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Nasjonale føringer, utdrag:
Boligsosialt arbeid handler både om å skaffe boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet og styrke den
enkeltes mulighet til å mestre boforholdet. Denne strategien skal samle og målrette den offentlige
innsatsen overfor vanskeligstilte på boligmarkedet.

Den gir en oversikt over politikkområdet, der ansvaret er fordelt på flere sektorer og
forvaltningsnivåer. Erfaring viser at samarbeid på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer er
avgjørende for å lykkes. Et godt samarbeid forutsetter at aktørene kjenner sin egen og andres rolle.
Strategien skal derfor bidra til å tydeliggjøre ansvar, oppgaver og forventninger i det boligsosiale
arbeidet. Strategien skal også sikre en mer koordinert bruk av de statlige virkemidlene slik at de i
større grad bidrar til at vanskeligstilte på boligmarkedet får en varig og stabil bosituasjon.

Alle skal bo godt og trygt. Dette er viktig for at vi skal kunne ta utdanning, danne familie, være i
arbeid og ta vare på helsen vår. Boligen er også en ramme for et sosialt liv og gir tilhørighet til et
nærmiljø og lokalsamfunn.
Boligen og nærområdet har stor betydning for oppveksten til barn og unge. Vi vil derfor forsterke
innsatsen overfor barnefamilier og unge som ikke bor bra. Dette er viktig for barna her og nå, og for å
forhindre at dårlige levekår går i arv.
Erfaringene viser at samarbeid på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer er avgjørende for å lykkes i
det boligsosiale arbeidet. Vi må løse oppgavene sammen.
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Del 1.
Strategi for den kommunale boligmassen.
Overordnet kommunalt mål for Iveland
Samfunnsdelens visjon:

«Iveland kommune – Et godt sted og bo!»

Hovedmål:

Befolkningsøkning over landsgjennomsnittet!

Planens oppbygning og omfang:
Denne planen er overordnet og går ikke helt ned på detaljnivå, da dette er en langsiktig plan, som
støtter seg til kommuneplanen. Detaljer knyttet til kommunal boligforvaltning blir gjengitt i
vedtektene for de ulike kommunale boligene i Iveland kommune. Det er hensikten at denne planen og
tilhørende vedtekter oppdateres og rulleres minimum hvert fjerde år, i etterkant av kommuneplanens
rullering. Vedtektene skal være forklarende og henvise til hvordan tildeling av boliger skal skje.
Vedtektene og andre retningslinjer knyttet opp mot tildeling av boliger og botjenester skal alltid ligge
tilgjengelig på kommunens hjemmeside.
Den kommunale boligstrategien presenteres i del 1. I del 1 blir de de ulike boligene kommunen eier,
og de ulike boligtypene kommunen har presentert. Videre viser planen en oversikt over områdene
hvor det er forankret i kommuneplanens arealdel at utbygging skal foregå, og kommunens overordnet
strategi som skal speile Kommuneplanens mål.
Kommunens strategi for det boligsosiale arbeidet presenteres i del 2. Her får man presentert hvordan
kommunen ønsker å bidra innenfor det boligsosiale arbeidet. Og en avgrensning for hvor langt
ansvaret til kommunen går. Det presenteres de mest ordinære virkemidlene man kan søke Husbanken
om.

Kommunal boligplan
Iveland kommune ønsker en jevn utvikling av boligbygging i hele kommunen. De største
utbyggingene skal styres til de tre bygdesentrene med Birketveit, Skaiå og vatnestrøm. I tillegg
kommer områdene rundt Skisland og Tellhauane.
Iveland kommune vil også videreføre tradisjonen med mindre utbygginger spredt i kommunen slik at
man kan opprettholde tradisjoner og næringsutvikling. Iveland kommune ønsker hovedsakelig å
utvikle og stimulere til boligbygging der hvor det allerede eksisterer kommunal infrastruktur, og
gjenspeiles også i bestemmelsen i kommuneplanens arealdel.
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Det er og vil være demografiske og infrastrukturelle forhold som må vektlegges når man planlegger og
godkjenner utbygging med forankring i kommuneplanens arealdel.
Utbyggingen i Iveland kommune skal gjenkjennes av at det er private utbyggere, god kvalitet på
områder og bygninger, universelt fokus, eneboliger og flere boliger i samme område, gode nærmiljø,
tilrettelagt for å kunne gi kommunale tjenester. Boligutviklingen i kommunen skal ta miljø – og
sikkerhetshensyn.
Kommunens strategi skal være langsiktig og må derfor kunne være så fleksibel at man tåler endringer i
lovverket, de demografiske endringene i befolkningen, etterspørselen etter tjenester som omfatter
boligutbygging, etterspørselen etter boliger, bosetting av flyktninger, god eldreomsorg med trygge
boforhold og boligsosialt arbeid.
For at Iveland kommune skal oppleves som et godt sted å bo og få en befolkningsøkning over
landsgjennomsnittet vil kommunen etterstrebe effektiv og fremtidsrettede tjenester til det beste for
tjenestemottakere og næringsdrivende.
Iveland kommune skal være et ryddig og pålitelig forvaltningsorgan som leverer tjenester i henhold til
lov.
Kommunen ønsker å fremstå som løsningsorienterte og fremover lente i sin utførelse av arbeidet rundt
det bolig kommunale og boligsosiale arbeidet.
I 2014, har Iveland kommune 22 kommunale boenheter tilgjengelig for innbyggere som trenger et
sted å bo inkludert flyktningeboliger. Flere av boligene krever mye vedlikehold og nå også
oppgradering grunnet høy alder på boligmassen. Kommunen mener at man for fremtiden må se at det
vil være riktigere å benytte ressursene på det arbeidet som bidrar til å utvikle kommunen slik at det blir
et godt sted å bo, og at flere mennesker får mulighetene til å ta ansvar for egen bosituasjon gjennom å
leie på det private markedet og kanskje aller helst eie egen bolig.
Ut fra hva fremtidens krav tilsier trenger Iveland kommune å oppgradere enkelte typer boliger og på
sikt også selge flere av de nåværende boligene. Kommunen skal tilby de tjenester som en kommune er
pålagt å tilby og ikke nødvendigvis være en stor aktør på det ordinære boligmarkedet. Derfor ønskes
det gjennom strategien i denne planen å tilnærme seg en mer gjennomgående politikk for kommunal
boligforvaltning til de ulike brukergruppene som har behov og rettigheter til kommunale boliger. Og
videre ønsker kommunen å være en bidragsyter gjennom å legge til rette for utnyttelse av Husbankens
ulike ordninger, samt bidra med god boligrådgivning slik at drømmen om egen bolig kan bli en
realitet.
Når Iveland kommune kjøper nye boliger, ønsker kommunen å investere i boliger som tilfredstiller
ulike kriterier som utløser tilskuddsmidler gjennom Husbankens ordninger. Dette vil også være i tråd
med nasjonale satsingsområder på gitte felt og økonomisk bærekraftig for kommunen ved nye kjøp.
Kommunen må da også være klar over at disse tilskuddsmidlene ofte fører med seg kriterier for hvilke
målgrupper boligen skal rette seg mot.
Boliger som anskaffes kan enten være nybygg eller ferdige boliger. Skal kommunen bygge boliger
ønsker man å bygge boliger som kan bidra til å stimulere utvikling og vekst i de ulike
kommunesentraene og i tråd med byggeområdene i arealdelen.
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Presentasjon av de ulike kommunale botilbudene
Her presenteres de ulike formålene med boligene Iveland kommune disponerer og eier. Planen gir
ingen oversikt over private boliger som kommunen fremleier til andre.
Man ønsker en best mulig utnyttelse av boligmassen, som skal bidra til sirkulasjon, slik at flest mulig
som trenger det, får muligheten til å benytte seg av disse boligene. Tidligere strategi i Iveland
kommune har ikke inneholdt begrensinger for varighet av leieforhold. I denne planen legges det
føringer for at slike begrensinger skal være mulig dersom det er stor pågang på tjenestene. Og det vil
til enhver tid være kommunens vedtekter for utleieboliger som er førende i tillegg til husleieavtalene.
Disse vil alltid være tilgjengelige på kommunens hjemmesider.
Det vil være vedtektene for de kommunale boligene som styrer husleiepriser, og intervall på varighet
av leieforhold på de ulike utleieboligene.
Kommunen vil til enhver tid etterstrebe å ha fullt belegg på sine utleieboliger, og vil derfor kunne
være fleksibel til hvilke boliger som benyttes til hvilket formål. Det vil være behovet til søker av en
kommunal bolig som avgjør hvilken leieavtale de får.

Eie vs. leieforhold av de kommunale boligene.
Iveland kommune har ingen ren "leie for å eie"- ordning. Men som nevnt ovenfor ønsker kommunen
en rullering og en jevnlig fornying av den kommunale boligmassen. I mange tilfeller vil man da måtte
si opp leieforholdet til dem som bor i boligen, før den kan legges ut for salg.
For å ivareta interessene til leietakerne, ønsker Iveland kommune å praktisere en "opsjons -ordning"
ved salg av boliger. Dvs ved salg av en kommunal bolig skal alltid nåværende leietaker bli tilbudt å
kjøpe boligen til markedspris eller annen avtalt pris, før den blir lagt ut for salg. Kommunen vil gi
veiledning og rådgivning til leietaker, slik at man får kartlagt hvilke virkemidler man fra Husbanken
kan benytte for å stimulere til et økonomisk gunstig boligkjøp. Og kommunen vil alltid ivareta
frarådningsplikten dersom leietaker ikke anses å være i stand til å betjene et boliglån.
Salg av kommunale boliger forankres minimum i formannskapet og kjøp av nye boliger forankres i
kommunestyret.

Type boliger:
Ungbo: Dette er et botilbud for deg som skal flytte for deg selv for første gang og som har utvidet
behov for boligoppfølging fra det offentlige gjennom helsetjenester og boveiledning i en overgang før
du kan skaffe deg din egen bolig. Ungbo er for personer mellom 18 og 25 år.
Gjennomgangsbolig: Dette er ordinære kommunale boliger som leies ut til personer som har behov
for en bolig, men som ikke har fått innpass på det private markedet enda. Dette tilbudet kan tilbys til
alle personer i alle aldersgrupper. Varigheten på leieforholdet i en gjennomgangsbolig er også
forankret i vedtektene for de kommunale boligene. Men denne type bolig er ment å være midlertidig
og skal stimulere til at personer kommer seg videre, enten til egen kjøpt bolig, eller privat utleiebolig.
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Tryggbo: Tryggbo er en type bolig som tilbys til personer som har behov for et sted å bo over tid.
Dette er en type kommunal bolig hvor det antas at personene som leier vil ha behov for kommunale
tjenester som faller inn under tjenesteområdet til Helse & Velferd, men som samtidig kan klare seg
selv i utførelsen av hverdagslige gjøremål. Men hovedmålet her vil også være å stimulere til å hjelpe
personer over i det private leiemarkedet eller til egen eid bolig.
Disse boligene innbefatter også flyktningeboliger som kommunen anskaffer seg.

Omsorgsbolig: Dette er boliger som tilbys personer som fyller vilkårene for tildeling av omsorgsbolig
nedfelt i vedtektene for kommunale boliger. Det vil ligge et betydelig større omsorgsbehov til grunn
for tildeling av denne type bolig sett i forhold til Tryggbo. Det er ingen aldersbegrensning på hvem
som kan leie denne type bolig, det vil til enhver tid være en behovsvurdering av helsetilstand som
ligger til grunn for tildeling av denne type bolig.
Sykehjemsplass: Disse er lokalisert ved Iveland bygdeheim og tildeles etter en behovsvurdering. Det
er egne kriterier for tildeling av sykehjemsplasser og det inngås ikke en husleieavtalefor denne
tjenesten. Det er egne priser for sykehjemsplasser..
Kortidsplass: Iveland kommune har i dag 4 korttidsplasser som betjentenes av hjemmesykepleien ved
Iveland bygdeheim. Korttidsplassen benyttes av personer som midlertidig har behov for oppfølging og
rehabilitering med bakgrunn i sin helsetilstand. Opphold ved korttidsplasser er midlertidige og ingen
permanent bo-ordning. Det er egne kriterier for tildeling av sykehjemsplasser og det inngås ikke en
husleieavtale for denne tjenesten. Det er egne priser for opphold på korttidsplass.

Lokalisering av kommunale boliger:
2014:
Vatnestrøm
3 leiligheter (tidligere trygdeboliger)
1 enebolig

Skaia
2 leiligheter
0 eneboliger

Birketveit
6 omsorgsboliger ( i under etasjen i bygdeheimen)
3 eneboliger
6 leiligheter ( Hvorav 3 tidligere trygdeboliger)
sykehjemsplasser
4 korttidsplasse
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Boligområder for etablering av nye private boliger:

Figur 1.1 Byggeområder Birketveit – (kilde: kommuneplanens Arealdel

Figur 1.2 Byggeområder Skaiaa – Kilde: Kommuneplanens arealdel
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Figur 1.3 Byggeområder Skisland – Tellhaugane - Kilde: Kommunedelens arealdel

Figur 1.4 Byggeområder Vatnestrøm – Kilde: Kommuneplanens arealdel
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Uttdrag fra vedlegg 1 i kommunens Arealplan:
Vedtak i kommunestyret 04.09.2008, sak 42/08:
Kommunestyret vedtar følgende i forbindelse med utbyggingsavtale jfr. plan- og
bygningsloven § 64 a:
1. Iveland kommune vil i medhold av plan- og bygningsloven § 64 inngå
utbyggingsavtale med utbygger som fremmer arealplaner for utbygging i hele
kommunen. Det skal inngås avtale ved utbygging av nærings- og
boligområder. Hva som skal bygges ut innenfor planområdet vil basere seg på
den tilhørende godkjente reguleringsplan. Avtalen skal omhandle ansvar for
utbygging, drift og kostnadsfordeling for de anleggene som skal bygges ut.
Videre skal avtalen regulere informasjon og samarbeid mellom partene i
forbindelse med utbygging, samt rammer for eventuelt kommunal overtakelse
av anleggene ved ferdigstillelse.
2. Følgende kriterier legges til grunn:
1. Iveland kommune skal være en samarbeidspartner og
tilrettelegger ved privat utbygging.
2. Infrastruktur i planområdet dekkes som hovedregel av
utbygger (vei, vann/avløp, energi, kommunikasjonsanlegg
etc.) Eksten infrastruktur som vei, gang/sykkelveg, energi,
vann/avløp etc. til nærmeste offentlige tilknytningspunkt
dekkes som hovedregel av utbygger, men dette avtales i
hver enkelt utbyggingsavtale.
3. Dersom det innen planområdet skal bygges ut mindre enn
10 boenheter, eller næringsarealer mindre enn 3 dekar,
eller bygg mindre enn 500 m2, kan kommunen gjøre
unntak fra utbyggingsavtale.
4. Kommunen kan kjøpe tomter i utbyggingsområder på lik
linje med andre kjøpere.
5. Kommunen kan kreve tilfredstillende bankgaranti overfor
utbygger.
6. Rådmannen får fullmakt til å fremforhandle
utbyggingsavtaler. Disse legges frem for teknisk utvalg og
formannskap, og vedtas av kommunestyret.
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Del 2.
Strategi for det boligsosiale arbeidet i Iveland kommune.

Kommunens ansvar og oppgaver (kilde: Nasjonal strategi for
boligsosialt arbeid.
Det er kommunene som har hovedansvaret for å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Ansvaret er
hjemlet i følgende lover og bestemmelser:

Lov om folkehelsearbeid
skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller.
Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og
bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse. I lovens § 5 stilles det krav til
kommunens ansvar for å ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer som virker inn. Bolig er
nevnt som en av faktorene (§ 7).
Lov om kommunale helse‐og omsorgstjenester
regulerer kommunens ansvar for å sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys
nødvendige helse- og omsorgstjenester. Oppfølging og bistand i form av personlig assistanse, som
omfatter praktisk bistand, opplæring eller støttekontakt, er kommunale tjenester som skal bidra til å
utvikle og styrke evnen til å mestre hverdagen og boforholdet. Kommunene skal medvirke til å skaffe
boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, blant annet boliger med
særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for de som trenger det på grunn av alder,
funksjonshemning eller av andre årsaker (§ 3-7).
Lov om planlegging og byggesaksbehandling
skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner.
Loven skal bidra til god forming av bygde omgivelser, gode bomiljøer og gode oppvekst- og levekår i
alle deler av landet.
Lov om sosiale tjenester i arbeids‐og velferdsforvaltningen
regulerer kommunale oppgaver og tjenester som NAV-kontoret skal utføre. Formålsbestemmelsen
uttaler blant annet at loven skal bidra til at den enkelte skal leve og bo selvstendig. Det følger av § 15
at kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte
personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. NAV-kontoret er forpliktet til å
finne midlertidig botilbud til de som ikke klarer det selv (§ 27). Tjenester som retten til opplysning,
råd og veiledning, herunder økonomisk rådgivning (§ 17), samt økonomisk stønad (§ 18), individuell
plan (§ 28) og kvalifiseringsprogram (§ 29) er også viktige tjenester i det boligsosiale arbeidet.
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Definisjoner:
HVA ER BOLIGSOSIALT ARBEID?
Boligsosialt arbeid handler både om å skaffe boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet og styrke den
enkeltes mulighet til å mestre boforholdet. Arbeidet kan deles inn i operative og strategiske oppgaver.
De operative oppgavene handler om å gi råd og veiledning, skaffe egnede boliger, tildele økonomisk
støtte, iverksette bo- og nærmiljøtiltak, og å gi oppfølging og tjenester i hjemmet. De strategiske
oppgavene handler om å sette langsiktige mål, utvikle tiltak og virkemidler for å nå disse målene, sette
av økonomiske og faglige ressurser til arbeidet, og avgjøre hvor og av hvem de ulike operative
oppgavene skal løses.
HVEM ER VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET?
Vanskeligstilte på boligmarkedet er personer og familier som ikke har mulighet til å skaffe seg og/eller
opprettholde et tilfredsstillende boforhold på egen hånd. Disse befinner seg i en eller flere av følgende
situasjoner:
-er uten egen bolig
-står i fare for å miste boligen sin
-bor i uegnet bolig eller bomiljø
Kilde: Nasjonal plan for boligsosialt arbeid.

Iveland kommunes strategi for det boligsosiale arbeidet

- Bolig er den enkeltes ansvar

-

Er bolig kommunens ansvar? Flere kommuner har stilt dette spørsmålet. I Iveland kommune har man
gjort det samme. Og kommunen tenker det er innbyggerne selv som er ansvarlig for sin egen
bosituasjon uavhengig om man nylig er blitt myndig eller er gammel, arbeidsfør eller ufør, frisk eller
syk, glad eller trist.
For noen er utsagnet ovenfor en selvfølge, men for andre kan den skape usikkerhet og provosere.
Iveland kommune ønsker gjennom denne planen å presentere sin strategi for hvordan man ønsker at
innbyggere og tilflyttere skal oppleve at Iveland kommune er et godt sted å bo med et trygt nærmiljø.
Iveland kommune sin strategi tar utgangspunkt i samfunnsdelens mål og visjon samt følger de
nasjonale føringene for boligsosialt arbeid. Najonal strategi for boligsosialt arbeid sier følgende, «Alle
må bo, men med riktig hjelp kan alle bo.»
Iveland kommune vil alltid ha ansvar for å tilby enkelte botjenester. Derfor skal kommunen drive aktiv
og målrettet veiledning overfor innbyggerne. I fremtiden vil man se at behovene endrer seg, som følge
av demografiendringer og den allerede igangsatte Samhandlingsreformen. Dette fører til økt variasjon
av boliger tilpasset flere brukergrupper enn de vi kjenner i dag. Det vil være nødvendig å ha botilbud
som sikrer bistand som er tilpasset ulike livsfaser og behov, eksempelvis Ungbo, Tryggbo,
Gjennomgangsbolig, Omsorgsbolig, Sykehjemsplass og korttidsplass..
Med strategien til kommunen vil vi i mye større grad forsøke å legge til rette for at det er personene
selv som er i førersetet av sitt eget liv, og bidrar til å skaffe seg en god og forutsigbar bosituasjon, først
og fremst på det private markedet. Men også gjennom gode kommunale og statlige boligordninger for
de som trenger det.
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Hvor ville du bodd hvis du kunne velge?

Kommunal
bolig

Privat bolig

For mange kan det oppleves stigmatiserende å bo i en kommunal bolig, og ønsket om å være anonym
på boligmarkedet kan bli det viktigste fokuset i hverdagen. Det gjør noe med mennesker dersom de
blir stemplet allerede før de får presentert seg personlig til naboene og bygda, bare fordi de bor i en
kommunal bolig. Og for disse menneskene ønsker Iveland kommune at vår strategi skal hjelpe dem til
å ha et reelt valg om å kunne bo slik de selv ønsker. Hvilke virkemidler kommunen vil benytte for å nå
dette målet blir presentert i denne planen og tar utgangspunkt i at personene som får hjelp, selv er
drivere i å komme dit de vil, men med god boligrådgivning fra kommunen.
For at personene selv kan være drivere, skal kommunen bistå dem gjennom veiledning for å finne den
riktige løsningen for akkurat hans eller hennes situasjon. En viktig ledestjerne i kommunens
boligrådgivningstjeneste vil være å følge de kloke ord gitt fra Søren Kierkegaard:

«Hvis vi i sannhet skal lykkes
Å føre et menneske hen til et bestemt sted,
Må man først og fremst passe på å finne ham
der hvor han er,
og begynne der»
Eie eller leie – hva lønner seg?
I et langsiktig perspektiv vil det nok fortsatt lønne seg å eie egen bolig fremfor å leie, men flere
forhold spiller inn og kan medføre at det i perioder er mest aktuelt å leie bolig. Dette kan påvirkes av
usikkerhet knyttet til fremtidig arbeid, fremtidig helse og andre livssituasjoner som kan være
avgjørende for om det vil være mest hensiktsmessig å leie. Dersom man velger å eie bolig, er det
viktig at dette planlegges med et langsiktig perspektiv da det er store transaksjonskostnader knyttet til
kjøp og salg av boliger.
Kravet til egenkapital, annen sikkerhet og betjeningsevne er de viktigste faktorene som blir avgjørende
for om det beste for en person er å leie i stedet for å eie. I slike tilfeller vil man ha stor nytte av å gå
gjennom en grundig rådgivning, slik at man kan ta kloke valg for seg selv. Samtidig er Iveland
kommune pliktet til å benytte seg av lovpålagt frarådningsplikt i tilfeller der man ser at personer ikke
vil klare å bære den økonomiske belastningen ved å eie og vedlikeholde en bolig.
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Normalt vil endringer i rentenivået også påvirke leieprisene, men i perioder kan et høyt rentenivå gjøre
det mer gunstig å leie bolig. Økt rente kan medføre at mange låntakere får betalingsproblemer, og i
verste fall mister boligen sin gjennom tvangssalg.
Å eie egen bolig er gunstig skattemessig. Inntektsskatten reduseres med 28 % av renteutgiftene, og
evt. formueskatt reduseres som følge av at boligens ligningsverdi er lavere enn boligens markedsverdi.
I tillegg er eventuell gevinst ved salg av bolig skattefri dersom boligeieren har bodd i boligen de siste
12månedene.
I valget mellom å eie og leie er det naturlig å ta stilling til følgende momenter:










Leiepris og tilgang til leieboliger i aktuelt område, sammenlignet med kostnader knyttet til
kjøp av bolig og betjening av boliglån.
Effekten av redusert skatt som følge av renteutgifter på boliglån.
Effekten på sparing/formueoppbyggingen av nedbetaling av lån.
En eventuell prisstigning innebærer en potensiell gevinst, men boligeier står også ansvarlig for
tap ved salg etter prisfall.
Renten endrer seg over tid. Boligeier bærer risikoen for at renten blir høyere enn han er i stand
til å betjene.
Å måtte selge på et bestemt tidspunkt som følge av svekket betjeningsevne innebærer ofte tap.
Det koster mye å kjøpe og selge boliger. Boligkjøpet bør derfor være en del av en forholdsvis
langsiktig planlegging.
Boligkjøper bærer i stor grad risikoen knyttet til boligens beskaffenhet og evt. fremtidige feil
og mangler som må utbedres.
Det er flere formaliteter knyttet til kjøp enn leie.

Alle disse momentene vil være naturlig del av den boligrådgivningen Iveland kommune ønsker å gi
personer som har ønske om å etablere seg enten for første gang eller på nytt i egen bolig.
Gjeldsrådgivning og økonomisk veiledning
I mange tilfeller er økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning fra NAV-kontorene avgjørende for å
forhindre utkastelser fra boliger eller langvarige bekymringer for hvordan man skal få endene til å
møtes fordi grunnet begrensede økonomiske ressurser. NAV-kontorene får ikke alltid kjennskap til
mislighold før namsmannen sender ut varsel om utkastelse. På dette tidspunktet har prosessen kommet
langt, og kostnadene blir derfor store for alle parter, både kommunen, leietakeren og utleieren.
Resultatet kan være at utkastelsen blir gjennomført, og at NAV-kontorene må skaffe en ny bolig til
den det gjelder.
Husleieloven gir utleier mulighet til å varsle kommunen dersom leieren står i fare for å bli kastet ut.
Dersom dette blir gjort vil man kunne forebygge en vanskelig situasjon mye tidligere, og muligheten
for at enslige, samboere eller i verste fall barnefamilier blir kastet ut unngås. Men veldig få personer er
klar over at utleier har mulighet til å varsle kommunen dersom de har en utfordring med sin leietager.
Varslingen skal meldes til NAV.
Iveland kommune har store resurser rettet inn mot å gi barn og unge gode oppvekstsvilkår. I dette
ligger det å bo trygt for et barn som en grunnstein for at kommunen og foreldre skal lykkes i bidra til
at barn vokser opp til å bli ressurssterke individ som er rustet for et godt liv gjennom utdanning og
arbeid.
Kommunen vil derfor prioritere barnefamilier som har en utsatt og ikke tilfredsstillende bosituasjon.
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Del 3
Virkemidler
Det blir her kort presentert de ulike ordningene. For utdypende og kontinuerlig oppdatert informasjon
henvises det til www.husbanken.no
Grunnlån
Husbanken gir grunnlån til bygging og utbedring av boliger. De som kan søke er privatpersoner,
utbyggere, boligbyggelag, borettslag, kommuner, fylkeskommuner, selskaper og stiftelser. Husbanken
krever at den som har hjemmel i eiendommen er låntaker. Søknad sendes til Husbanken sitt
regionskontor.
Startlån
Startlån fra kommunene er en annen mulighet for de som har problemer med å etablere seg på
boligmarkedet. Det fungerer slik at kommunen låner penger i Husbanken, som igjen lånes ut til
aktuelle søkere. NAV behandler søknadene i kommunen.

Kommunestyret har i 2014 vedtatt retningslinjer for startlån. Rådmannen har vedtatt interne rutiner for
behandling av startlån
Søkere henvender seg til NAV som gir veiledning og råd.
Boligtilskudd
Enkeltpersoner kan søke om boligtilskudd til kjøp eller utbedring av egen bolig. Kommuner eller
andre juridiske personer kan søke om tilskudd til kjøp eller bygging av boliger for husstander med
svak økonomi.
Boligtilskudd til etablering i egen bolig er strengt behovsprøvd i forhold til økonomisk situasjon. Bare
de aller mest vanskeligstilte kan regne med å få boligtilskudd.
Bostøtte
Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som administreres av Husbanken og kommunene.
Formålet med ordningen er å hjelpe husstander med lav inntekt til å etablere seg og bli boende i en
god bolig.
Boligen det søkes bostøtte for, må være en godkjent helårsbolig. Det må som hovedregel være en
selvstendig bolig med egen inngang, kjøkkenfunksjon, bad/toalett, og mulighet for hvile.
Det er forholdet mellom husstandens inntekter og boutgifter som avgjør om det blir innvilget bostøtte.
Det er fastsatt en øvre grense for hvor høye boutgifter som kan legges til grunn. Det er forskjellige
regler som gjelder for leid bolig og bolig som søker selv eier.
Søkere henvender seg til NAV som saksbehandler søknader om bostøtte.
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Støtte til utredning og prosjektering
Ved behov for spesialtilpasning av boligen for eksempel på grunn av funksjonshemming hos søker
eller annet husholds medlem, kan det søkes Husbankens regionkontor om tilskudd til både profesjonell
utredning av en fagperson, og prosjekteringshjelp utført for eksempel av arkitekt.
Tilskudd til prosjektering og utredning kan dekke utgifter på inntil kr 24 000 for både prosjektering og
utredning.
Utbedring/tilpasning av bolig
Å utbedre en bolig innebærer å gi boligen en høyere standard enn tidligere, for eksempel etterisolering
aller andre former for ENØK-tiltak.
Å tilpasse bolig innebærer å gjøre den bedre egnet til å ivareta spesielle behov, for eksempel
funksjonshemming. Kommunens ergoterapeut kan bistå med råd.
Kommunestyret har i 2012 vedtatt retningslinjer for boligtilskudd og rådmannen har vedtatt interne
rutiner for saksbehandlingen. Søkere henvender seg til NAV som gir veiledning og råd.
Investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger
Den nye tilskuddsordningen til bygging og fornying av sykehjem og omsorgsboliger skal gi 12 000
omsorgsplasser fram til 2015.

Målgruppe
- Personer med behov for heldøgns helse- og sosialtjeneste uavhengig av alder og diagnose
- Personer med utviklingshemming og andre med nedsatt funksjonsevne
- Personer med psykiske og sosial problemer
Boligtyper
Tilskuddet kan brukes til bl.a.
- ombygning og utbedring av gamle og uegnede bygninger
- fellesarealer nødvendig for å oppnå heldøgns tjeneste i eksisterende omsorgsboliger
Tilskuddsutmåling
De maksimale tilskuddssatsene er prisjusterte. Hensyn til miljø og universell utforming skal følges opp
i forbindelse med tildeling av tilskudd.
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Utredninger og tilknyttede planverk
- Behovsanalysen for pleie og omsorg
- Iveland kommunes samfunnsdel
- Iveland kommunes arealdel
- Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid 2014-2020

Lovverk:
http://lovdata.no/lov/2012-12-14-80 lov om sosiale tjenester i NAV
http://lovdata.no/lov/2013-06-21-82 lov om kommunale helse og sosiale tjenester

Kilder:
http://www.malvik.kommune.no/
http://husbanken.no/
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/rapporter_planer/planer/20141/Bolig-forvelferd.html?id=753950
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