søke å lukke  

vedlikeholdsetterslep 

Tas inn i løpende budsjetter 0 

Utarbeide reelle budsjetter og 

kontoplan som viser inntekter 

og utgifter pr boenhet 

Interne ressurser 0 

Utarbeide nye retningslinjer for 

tildeling av startlån 

 Vanskelig å tallfeste, men 

pt er tap på startlån 

mikroskopisk 

Målrettet  bruk av tilskudd Husbanken. Til funksjonshemmede og eldre 

slik at de kan bli boende hjemme 

0 

Miljøvaktmester og praktisk 

boveiledning 

Interne ressurser samt ny stillingsressurs 

søkes innpasset i budsjettene 

800.000. Kan søkes statlige 

midler 



 44 

 

Tiltak for å bedre livskvalitet og unngå utkastelser 

Tiltak Krever 

individuell plan 

hjemmehjelp 

hjemmesykepleie 

støttekontakt 

psykiatrisk oppfølging 

brukerstyrt personlig assistanse 

tilsyn i bolig 

ergo/fysio 

Felles for disse tjenestene er at de tildeles etter behov 

av Helse/Omsorg. Utfordringen blir å ”spisse” inn rett 

tjeneste til rett tid evt i en kombinasjon med andre 

tjenester. 

 

Utvikles i tverretatlig samarbeid mellom Helse/Omsorg, 

Boligtjeneste og NAV.  

 

Utarbeide interne rutiner 

 

Garanti for depositum  

innfrielse av garanti 

Lån til depositum 

Etablering – dvs støtte til kjøp av nødvendig 

innbo 

Husleieutgifter 

Strømutgifter 

Innbo- og boligforsikring 

Husleierestanser og strømrestanser 

Økonomisk rådgivning 

Frivillig forvaltning 

Tvungen forvaltning 

Rusmestring 

Felles for disse tjenestene er at de tildeles etter behov 

av NAV. Utfordringen blir å ”spisse” inn rett tjeneste til 

rett tid evt i en kombinasjon med andre tjenester. 

 

Utvikles i tverretatlig samarbeid mellom NAV, 

Helse/Omsorg og Boligtjeneste. 

 

Utarbeide interne rutiner 

Tilrettelegge for å få flere i arbeid, evt. over på 

fast stabil trygdeytelse 

Utvikles i tverretatlig samarbeid mellom NAV, 

Helse/Omsorg og Boligtjeneste. 

 

Utarbeide interne rutiner 
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DEL V - VEDLEGG 

 
1. Revidert mandat for utarbeidelse av boligsosial 

handlingsplan i Nesodden kommune 
2. Faktahefte 


