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1. Innledning 

Bolig er den fjerde velferdspilaren ved siden av helse, utdanning og arbeid. Den 
dekker noen av våre mest grunnleggende behov ved å være en viktig sosial arena, 
gir fysisk trygghet og skaper identitet. Boligsosialt arbeid handler om å hjelpe 
innbyggere, med ulike utfordringer med å dekke slike behov.   
 
Vanskeligstilte på boligmarkedet definerer ikke en bestemt gruppe i samfunnet, 
men er personer som kan befinne seg i en eller flere av følgende situasjoner:  

• Er uten bolig 

• Står i fare for å miste boligen sin 

• Bor i uegnet bolig eller bomiljø 
 
Noen vil befinne seg i en slik situasjon i en kort periode og trenger kun litt 
veiledning og økonomisk bistand. Andre vil trenge mer omfattende bistand og 
tjenester over lang tid. 
 
Det boligsosiale arbeidet kan deles inn i operative og strategiske oppgaver. De 
operative oppgavene handler om å gi råd og veiledning, tildele økonomisk støtte 
ved behov og gi oppfølging slik at personen kan mestre sitt boforhold. 
De strategiske oppgavene handler om utvikling av langsiktige mål og tiltak og 
avgjøre hvor og hvem som skal løse de operative oppgavene. 
 
Kommunen har et ansvar for å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Ansvaret er 
hjemlet i flere lover og bestemmelser som omfatter flere ulike virksomheter i 
kommunen:  
 

• Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 

• Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 

(sosialtjenesteloven)  

• Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan og bygningsloven) 

• Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (Helse- og 

omsorgstjenesteloven) 

Aktuelt lovverk Etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-7 og sosialtjenesteloven § 
15 Boliger til vanskeligstilte, skal kommunen «medvirke til å skaffe boliger til 
personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder 
boliger med særlig tilpassing og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det 
på grunn av alder, funksjonshemning eller av andre årsaker». Etter helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-2, pkt.6 b har bruker rett på nødvendig praktisk bistand 
og opplæring for å kunne bo. I § 4–1 hjemles rett til råd og veiledning for å løse 
eller forebygge sosiale problemer. Etter Lov om sosiale tjenester Boliger til 
vanskeligstilte § 27 er kommunen ved Nav forpliktet til å finne midlertidig botilbud 
for dem som ikke klarer det selv.  

Den boligsosiale planen har som mål å samordne de ulike virksomhetene som 
jobber med ulike områder av det boligsosiale arbeidet under en felles plan. Videre 
skal den boligsosiale planen, som er en temaplan, konkretisere de overordnede 
målene som er satt i kommuneplanens samfunnsdel. 
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1.2 Oppbygningen av planen 

Kapitel 2 i planen viser til føringene i den nåværende kommuneplanen. Under 
arbeidet med den boligsosiale planen er det varslet oppstart av revisjon av 
kommuneplanen. Denne planen vil derfor ta utgangspunkt i gjeldende 
kommuneplan, men også foregripe områder kommunestyret allerede har vedtatt i 
planprogrammet for den nye planen. Det vil si at det utpekes relevante 
bærekraftsmål for det videre arbeidet.  

 
Kapittel 4 og 5 i planen gir en oversikt over det boligsosiale arbeidet i kommunen 
og peker på utfordringer. Kapitel 6 redegjør for Husbanken sine virkemidler i det 
boligsosiale arbeidet. 
 
Kapitel 7 tar utgangspunkt i de overordnede nasjonale målene for den sosiale 
boligpolitikken og definerer mer konkrete mål på kommunenivå under disse.   
 

2. Kommuneplanens føringer 

En temaplan skal være med å nå relevante mål og strategier utpekt i 
kommuneplanen. Særlig relevante fokusområder i gjeldene kommuneplan som 
denne planen dekker er: 

• Folkehelse og forebygging 

• Befolkningsvekst og samfunnsutvikling 

• Tjenestefokus, brukerfokus og kommuneøkonomi. 
 

I Planstrategi for Nannestad 2020-2023 er det vedtatt revisjon av kommuneplanen 
med oppstart i 2022. I Planprogrammet er det, i likhet med nasjonale forventinger 
til regional og kommunal planlegging lagt til grunn at FNs bærekraftsmål er det 
politiske hovedsporet.  
 
I denne planen er det utpekt 5 bærekraftmål som er særlig relevante for det 
boligsosiale arbeidet: 

 

 
• Utrydde fattigdom 

• God helse og livskvalitet 

• Mindre ulikhet 

• Bærekraftige byer og lokalsamfunn 

• Samarbeid for å nå målene 

 

Boligsosialt arbeid er et mål i seg selv og et middel for å nå flere av 
bærekraftmålene. For eksempel går delmål 11.1 ut på å sikre trygge og 
tilfredsstillende boliger til en overkommelig pris. 
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3. Nasjonale mål og innsatsområder 

I nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken Alle trenger et trygt hjem (2021-
2024) er det utpekt fire overordnede mål: 

• Flere skal kunne eie egen bolig – Det å eie gir økonomisk trygghet og større 

forutsetninger for stabile og trygge boforhold 

• Leie skal være et trygt alternativ – For de som ikke kan eller vil kjøpe sin 

egen bolig, skal leie være et godt og trygt alternativ. 

• Sosial bærekraft i boligpolitikken – Samfunnstrender som urbanisering, 

større ulikheter i befolkningen og flere eldre gjør det viktigere å planlegge 

for boliger til ulike grupper i årene framover.  

• Tydelige roller, og nødvendig kunnskap og kompetanse.  

 
Å legge til rette for et aldersvennlig samfunn er et av fem innsatsområder i 
Stortingsmelding 15 (2017-2018) Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre. Å 
planlegge og utforme boliger for, og til, eldre med sykdom og 
funksjonsnedsettelser er et viktig boligsosialt tiltak. 
 

4.1 Boligsosialt arbeid i Nannestad 

4.2 Status kommunale boliger og forventet behov 

Kommunen disponerer per 01.01.2022 154 kommunale boliger. Av disse boligene 
er: 

• 138 kommunalt eide boliger 

• 16 privateide med kommunal disposisjonsrett 

• 121 boliger tilgjengelige for rullestolbrukere 

•  42 omsorgsboliger uten bemanning 

 

Virksomhetseier 
Antall 
boliger 

Helse 26 

Tilrettelagte tjenester 32 

Ikke definert virksomhetseier 96 

  

Det kan i perioder være noen ledige boenheter. Dette skyldes som oftest 
vedlikeholdsbehov, fravikelsessaker og dødsbo. 

I Boligsosial handlingsplan 2018-2023 for Nannestad er det et mål om å ha 12 
kommunale boliger per 1.000 innbyggere. Det ville tilsvart ca. 180 boliger i 2022. 
Med dagens 153 boliger ligger kommunen på ca. 10 per 1000 innbyggere.  

Sammenlignet med de andre kommunene på Øvre Romerike skiller ikke 
Nannestad kommune seg ut når det kommer til antall kommunale boliger per 1.000 
innbyggere.  
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En måte å vurdere kommunenes behov for kommunale boliger på er å ta 
utgangspunkt i opphopningsindeksen mellom kommune. Indeksen består av 
kriteriene skilte/separerte, arbeidsledige og fattige. Nannestad kommune har en 
lavere opphopningsindeks en Ullensaker, Nes og Eidsvoll og har tilsvarende et 
lavere antall kommunale boliger per 1.000 innbyggere.  
 
 

 
 
En annen måte å vurdere behovet internt i kommunen er å se på hvorvidt det er 
nok kommunale boliger til de som fyller kriteriene for dette. Dette blir drøftet 
nærmere i kap 4.3. 
 
Målet om 12 boliger per 1.000 innbygger burde derfor tolkes mer som en 
tommelfingerregel, snarere enn et mål i seg selv slik at en også tar høyde for det 
faktiske behovet. Videre vil ett av målene i denne planen være at flere skal eie 
egen bolig. Et slikt mål vil jobbe mot ett mål om 12 kommunale boliger per 1.000 
innbyggere siden boligene overtas og blir private.  
 

I tabellen nedenfor vises to alternative prognoser for boligbehov basert på SSB sitt 
hovedalternativ og høyvekstalternativ (2022 prognose) med forutsetning om 12 
boliger per 1.000 innbyggere. 
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Boligbehov ved 12 per 1000, to alternativer 

  2025 2030 2035 2040 

Folketall (MMMM, hovedalternativ) 16242 17456 18523 19454 

Boligbehov ved MMMM 192 210 222 234 

Folketall (HHMH, høy vekst) 16494 17988 19387 20711 

Boligbehov ved HHMH 198 215 231 240 

 

Boligbehov ved 10 per 1000, to alternativer 

  2025 2030 2035 2040 

Folketall (MMMM, hovedalternativ) 16242 17456 18523 19454 

Boligbehov ved MMMM 162 175 185 194 

Folketall (HHMH, høy vekst) 16494 17988 19387 20711 

Boligbehov ved HHMH 164 179 193 207 

 

Fram mot 2030 vil kommunen ha behov for ca. 60 nye boliger, og nærmere 87 nye 
boliger mot 2040, dersom man skal oppnå målet med 12 boliger per 1.000 
innbyggere. Dette tilsvarer ca. 5 boliger i året i perioden 2022-2040.   

 

4.3 Tildelingsprosess kommunale boliger 

Søknader om kommunale boliger behandles av koordinerende enhet som har et 
lovpålagt ansvar i å samordne og koordinere på tvers av fagområder. Tildeling av 
bolig gjøres i et eget tverrfaglig tildelingsmøte ca 1 gang per måned. Her sitter 
representanter fra kommunal drift, helse, psykisk helsetjeneste, tilrettelagte 
tjenester og NAV. Tildelingsmøtet holder oversikt over ledige boliger, venteliste, 
tildelinger og avslag. Andre temaer som også drøftes er behov og ønsker om bytte 
av bolig, samt husleierestanser. 
 
Koordinerende enhet mottar flere søknader enn hva det er ledige boliger til. Basert 
på kriteriene for tildeling ville flere fått kommunal bolig hadde kommune disponert 
dette. 
 
Det er utarbeidet en egen lokal forskrift og prosedyre for boligtildeling, og helse- og 
omsorgstjenesten utarbeidet i 2022 veiledende tildelingskriterier for helse- og 
omsorgstjenestene som kommer til politisk behandling. Det er konsulent i 
kommunal drift, som har ansvar for utstedelse og oppfølging av husleiekontrakter. 

 

5.1 Tjenester og bo-oppfølging for ulike grupper 

5.2 Heldøgns omsorgsboliger for eldre 

Per 2022 har Nannestad kommune 67 sykehjemsplasser, og ingen heldøgns 
bemannede omsorgsboliger. Det er vedtatt å bygge 16 heldøgns omsorgsboliger 
for demente, med ferdigstillelse 2023. 

Kommunen har i 2022 en dekningsgrad på 16,6% på heldøgns omsorgsplasser for 
personer over 80 år. Dette er under landsgjennomsnittet og kommunegruppe 7, 
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som henholdsvis har en dekningsgrad på 20,6% og 19,5%. Med etablering av 16 
nye omsorgsboliger for personer med demens, vil Nannestad kommune oppnå en 
dekningsgrad på 17,7%. Dette forutsetter imidlertid at antall sykehjemsplasser ikke 
reduseres ved ferdigstillelse av omsorgsboligene. 

Med utgangspunkt i forventet demografisk utvikling, vil dekningsgraden allerede i 
2025 falle til 14%, og ytterligere ned til 11% i 2030, uten nye plasser i sykehjem 
eller heldøgns omsorgsboliger. 

Det anbefales å tilpasse sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsboliger for 
demente. I 2022 har Nannestad kommune lav dekningsgrad på plasser avsatt til 
demente. Kun 2% av plassene er avsatt til demente, mens kommunegruppe 7 har 
en dekningsgrad på 4,1% og landet uten Oslo på 4,8%. 

 

5.3 Omsorgsboliger uten heldøgns bemanning for eldre 

Det er i 2022 tildelt 42 boliger til personer over 67 år, med begrunnelse i helse- og 
omsorgstjenestelovgivningen. 20 av disse boligene er tilknyttet Nannestad pleie- 
og omsorgssenter, som bo- og serviceleiligheter. Dette tilsvarer en dekningsgrad 
på 3,1%. Av disse 42 personene er 21 personer over 80 år. 

Omsorgsbolig uten heldøgns bemanning, er ikke en tjeneste den enkelte har 
rettskrav på hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven, men kommunen skal 
medvirke til å skaffe boliger ved slike behov jfr. Helse- og omsorgstjenestelovens § 
3-7. 

KS konsulent AS har på vegne av Nannestad kommune utarbeidet en framskriving 
av behov for boliger til eldre, uten heldøgns bemanning.  

Framskrivingen er gjort med moderat befolkningsvekst, og dersom praksis for 
tildeling av bolig gjøres som i dag: 

 

Personer som er tildelt disse boligene, får helse- og omsorgstjenester fra 
hjemmebaserte tjenester.  

Det er iverksatt en rekke tiltak for å nå målet med at flest mulig bor lengst mulig i 
eget hjem. Stor vekst i hjemmebaserte tjenester; hjemmesykepleie, 
dagaktivitetsplasser for hjemmeboende, hverdagsmestringstiltak, forebyggende 
hjemmebesøk for 75 åringer, trygghetsalarmer og avlastningstilbud for å møte 
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behov for personer med stor omsorgsbyrde. Tiltak som kan forebygge ytterligere 
behov for kommunale boliger er: 

• Planlegge og tilrettelegge for boligbygging i sentrumsnære områder 

• Bomiljø og leiligheter som er aldersvennlige jfr. Stortingsmelding 15 (2017-
2018) Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre 

• Involvere helse- og omsorgstjenestens kompetanse (særlig ergoterapeut) i 
planlegging og tilrettelegging av nye boliger, også de som skal bygges i 
privat regi 

• Styrke ergoterapeutressurs i kommunen 

• Bedre informasjon, og ressurser til bedre veiledning, til innbyggere i 
målgruppen 50 år+, slik at de bedre får informasjon og veiledning om å 
sikre seg et bomiljø og bolig som er tilpasset aldring, sykdom og 
funksjonsnedsettelse 

 

5.3 Beboere i kommunale boliger  

Mange av kommunens utleieboliger er lite tilpasset utleiebehovet kommunen har i 

forbindelse med boligsosialt arbeid. Mange beboere har lav boevne og bør få et 

botilbud som er bedre tilpasset. Kommunen har vedtatt å bygge robuste boliger 

som vil komme på plass vinter/vår 2024.  

Det er en utfordring med lite gjennomtrekk i kommunale boliger, samt en “hardere 

bruk” av boligene. For mange av kommunens leietakere er det behov for å gi 

boveiledning for å sikre godt vedlikehold av de kommunale boligene.  

Behovet til den enkelte leietaker bør kartlegges bedre, samt tilby en boplan for 

leietakere. En boplan bør inneholde mål og konkrete tiltak.  

5.4 Flyktninger 

Nav Nannestad Gjerdrum har ansvaret for bosetting av flyktninger. 
Flyktningetjenesten har ansvaret for bosetting, og følger opp familiene de første tre 
til fem årene etter bosetting. Dette inkluderer tilrettelegging for arbeid og utdanning 
for den enkelte gjennom introduksjonsprogrammet, som skal bidra til flyktningers 
deltagelse i samfunnet. 

Nannestad kommune har de siste årene sagt ja til å bosette 10 flyktninger i året. 
Boligene skaffes både gjennom bruk av kommunale boliger og det private 
utleiemarkedet. Normalt så fordeles dette med at en tredjedel av boligene er 
kommunale utleieboliger, og to tredje del skaffes gjennom privat utleie. 

Nav Nannestad Gjerdrum har samarbeidet med private utleiere i lengre tid, noe 
som fungerer godt. De benytter seg også av annonser på Finn.no for å skaffe 
boliger i privatmarkedet. 

Det som er nytt i 2022 er mottak av flyktninger fra Ukraina. Nannestad kommune 
har sagt ja til å bosette 45 flyktninger ekstra. Dette øker behovet for å skaffe 
egnede boliger. Her har man fra kommunens side vært aktive med blant annet å 
annonsere på kommunens hjemmeside. Dette gjør at flere private utleiere tar 
kontakt for å tilby boliger. Ikke alle boligene som blir tilbudt er egnede. 

Så langt i 2022 har Nannestad kommune fått tildelt 37 Ukrainske flyktninger, i 
tillegg til at det er to som oppholder seg i Nannestad og vil bli bosatt så snart de 
har fått vedtak på oppholdstillatelse. 
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5.5 Rus og psykisk helse utfordringer 

Kommunen har til enhver tid en gruppe som i liten grad evner å tilpasse seg andre. 
Ofte er dette forbundet med aktiv rus og/eller atferdsutfordringer, og ofte er dette 
innbyggere som ikke ønsker bistand. For denne gruppen vil små forsterkede 
enheter kunne være et godt alternativ.  

Avdeling Rus og psykisk helse tilbyr i dag tjenester til målgruppen. Formålet med 
tjenesten er å gi personer med rus og psykiatriproblematikk mulighet for å bedre 
sitt funksjonsnivå og øke sin livskvalitet. Ambulerende team og rus/psykiatri-teamet 
består av ruskonsulenter, miljøarbeidere og samtalebehandlere. De ansatte gir råd 
og veiledning og bistand til kontakt med riktige instanser. 

For enkelte mennesker er den psykiske lidelsen så omfattende at det kan være 
behov for særlig tilpassende, ressurskrevende tjenester. Dette vil være botilbud 
med heldøgns bemanning. Kommunen har i dag ikke tilbud om bemannende 
omsorgsboliger for denne målgruppen, og kjøper dette tilbudet i dag fra private 
aktører. 

For å bedre kunne jobbe inn mot denne målgruppen i Nannestad kommune ser en 
at det er behov for et enda bedre differensiert bo-tilbud. 

 

5.6 Tjenester for innbyggere med nedsatt funksjonsevne, psykisk 
utviklingshemning  

Kommunen har 32 leiligheter fordelt på 6 bemannede boliger for innbyggere i 

denne målgruppen. Våre bemannede boliger har fra 2 til 8 leiligheter og er 

bemannet opp etter behov og gir oppfølging etter enkeltvedtak. Det er per dags 

dato ikke ledig kapasitet i noen av de bemannede boligene til denne målgruppen. 

Med den oversikten og kunnskapen vi har så har vi 24 yngre og eldre innbyggere 

som vil ha behov av en bemannet bolig de kommende årene. 

Kommunen har derfor behov for flere botilbud til innbyggere over 18 år som har en 
nedsatt funksjonsevne, og/eller psykisk utviklingshemning. Flere i denne 
målgruppen ønsker å kjøpe egen bolig og en foreldregruppe har kontaktet 
kommunen for samarbeid om deres ønskede prosjekt som er å bygge egne 
tilrettelagte boliger for deres ungdommer som nærmer seg 18 år. Ved realisering 
av et slikt prosjekt vil det bygges, da etter husbankens føringer på mellom 6-10 
leiligheter. Dette vil være med på å gi flere av våre innbygger i målgruppen en 
trygg, tilrettelagt og forutsigbar bosituasjon med bemanning etter behov.   

Ifølge nasjonalt senter for aldring og helse er forventet levealder for 
utviklingshemmede langt høyere nå enn for bare ett tiår siden. Flere vil nå samme 
levealder som befolkningen generelt. Det er en viktig parameter å ha med seg i det 
videre arbeidet, da de som bor vil bo i en leilighet mye lengre enn tidligere. Dette 
igjen vil øke behovet for en økning i antall leiligheter til brukergruppen i samspill 
med den generelle befolkningsveksten i Nannestad kommune. 

Nannestad kommune har nedsatt en arbeidsgruppe fra flere virksomheter, da det 
er innledet et samarbeid med foreldregruppen. Husbanken er koblet inn for å bistå. 
Ved et slikt prosjekt vil kommunen ikke ha noe bygningsmessig ansvar, men vil 
være ansvarlig for driften av tjenestene. Dette vil føre til en årlig kostnadsvekst i 
virksomheten Tilrettelagte tjenester. 
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6. Husbankens virkemidler 

 

Bostøtte: 

Bostøtte er en statlig støtteordning som er rettet mot husholdninger med lav inntekt 
og som sliter med å betjene boligutgiftene sine. Det gis bostøtte hvis 
inntektsgrunnlaget i husstanden er under en øvre grense for inntekt fastsatt av 
Husbanken. Det stilles også krav til at boligen er godkjent til boligformål. 

NAV Nannestad Gjerdrum har følgende oppgaver med bostøtte: 

- veilede og informere om ordningen 

- registrering og kvalitetssikring av søknadene 

- ta imot og forberede klager som skal sendes Husbanken 

- avregne bostøtte som er utbetalt til kommunen 

 

Startlån: 

Husbanken gir startlån til kommuner for videre utlån til enkeltpersoner med lav 
inntekt som har langvarige problemer med å få lån i ordinær bank. For søkere med 
lav inntekt og manglende egenkapital vil startlån være eneste mulighet for å kunne 
finansiere et boligkjøp. 

Startlån benyttes i hovedsak til kjøp av bolig. Der det er mulig å få 
grunnfinansiering i ordinær bank kan kommunen gi toppfinansiering. I tilfeller det 
ikke oppnås grunnfinansiering i ordinær bank gir kommunen fullfinansiering. 

Innbyggere kan også få startlån til 

- refinansiering av dyre lån hvis husstanden står i fare for å miste boligen på     
tvangssalg  

- utbedring av bolig 

- tilpassing av bolig 

- oppføring av ny bolig 

Nannestad kommune har i dag en låneramme på 45 mill. kroner. Det er naturlig at 
denne rammen økes i økonomiplanperioden. Det mottas hvert år mellom 130 til 
150 søknader om startlån. Søknader om startlån er elektronisk, og behandles 
gjennom Husbankens saksbehandlingssystem «Startskudd». I 2021 ble 80 % av 
utlånsmidlene tildelt barnefamilier.  

Oversikt over startlån siste tre år: 
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Tabellen viser hvor mange søknader som har kommet inn årlig de siste tre årene. 
Avslag på grunn av låneramme viser hvor mange som får avslag fordi kommunen 
har brukt opp lånerammen for året, men som oppfyller kriteriene. Det er derfor 
potensiale for å hjelpe flere ved å øke låneramma. Søknader som er trukket er ofte 
søknader som er feilsendt til Nannestad kommune.  
Tildelt fra Husbanken viser lånerammen kommunen har søkt om for det året. 

Totalbeløp lånesøknader viser hvor mye det er søkt om i lån fra kommunens 
innbyggere det året. 

 
Etableringstilskudd: 

Etableringstilskudd gis av kommunen til økonomisk vanskeligstilte i forbindelse 
med kjøp av bolig, eller til refinansiering i forbindelse med at man har 
vanskeligheter med å beholde dagens bolig. Etableringstilskudd er behovsprøvd 
og er for de mest vanskeligstilte på boligmarkedet. For 2022 er det avsatt en 
ramme på 300.000 kroner. 

 

Tilskudd til tilpassing: 

Tilskuddet gis til enkeltpersoner som har behov for tilrettelagt bolig i forbindelse 
med funksjonsnedsettelse. Tilskuddet er behovsprøvd, og de som har økonomi til å 
betjene et lån kan få tilbud om startlån til tilretteleggingen. Familier som har barn 
med funksjonsnedsettelser, er prioritert ved tildeling av tilskudd. For 2022 er det 
avsatt en ramme på 300.000 kroner. 

 

Prosjekteringstilskudd: 

Dette tilskuddet gis til prosjektering ved behov for tilpassing av bolig på grunn av 
nedsatt funksjonsevne. Tilskudd til prosjektering kan dekke utgifter med inntil 
12.000 kroner. I spesielle tilfeller kan det gis høyere tilskudd. 

 

Tilskudd til etablering, tilpassing og prosjektering ble fra januar 2020 overført 
direkte til kommunene gjennom rammetilskuddet fra staten. Dette setter krav til 
kommunal budsjettering og planlegging. Dette medfører at Nannestad kommune 
bør avsette midler til ordningene i kommunens handlingsplan og økonomiplan. 

 

Leie til eie: 

Det boligpolitiske målet om at flest mulig skal eie sin egen bolig gjelder også for 
vanskeligstilte. De fleste virkemidlene er innrettet for å få flere inn i eid bolig, i 
stedet for å ha et regulert eller subsidiert utleiemarked. Leie før eie er et 
virkemiddel som legger til rette for at husstander som er i målgruppen for 
startlånordningen, men som ikke oppfyller kravene til betjeningsevne i dag, skal 
sikres en stabil bolig og mulighet for å kjøpe boligen på sikt. Det forutsettes at 
kommunen vurderer at husstanden har et eierpotensial på sikt, og at de er i 
målgruppen for leie av kommunal bolig. 

Kommunen fremskaffer en bolig som er tilpasset husstandens nåværende og 
framtidige behov. Husstanden leier i tre eller fem år før de får anledning til å kjøpe 
boligen. Det gis en opsjon på kjøp til den prisen kommunen har betalt for boligen 
på anskaffelsestidspunktet. Husleie tilsvarer kommunens utgifter knyttet til den 
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konkrete boligen, slik at husstanden har mulighet til å spare til egenkapital i 
leieperioden. Som et alternativ kan gjengs leie/markedsleie benyttes, hvor 
overskuddet spares til vedlikehold og/eller egenkapital på vegne av leietaker. 
Kjøpet av boligen etter 3 eller 5 år finansieres ved hjelp av oppspart egenkapital, 
startlån eller lån i ordinær bank og eventuelt tilskudd til etablering. En eventuell 
verdiøkning på boligen i leieperioden vil komme leietaker til gode. 

Unge i etableringsfasen eller mennesker som må etablere seg på nytt er ikke i 
målgruppen for leie til eie. 

Fordeler for husstanden ved modellen: 
  

• Husstanden får en tilpasset bolig og et opplegg skreddersydd for 
dem. 

• Husstanden vet hva kjøpesummen blir ved utløpet av 
leieperioden, og dermed hva som kreves av økt inntekt og 
sparing i leieperioden. 

• Verdiøkning gjennom godt vedlikehold tilfaller husstanden selv 
ved kjøp av leieboligen. Dette gir husstanden et incitament til å 
ivareta boligen og bidra til et godt bomiljø. 

• Husleie kan settes til dekning av utgiftene ved boligen. 
Differansen mellom utgiftsdekkende leie og gjengs 
leie/markedsleie gir et visst sparepotensiale. Sparepotensialet 
kan variere i løpet av leieperioden. Settes gjengs leie eller 
markedsleie kan differansen reflekteres i redusert boligkjøpspris 
som fastsettes i år 0. 

• Oppspart beløp vil redusere behovet for finansiering og dermed 
redusere månedlige utgifter etter kjøp. Dette reduserer risiko for 
fremtidige betalingsproblemer. 

• Ved låneopptak ved utgangen av år fem (tre) oppnår 
husstanden fordelen av rentefradraget, som kan omregnes til 
avdrag, og legges til grunn for beregning av nedbetalingstid. 
Dette for å unngå høy boutgiftsøkning. 

• Kjøp til prisen i år 0 vil representere et subsidieelement dersom 
boligprisene har steget i leieperioden. 

• Husstanden kan velge å takke nei til opsjonen om kjøp og løper 
slik ingen risiko. 

• Hvis husstanden av ulike årsaker ikke ønsker å kjøpe 
leieboligen, men en annen bolig til markedspris: Her er 
gevinsten for husstanden at de i løpet av leieperioden har fått 
oppspart egenkapital. 

Fordeler for kommunen: 

• Kommunen får dekket utgifter i leieperioden til betjening av lån fra 
Husbanken eller eventuelt ordinært banklån med fast og forutsigbar rente 
og utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold. Nedskrevet tilskudd i 
leieperioden bidrar til dekning av omkostninger/administrasjon og eventuell 
prisnedgang. Ved prisnedgang, som innebærer at husstanden velger å ikke 
benytte opsjonen, vil boligen kunne bestå som utleiebolig. 

• Vedlikeholdsbehovet antas å bli redusert fordi husstanden har en 
egeninteresse av å ta godt vare på boligen, fordi verdiøkningen tilfaller 
husstanden. 

• Kjøp av bolig til en bestemt husstand gir bedre behovstilpasning av 
boligmassen. 
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• Salg til husstanden vil frigi midler til kjøp av ny og tilpasset bolig til en ny 
husstand og gi økt turnover i den kommunale boligmassen. 

6.1 Husbankens virkemidler rettet mot kommuner og private 

utbyggere 

• Grunnlån kan gis til forbrukere, utbyggere, borettslag, 
kommuner, fylkeskommuner, selskaper og andre aktører. For å 
få grunnlån må prosjektene ha tilfredsstillende mål for universell 
utforming, miljø og energi, være nøkterne og innenfor 
Husbankens arealgrenser. Husbanken kan gi grunnlån på inntil 
80 % av prosjektkostnadene eller salgspris på selveide boliger, 
og inntil 75 % til borettslag. 

• Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem er et 
tilskudd som kun gis til kommuner. Tilskuddet skal stimulere 
kommunene til å fornye og øke tilbudet av plasser i sykehjem og 
omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse og 
sosialtjenester. 

• Tilskudd til utleieboliger skal bidra til flere egnede utleieboliger 
for vanskeligstilte på boligmarkedet. Utleieboligene skal ha skal 
ha funksjonell og god standard. Husbanken kan gi tilskudd til 
utleieboliger til kommuner, stiftelser, og andre som bidrar til 
etablering av kommunalt disponerte utleieboliger. For 
utleieboliger som er eid av andre enn kommune, skal det 
tinglyses en klausul om at kommunen har tildelingsrett i minst 20 
år. 

• Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig og byggekvalitet skal 
være en pådriver for utvikling og bruk av nye løsninger og 
metoder i bolig og byggesektoren. Tilskuddet skal bidra til flere 
miljøvennlige og universelt utformede boliger, bygg og 
uteområder, samt til å heve kompetansen om bærekraftige 
kvaliteter. 

 

7.1 Mål  

7.2 Flere skal kunne eie egen bolig 

Forutsetningene for stabile og trygge boforhold er bedre for de som eier enn for de 
som leier bolig. Spesielt kan ustabile boforhold være en ekstra belastning for barn 
og unge. Hyppig flytting kan skape rotløshet ved at barnet for eksempel får mange 
skolebytter. 

Ifølge Husbanken sin boligsosiale monitor har det i Nannestad kommune vært en 
økning i andel barn som bor i husholdninger med lav inntekt i perioden 2016-2020. 

Det har også vært en økning i andel barn som bor i husholdninger med lav inntekt, 
leier og bor trangt. Dårlige boforhold er relatert til helseproblemer, svakere 
skoleprestasjoner og lav arbeidstilknytning senere i livet.  
Personer med nedsatt funksjonsevne er en sammensatt gruppe med ulike 
utfordringer og behov.  

Mange med uviklingshemming er uføre og har en stabil, men lav inntekt. Den 
stabile inntekten gjør at gruppen regnes som sikre betalere av boliglån, selv om 
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gruppen ofte har liten eller ingen egenkapital. Startlån kan derfor være et godt 
verktøy for å hjelpe flere med utviklingshemming til å kjøpe bolig.  

Basert på utredningen ovenfor hvor det fremkommer at flere personer fyller 
kriteriene for startlån, men gis avslag på grunn av lånerammen, er det potensiale 
for å hjelpe flere i denne situasjonen. Dette vil også bidra til at personer får boliger 
tilpasset sine behov og støtter derfor også opp under målet om sosial bærekraft. 

Når målet vris i det boligsosialet arbeidet mot at flere skal kunne eie egen bolig, er 
ikke antall kommunale boliger per innbygger et like egnet mål. Det er allikevel greit 
å følge med på målet for å se hvordan enn sammenligner seg med andre 
kommuner. Et viktig tiltak vil være å kartlegge tidlig når en person/personer søker 
om kommunal bolig om mulighet for å eie selv er et reelt alternativ. 
 

 

Mål: 

- Bruke startlån som verktøy for å hjelpe flere fra leie til eie 

- Bidra og samarbeide med brukergrupper som ønsker å bygge / 

eie selv  

 

7.3  Leie skal være et trygt alternativ 

Det å leie bolig skal være et trygt alternativ for dem so ikke vil eller kan eie bolig. 
Trygge alternativer for leietakere kan være med å sikre mer stabilitet og øke 
mulighetene for at annet sosialt arbeid kan bistå personer i vanskelige situasjoner. 
Dette gjelder både personer som i liten grad er i stand til å tilpasse seg andre, og 
at kommunen har kapasitet for å tilby flyktninger som kommer gode og stabile 
boforhold. 

Tilvisningsavtale: 

Med tilvisningsavtale får kommunen tilvisningsrett til boligene i et utleieprosjekt, 
men bare en andel (inntil 40 prosent) er forbeholdt vanskeligstilte på 
boligmarkedet. Resten av boligene kan leies ut på det åpne boligmarkedet. En 
tilvisningsavtale anbefales når en person er økonomisk vanskeligstilt, men som 
ikke trenger oppfølgingstjenester fra kommunen.  

Tildelingsavtale: 

Med en tildelingsavtale menes et prosjekt der alle utleieboligene er forbeholdt 
vanskeligste på boligmarkedet. Tildelingsavtaler anbefales når beboerne trenger 
andre oppfølgingstjenester.  
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7.4  Sosial bærekraft i boligpolitikken 

Sosial bærekraft skal være et premiss for boligbygging og områdeutvikling på lik 
linje med økonomisk og miljømessig bærekraft. Boligmassen må kunne svare til 
personers ulike livssituasjon/livsfaser. Målet om sosial bærekraft gjennomsyrer de 
andre målene i planen og skal sikre at personer kan leve selvstendige liv. 

 

Mål: 

Ha en boligmasse som dekker ulike livssituasjoner og livsfaser som: 

- Boliger egnet for eldre 

- Boliger egnet for innbyggere med ROP lidelser 

- Boliger egnet for aleneforsørgere 

- Boliger egnet for innbyggere med funksjonsnedsettelser, psykisk 

utviklingshemmede 

- Boliger for innbyggere som trenger heldøgns tilsyn / tjenester 

Bidra til at personer kan leve selvstendige liv 

 
Et tiltak for fremtiden kan en være en ambulerende vaktmester. Ambulerende 
vaktmester arbeider målrettet for å fange opp innbyggere som trenger 
boveiledning, og som ikke ønsker hjelp fra helsetjenestene. De kan bistå brukere 
med forfallent arbeid og små oppgaver i og utenfor hjemmet. Ambulerende 
vaktmestertjeneste er samarbeid mellom avdeling Rus og psykisk helse og 
Eiendom. I Eiendom har teamet ansvar for tradisjonelle vaktmesteroppgaver. 
Stillingene er organisatorisk plassert under Rus og psykiatri, men samarbeider 
med Eiendom. 
 

7.5 Tydelige roller, og nødvendig kunnskap og kompetanse 

Boligsosialt arbeid er et arbeid som går på tvers av flere virksomheter. 
Kompetanseoverføring og erfaringsutveksling på tvers er derfor viktig for å sikre 
gode tjenester. Faglig påfyll kan gjøres både internt i kommunen og på tvers av 
kommuner.  

Videre vil det være kostnadsbesparende for kommunen å kunne digitalisere de 
tjenestene hvor dette er mulig. Nannestad kommune vil derfor følge opp prosjekt 
KOBO som er en digital løsning som gir oversikt over kommunale boligere og 
digitaliserer søknadsprosesser.  

 

Mål: 

• Effektivisere tildelingsprosessen 

gjennom digitalisering  

• Initiere boligsosialt nettverk med 

GRIP kommunene 

 

 

Ved å skape et nettverk med GRIP-kommunene kan man i mye høyere grad ta 
nytte av hverandres kunnskap og effektivisere arbeidet i hver enkelt kommune.  



8. Handlingsplan 2022-2027 

Boligsosial handlingsplan 2022-2025 
 

Overordnede mål Tiltak Ansvar 
Økonomiske 

konsekvenser 
Målrapportering 2022 2023 2024 2025  

Fl
e

re
 s

ka
l k

u
n

n
e

 e
ie

 

e
ge

n
 b

o
lig

 

Tilpasse låneramme 
etter behovet 

NAV HØP 
Midler benyttet av 
låneramme 

100 
% 

100 
% 

100 
% 

100 
% 

 

Veilede innbyggere 
med spesielle behov 
som ønsker å eie selv 

NAV Innenfor 
eksisterende 
ramme 

Antall personer som 
ønsker og får 
veiledning 100 

% 
100 

% 
100 

% 
100 

% 

 

Kartlegge muligheter 
for eie under 
tildelingsprosesser 

NAV Innenfor 
eksisterende 
ramme 

Antall kartlegginger i 
prosent 100 

% 
100 

% 
100 

% 
100 

% 

 

Le
ie

 s
ka

l v
æ

re
 e

t 
tr

yg
t 

al
te

rn
at

iv
 

Tiltak Ansvar 
Økonomiske 

konsekvenser 
Målrapportering 2022 2023 2024 2025 

 

 
Samarbeide med 
private om 
tilvisningsavtaler 
eller tildelingsavtaler 

Eiendom/NAV Leietakeren må 
selv betale leie 

Antall boliger 0 5 7 10 

 

Legge til rette for 
aktuelle områder i 
arealdel 

Samfunnsutvikling Innenfor 
eksisterende 
ramme 

Inngår som del i 
løpende samfunns- 
og arealplanlegging 
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So
si

al
 b

æ
re

kr
af

t 
Tiltak Ansvar 

Økonomiske 
konsekvenser 

Målrapportering 2022 2023 2024 2025 

Utarbeide en 
boveiledningsplan 

NAV Ekstra ressurs Antall 
boveilednings 
planer i prosent 
av tildelte boliger   100 % 100 % 100 % 

Opprette stilling 
for ambulerende 
vaktmester 

Eiendom Må tilføres 
eksterne 
midler     

650.000 

    

Utarbeide 
tilstandsrapport 
over utleieboliger 

Eiendom Nye midler Antall 
tilstandsrapporter 
i prosent 50 % 70 % 90 % 95 % 

Sikre at flest mulig 
kan bo i egen bolig 
så lenge som 
mulig, til tross for 
sykdom og 
funksjons-
nedsettelser 

Helse Ekstra ressurs Antall pasienter i 
hjemmesykepleie, 
sett i forhold til 
demografisk 
utvikling 

  

650.000 

    

Fremme et 
aldersvennlig 
samfunn og 
bomiljø i henhold 
til reformen “Leve 
hele livet” 

Samfunnsutvikling/helse Innenfor 
eksisterende 
ramme 

Blir en del av 
strategien for 
tettsteds og 
sentrumsutvikling 
i ny 
kommuneplan         
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Ty
d

e
lig

e
 r

o
lle

r,
 n

ø
d

ve
n

d
ig

 

ku
n

n
sk

ap
 o

g 
ko

m
p

e
ta

n
se

 Tiltak Ansvar 
Økonomiske 

konsekvenser 
Målrapportering 2022 2023 2024 2025 

 

Digitalisering og 
effektivisering av 
system for 
utleieboliger – 
Prosjekt KOBO 

Eiendom Kostnad til 
implementering 
av system 

    

Klar til 
bruk 

    

 

Analyse og tiltak 
basert på rapport 
fra KS konsulent 

Helse   Mål vil komme i 
revidert strategisk 
plan for 
virksomheten         

 

Initiere boligsosialt 
nettverk med GRIP 
kommunene 

Helse Ingen Ingen 

  

Nettverk 
4 ganger i 
året 

Nettverk 
4 ganger 
i året 

Nettverk 
4 ganger 
i året 

 

 
 
 
 
 
 


