
 

Balsfjord kommune  

Boligpolitisk plan 
2014-2017 

Arbeid, utdanning, helse og bolig regnes som de fire grunnpilarene i velferdspolitikken. 
Boligpolitikken er en integrert del av arbeid mot fattigdom, og det å bo trygt og godt øker 
innbyggernes velferd og mulighet til å mestre eget liv.    
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Sammendrag                                                                                     _  
 
Handlingsplanene har som visjon at: «alle som vil bo i Balsfjord kommune, skal kunne skaffe 
og beholde egen egnet bolig». 
For at denne visjonen skal bli virkelig, må Balsfjord kommune disponere et rett antall boliger, 
som er tilpasset behovet til de som ønsker å bo i kommunen. Balsfjord kommune skal legge 
til rette for at boligmassen øker i takt med det generelle boligbehovet. En forutsetning for å 
lykkes med dette målet, er at kommunens ansatte har kunnskap og strategier for 
samhandling internt og ekstern. Langsiktige planer vedrørende bolig- og næringsutvikling, 
folkehelse, samfunnsutvikling, infrastruktur og boligpolitisk arbeid må henge sammen. 
 
 
Balsfjord kommunes boligpolitikk består av to hovedsatsinger:  

• Alle skal bo trygt og godt 

• Balsfjord kommune skal være en kommune som legger til rette for nye innflyttere og 
nyetablerere på boligmarkedet.  

 
Dette dokumentet er en sentral del av Balsfjord kommunes boligpolitiske målsetting. 
Planen består av to deler. Del 1 forklarer hensikten med planen og hvilket grunnlag tiltakene 
er basert på. Del 2 beskriver tiltakene og skal fungere som et arbeidsverktøy for alle ansatte i 
kommunen.  
 
For å nå målsettingene skal det arbeides innenfor følgende områder: 

1. Alle skal bo trygt og godt       
2. Ingen bostedsløse 
3. Øke antall boenheter i kommunen 
4. Markedsføre Balsfjord kommune, som en god kommune å leve i 
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2. Innledning                                                                                     _ 
 
Overordnet mål i norsk boligpolitikk er at alle skal bo trygt og godt. Målet med boligpolitisk 
plan er å finne de riktige tiltakene for enkeltpersoner og familier, slik at overordnet 
boligpolitikk oppnås. Samtidig arbeider Balsfjord kommune for å øke innbyggertallet, ved at 
unge balsfjordinger blir boende i kommunen og at tilflytningen øker. 
 
I forbindelse med utarbeidelsen av NOU 2011: 15 «Rom for alle – en sosial boligpolitikk for 
framtiden», innledet boligutvalget sin utredning med å slå fast at å ha et sted og bo er en 
forutsetning for helse, utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse, og er således den fjerde 
velferdspilaren. Alle trenger en bolig og et hjem for å leve et verdig liv. 
 
Boligutvalgets hovedkonklusjoner er: 
• Bolig må, sammen med helse, utdanning og inntektssikring, forankres som den fjerde av 
velferdspolitikkens pilarer 
• Flest mulig skal kunne eie sin egen bolig 
• Arbeidet for å bekjempe bostedsløshet må styrkes 
• Kommunene er iverksettere og gjennomfører av den sosiale boligpolitikken. Kommunene 
vil lykkes dersom det blir lagt til rette for at de kan gjennomføre sine oppgaver 
• Kommunale utleieboliger bør i størst mulig grad være et tilbud for en kortere periode 
• Forholdene på det private leiemarkedet må styrkes 
 
 
Det pekes på fem suksessfaktorer for godt boligsosialt arbeid i kommunene: 
1. Samordning         
2. Forankring og eierskap 
3. Overordnet strategi for det boligsosiale arbeidet 
4. Boligsosial kompetanse  
5. Økonomiske ressurser 
 
Denne planen er basert på boligutvalgets hovedkonklusjoner og suksessfaktorer. Planen skal 
fungere som et styringsverktøy, som sikrer gjennomføring av tiltak som må iverksettes for å 
nå målene.  
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I tillegg til statlige føringer og overordnede mål, er boligpolitisk plan utarbeidet på bakgrunn 
av øvrige kommunale planer og visjoner. Kommunen har også et sett med lovpålagte 
tjenester som må oppfylles, og som reguleres etter ulike lovbestemmelser som f.eks. lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester og plan- og bygningsloven.  
 
For at planene skal være mest mulig relevant i forhold til behov og resurser, er planen basert 
på analyser av status blant de vanskeligstilte på boligmarkedet den 31.10.2013, og med 
fokus på konkrete målsettinger. De vanskeligstilte på boligmarkedet er kartlagt etter 
Husbankens mal. 
 
Balsfjord kommune har definert noen formål det skal legges ekstra fokus på i boligsosialt 
arbeid: 
1) Gjennom prosjektet «Ung og bosatt i Balsfjord», skal Balsfjord kommune ha et spesielt 
fokus på unge vanskeligstilte.  
2) Balsfjord kommune skal ha høyt fokus på koordinert samhandling: Utfordringer, rutiner, 
system og arenaer for samhandling, både innad i kommunen og med eksterne 
samarbeidspartnere.  
3) Bygging og etablering av bolig i kommunal regi, skal prioriteres til personer med 
funksjonsnedsettelse og definerte grupper.  
4) Balsfjord Kommune skal prioritere å anskaffe boliger gjennom privateide enheter, med 
kommunal tildelingsrett. 
5) Utleieboliger skal plasseres i størst mulig grad i vanlige bomiljø. 
6) Boliger kommunen anskaffer ved framleie eller nybygg skal, så langt det lar seg gjøre, 
være universelt utformet. 
7) Kommunen skal være en tilrettelegger for boligvekst i privat regi. 
 
 
Husbanken har gitt økonomisk støtte til prosjektet, og planen er laget etter mal av 
Husbankens veileder for ”Lokale boligsosiale handlingsplaner – Slik gjør vi 
det”. 
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3. Demografi                                                                                                                       . 
 

Balsfjord kommune strekker seg over et område på 1493 kvadratkilometer. Landskapet 
varierer fra flatt fruktbart jordbruksland til ville fjellområder, med høyde på opp til 1500 
moh. Balsfjord er en av de største landbrukskommunene i Nord-Norge. De siste 5 årene har 
det vært en vekst innen industrien, og kommunen har fått flere arbeidsplasser.  Kommunen 
har flere mindre bedrifter og mange arbeidsplasser i offentlig sektor. 
 
Folketallet i Balsfjord kommune utgjorde 5 573 personer pr. 01.07.2013 (SSB, 2013). 
Hovedtrekket i befolkningsutviklingen de siste 5 årene, oppsummeres ved at tidligere 
befolkningsnedgang har stagnert, og at kommunen i hovedsak siden 2002 har hatt høyere 
innflytting enn utflytting. 
 
Figur 1 presenterer befolkningsutviklingen i Balsfjord kommune i perioden 1986 – 2040. 
Hovedprognosen i figuren viser her en til dels betydelig positiv befolkningsutvikling med et 
innbyggertall på i underkant av 6000 ved inngangen til 2030. Veksten som vises i grafen vil allikevel 
ligge under trenden for den nasjonale gjennomsnittlige befolkningsutviklingen. 
 

 
Figur 1. Befolkningsutvikling i Balsfjord kommune 1986 - 2040. Kilde: SSB. 
 
 

Befolkningsutvikling Balsfjord kommune 1986 - 2040. Framskrivningsalternativ 

middels nasjonal vekst (MMMM) 2011 - 2040.
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De siste 25 årene har det, slik figur 2 nedenfor viser, vært en endring i sammensetningen av 
befolkningen. Det har blitt en stadig høyere andel av eldre, og mindre andel av ungdom. 
Prognoser fra Statistisk sentralbyrå basert på middels nasjonal vekst vist i figur 3 nedenfor, 
forutsetter at denne trenden vil fortsette også i framtida. Det vil si at selv om folketallet 
øker, er det primært i de eldste gruppene at det blir flere. 
En slik befolkningsutvikling er ikke uvanlig i distriktskommuner, men stiller likevel 
kommunen overfor en del utfordringer, blant annet økonomisk. Det vil være viktig for 
Balsfjord kommune å stimulere til økt bosetting av voksne i yrkesaktiv alder. Skal kommunen 
lykkes må det tilrettelegges både for boligbygging og for vekst i næringsliv og 
arbeidsmarked. 
 
 

 
Figur 2. Endring i befolkningssammensetning fra 1988 til 2013. (Kilde: SSB) 
 

En utvikling som vist i figurene 2 og 3 vil på sikt kunne føre til at kommunen får mangel på 
arbeidskraft, spesielt i omsorgssektoren. Samtidig kan utviklingen være et symptom på at de 
yngre har flyttet ut fra kommunen for å skaffe seg utdanning og arbeid. 
  

 
2012 2020 % fra 2012 2025 2030 2035 2040 

0 år 44 58 32 % 59 57 53 54 

1-5 år 286 283 -1 % 307 306 292 285 

6-12 år 438 426 -3 % 443 478 483 464 

13-15 år 230 196 -15 % 185 196 213 214 

16-19 år 306 236 -23 % 254 233 258 274 

20-66 år 3131 3186 2 % 
    67-79 år 746 849 14 % 860 836 925 1027 

80-89 år 275 324 18 % 366 433 435 425 

90 år eller 
eldre 46 58 26 % 64 83 100 124 

 

Figur 3. Prognose for framtidige befolkningsendringer, alternativ MMMM, kilde SSB 
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4. Boligmarkedet og målgrupper                                                                                   _ 
 
Boligen fyller helt sentrale behov i livene våre. I den siste offentlige utredningen om 
boligpolitikken, «Rom for alle – en sosial boligpolitikk for fremtiden» (NOU nr. 15 2011), 
heter det at det «[å] ha et sted å bo er en forutsetning for helse, utdanning, arbeid og 
samfunnsdeltakelse». Videre er boligen et sted man organiserer sine liv ut fra. 
I forskningslitteraturen pekes det også på at boligen er grunnleggende for den enkeltes 
velferd (Ulfrstad 2011;2007:71; jf. Karagøz 2010). Boligen er også et hjem, og påvirker de 
sosiale og psykologiske sidene ved menneskelivet som har med tilhørighet å gjøre 
(jf. Brodtkorb og Rugkåsa 2007:14). Boligen har også den effekt at den forteller en selv og 
andre hvor en står hen, sosialt, geografisk og kulturelt. 
Det å ha et sted og bo er altså fundamentalt i et menneskes liv. Boligen bidrar til å definere 
oss og former vår selvforståelse. Den definerer og organiserer våre liv. 
 
I Norge har vi et lite regulert eiermarked for den overveiende majoriteten av befolkningen, 
og en ganske liten supplerende leiesektor. I leiesektoren er andelen offentlig utleie svært 
lav. Det er et premiss og en «grunnpilar i den norske boligpolitikken […] at de aller fleste 
hushold framskaffer og finansierer sin bolig selv ved hjelp av egne ressurser» (Nordvik 2008; 
jf. Medby og Langsether [2007]). 
 

Økonomiske, helsemessige (somatiske og/eller psykiske), rusrelaterte, sosiale eller kulturelle 
forhold, er noen grunner til at ikke alle mennesker evner å leve opp til selveieridealet i den 
norske boligpolitikken. De er avhengige av å leie boliger. Kommunalt eide boliger leies i stor 
grad ut til svært vanskeligstilte på boligmarkedet, og leieforholdet skal så fort som mulig 
avvikles. Botiden er i utgangspunktet på tre år for å sikre sirkulasjon av leietakere. Leie på 
det private markedet er lite regulert og reguleres i stor grad kun av husleielovens 
bestemmelser. Studier publisert i NIBRs rapport om bostedsløse i Norge 2012, viser at leie av 
bolig oppfattes som utrygt og ofte stigmatiserende.   

 
Boligmarkedet i Balsfjord kommune  
Boligmarkedet for salg av bolig i Balsfjord er svakt økende. Nybygde boliger i tettstedene 
selges fortere og har flere interessenter. Salg av eldre boliger har tatt seg opp, men har noe 
lengre salgstid. Entreprenører melder om flere utbyggingsplaner i kommunens to største 
tettsteder. Private tomter er også lagt ut for salg. 
På leiemarkedet er det stor etterspørsel og få enheter som leies ut. Dette gir utslag i at få 
utleieobjekter utlyses og at leiemarkedet foregår privat via bekjente.  
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Det er en generell boligmangel i kommunen. Dette gir utslag i at personer som ikke faller inn 
under definisjonen «vanskeligstilte» på boligmarkedet, også søker leieforhold på kommunale 
boliger. Det vil si at personer med normal økonomi og livssituasjon ikke har et sted å bo fordi 
at det fysisk ikke finnes noe å kjøpe eller leie. Kommunale boliger benyttes også for å 
rekruttere ansatte i kommunen. Ansatte i rekruterings situasjoner er ikke vanskeligstilte pr 
definisjon, men er svært viktig for at kommunen skal få tilgang på kvalifisert personell. På 
grunn av få leie/kjøpe muligheter på det private markedet, må kommunale utleie boliger 
også benyttes til dette formålet.  
 
 
Høsten 2013 ble det gjennomført registrering av vanskeligstilte på boligmarkedet i Balsfjord 
Kommune. Registreringen er foretatt gjennom helseenhetene og NAV.   
For å tallfeste behovet for kommunale boliger, har prosjektet kartlagt antall innbyggere som 
pr definisjon kalles «vanskeligstilte». Vi opplever likevel at kartleggingen ikke gir et riktig 
bilde av virkeligheten. Vi har flere indikasjoner på at langt flere kommer innunder kategorien 
«vanskeligstilt», men av ulike grunner er de ikke talt opp. I tillegg har vi alle de som ikke er i 
kontakt med tjenesteapparatet. Dette kan være mennesker med stabile, men likevel 
vanskelige livssituasjoner.    
 
Kartleggingen omfattet 62 personer som er i kontakt helse enhetene eller NAV.  
 

 
Fig 1: husholdningens sammensetning og dens inntekts form. Ingen par med barn er registrert i kartleggingen.  
 

Kartleggingen viser at svært få har arbeidsinntekt og mange har en stabil økonomisk 
situasjon. Enslige med barn skårer høyt på midlertidig ytelse, men dette kan tilskrives ytelser 
som gis i forbindelse med barnefødsler og frem til barnet er tre år. Blant enslige har ingen 
arbeidsinntekt og svært mange har midlertidig ytelse.  
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Fig: boligsituasjonen til de ulike husholdnings sammensetninger. 

 
 
Innen målgruppen er det registrert 8 enslige med barn, 7 par uten barn, 0 par med barn og 
47 enslige.  
Hovedinntektskilden er varige ytelser og eller midlertidige stønader. Svært mange bor i 
gjennomgangsboliger og den største gruppen utgjør enslige som bor hos familie og venner.  
Ved spørsmål om boligens egnethet oppgir 16 spurte at boligen har for dårlig standard og 11 
oppgir at bosituasjonene i seg selv gjør at boligen blir uegnet. For eksempel ved at de bor 
hos familie eller venner.  
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5. Øke antall boenheter i Balsfjord kommune                            _  
 

Virkemidler, boliger og tjenester 

Statens og kommunes visjon om at «alle skal bo trygt og godt», betinger at det stilles et sett 
med virkemidler tilgjengelig for å nå dette målet. Husbanken er satt til å administrere 
statens virkemidler sammen med kommunene. Nedenfor gjøres det rede for de ulike 
virkemidlene som er tilgjengelig for å kunne sette vanskeligstilte i stand til « å bo trygt og 
godt».   
 
5.1 Virkemidler: 
Lån, tilskudd og bostøtte 
Balsfjord kommune formidler et sett av finansielle hjelpemidler for de vanskeligstilte. 
Kommunen låner eller får stilt til disposisjon tilskuddsmidler fra Husbanken. 
 
Startlån 
Startlån er en av kommunens viktigste virkemidler for å sette vanskeligstilte i stand til å 
kjøpe egen bolig. Startlån er behovsprøvd. Det har så langt ikke forekommet større tap på 
startlån 
 
Etablerings- og utbedringstilskudd 
Tilskuddene brukes som hjelp for å skaffe, eller tilpasse bolig for personer med 
funksjonsnedsettelse, flyktninger og andre vanskeligstilte. Tilskuddene er sterkt 
behovsprøvd og kommunen får tildelt midler fra Husbanken basert på innbyggertallet.  
 
Bostøtte 
Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som administreres i samarbeid av Husbanken 
og kommunene. Formålet med ordningen er å hjelpe husstander med lave inntekter og høye 
boutgifter. For å få bostøtte må husstanden være støtteberettiget ut fra spesielle kriterier 
satt av Husbanken.  
 
5.2 Kommunale boliger 
Balsfjord kommune eier flere boenheter som leies ut til boligformål. Dette innebefatter 
utleie til vanskeligstilte, ansatte og omsorgsboliger til mennesker med tilretteleggingsbehov. 
 
Administrasjonen av kommunale boliger er oppdelt og spredd på ulike enheter: 
1)Byggforvaltning har ansvar for vedlikehold, husleiekontraktene og oppfølging av disse. 
2)Interntjenesten-økonomi, har ansvar for fakturering av husleie, purringer og fravikelse av 
eiendom.  
3)Boligsosialt team, som består av representanter fra byggforaltning, NAV, økonomi og 
interntjenesene, psykisk helse, rus og rehabilitering og barnevernstjenesten, har ansvar for 
tildeling av boliger. 
4)Byggforvaltning har ansvar for tildeling av boliger til ansatte. 
5)Overordnet inntaksteam som består av enhetslederne for Malangstun og Balsfjord bo- og 
service senter, samt kommunelegen. De disponerer og tildeler omsorgsboliger. Andre 
enhetsledere tiltrer ved behov.  
6)NAV har ansvar for å fremskaffe «tak over hode» boliger, ved akutt boligbehov.  
7) Boligsekretær i interntjenesten har ansvar for bostøtte og startlån. 
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Tildeling av bolig er som vist ovenfor foretatt av to ulike utvalg/instanser med samme 
målsetting om at kommunale boliger fortrinnsvis skal benyttes til vanskeligstilte. Som 
tidligere beskrevet blir dette begrepet ofte utvidet på grunn av boligmangelen.  Erfaring har 
også vist at på tross av innført maks leietid på tre år, blir leietakerne boende over makstid på 
tre år. En av grunnene er at det er mangel på alternativer, men også manglende oppfølging 
av husleie kontraktene er en medvirkende årsak.   
 
5.3 Boligmassens tilstand og fremtid 
 

 
 
 
Kommunale utleie boliger: 
Etterslepet på vedlikehold og oppgradering av den kommunale boligmassen var pr 2010 så 
omfattende det ble bestilt tilstandsrapporter av flere kommunale boliger.  
Tilstandsrapportene viste at det ville knytte seg store utfordringer til å få oppradert 
boligmassen. Flere av byggene ble omtalt som saneringsobjekt av takstmann. 
 
Vedlikehold: 
Det er en kjensgjerning at inntektene på kommunale utleieboliger ikke kan finansiere alle 
kommunens bygg, slikt det har vært frem til i dag. Kommunen vil se på muligheten for å 
drifte utleieboligene etter selvkostprinsippet. Det vil si at inntektene må dekke alle utgifter i 
forbindelse med drift og vedlikehold. Denne modellen gjør det mulig å planlegge vedlikehold 
frem i tid og vil sikre nødvendige oppgraderinger.  
 
Salg av boliger:  
Med bakgrunn i tilstandsrapportene ble det foretatt en totalvurdering av kommunenes 
utleieboliger. Resultatet viste at flere boliger ikke tilfredsstilte behovet i forhold til størrelse, 
utforming, tilstand og beliggenhet. Det ble i kommunestyret 18.06.13 besluttet å selge et 
antall boliger. Boligene er pr dags dato takstvurdert og leietakere i boenheter som 
seksjoneres ut vil få tilbud om å kjøpe boligen til 80 % av markedspris, jfr. eierseksjonslovens 
§§14-17 mfl. Kommunen følger opp de beboerne som ikke har ressurser til å finne 
alternative boliger, eller trenger hjelp til å få i stand finansiering av et eventuelt kjøp.  
  
Inntektene fra salgene er vedtatt å benyttes til å investere/oppgradere gjenstående 
boligmasse i hht kommunestyrevedtak 18.06.13. 
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Kommunale husleie priser:  
Nivået på husleie i kommunalt eide boliger var våren 2013 varierende og manglet vedtekter 
for husleiesatser. Mange leietakere hadde restanse på betaling av husleie av ulike grunner. 
Gjennom kommunens samarbeid med Husbanken og lokale entreprenører, ble det 
synliggjort at kommunens lave husleie preget utleiemarkedet på en slik måte at det ikke var 
lønnsomt for private husbyggere å etablere utleieenheter i nybygg. Etterspørselen etter 
kommunale boliger var også unaturlig stor, da boutgiftene var lavere enn på det private 
markedet. Husbanken viser til at Balsfjord kommune hadde lave utbetalinger av statlig 
bostøtte. Dette kunne til dels forklares ut fra lave husleiepriser.  
18.06.13 vedtok kommunestyret å øke husleieprisene til markedspris.  
 
 

 
 
Kommunale eiendommer og tomter: 
Kommunen eier flere bygg som benyttes til boligformål og kommunen har flere regulerte 
tomter. Hjemmesiden viser til kommunale boligfelt, som har stått urørte i flere år. Noe av 
grunnen til dette kan være beliggenhet og kostnader som påbeløper på grunn av 
grunnforholdene.  
 
I kommuneplanens arealdel for Balsfjord kommune, Planbeskrivelse 6, heter det at:  
1) Større arealer for nærings- og industriområder lokaliseres i aksen langs E6 fra 
Nordkjosbotn-området til Storsteinnes-området. 
2)Større avsetninger av arealer til boligformål lokaliseres til områder ved Nordkjosbotn og 
Storsteinnes.   
På grunn av boligmangel ser kommunen på muligheten for regulering av nye boligområder. 
Dette vil bli nærmere drøftet i løpet av første halvår 2014 
I tillegg har kommunen tomter på: 
Nordkjoselv, Steinvollan, Lundberg, Grønvoll, Nova, Meistervik, Laksvatn, Sætersletta. 
 
Prisen på de ulike kommunale tomtene varierer mellom kr 7000,- og 120.000,-. 
Tomteprisen til spesielt økonomisk vanskeligstilte i h.h.t. kommunestyrevedtak 28.10.09 
settes til kr 1,-. Dersom boligen selges innen 25 år, må tomteprisen indeksreguleres og 
betales til full pris.  
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Kommunal tildelingsrett 10+10 år : 
Gjennom Husbanken har Balsfjord kommune fått kjennskap til mulighetene av å benytte 
kommunal tildelingsrett i privateide boligkomplekser. I korte trekk går dette ut på at 
kommunene leier boenheter hos private utleiere. Kommunen bestemmer hvem som skal bo 
i boligen i 10 år + 10 år med opsjon. Dette vil i prinsippet gi en tildelingsrett på 20 år. Utleier 
vil ved nybygg kunne få opptil 40 % tilskudd fra Husbanken. Utleier vil være ansvarlig for å 
administrere og vedlikeholde boligen som normalt.  
Balsfjord kommune ønsker å stimulere nybyggere ved å tilby kommunal tildelingsrett. 
Kommunene har kjennskap til behovet for utleie, samtidig som denne type boligsamarbeid 
vil gi flere boenheter.  
 
 
I tillegg til å prioritere anskaffelser av boliger gjennom tildelingsrett i privateide boenheter, 
kan kommunene i prinsippet anskaffe boliger på flere måter: 
 

 Tildelingsrett 

 Bygge boliger i egen regi 

 Omdisponere kommunale bygg, som pr. i dag benyttes til boligformål 

 Stimulere til etablering av utleieenheter i eksisterende boliger 
 
 
 
Øremerkede boliger: 
Kommunene har flere boliger som er kommunalt eid, men som er øremerket til spesielle 
grupper. F.eks: boliger for funksjonshemmede, barnebolig, avlastning, eldre, rusomsorg, ol. 
 
Oversikt over øremerkede boliger i kommunen: 
· Midttun boliger på Storsteinnes er en kommunal stiftelse med 10 øremerkede 
omsorgsboliger for personer med funksjonsnedsettelse. Stiftelsen er eier av boligene, som 
består av 8 boenheter. To enheter benyttes til base for ansatte.   
· Kirkeveien 20 på Storsteinnes består av 4 leiligheter for personer med 
funksjonsnedsettelse. 
· Roffa på Nordkjosbotn består av 4 leiligheter. 
· Sandbukt avlastningsbolig gir tilbud om avlastning for familier som har barn med 
funksjonsnedsettelse. 
· Petersborgveien på Storsteinnes har 6 leiligheter for personer innen psykisk helsevern 
· Laksvatn eldresenter består av 7 boenheter 
· Kløverlund på Nordkjosbotn består av 7 leiligheter med fellesareal, samt ett 
frittstående rekkehus med 7 leiligheter 
· Balsfjord bo- og servicesenter på Storsteinnes består av 52 sengeplasser. 15 omsorgsboliger 
med fysisk nærhet og adgang til sykehjemmet. 
.Malangstun i Meistervik har 20 sykehjems plasser og 10 eldresenter plasser. 
 
 
 
 
 



Boligpolitisk plan 2014-0217 Side 14 
 

 

6. Alle kan bo_______________________________________ 
 
 

Vanskeligstilte på boligmarkedet: ”..personer som i mangel av økonomiske ressurser, med 
fysiske eller sosialmedisinske problemer, ikke har mulighet til å skaffe eller bli boende i en 
god bolig, i et godt miljø.” 
 
Som definisjonene på «vanskeligstilte» viser, er det ikke bare lave inntekter som er årsaken 
til at mennesker er i en vanskelig bosituasjon. For å imøtekomme utfordringer rundt forhold 
som fysiske og psykiske helseutfordringer, arbeidsledighet, manglende kunnskaper om å bo, 
tvangsfravikelse av eiendom, ol., må også kommunen ha kompetanse, tiltak og systemer 
som takler slike utfordringer.  
 
Samhandling og kompetanse 
Samhandling om boligsosiale utfordringer skjer på to nivå: 
Individnivå 
Systemnivå 
 
Individnivået fordrer at hjelpeapparatet setter den vanskeligstilte i sentrum og bidrar på 
individets premisser. Systemnivået må ivareta helhetstenkning hvor effektivitet, rasjonalitet, 
kommunikasjon er viktig. 
 
Samhandling på individnivå 
Mange av de som er vanskeligstilte på boligmarkedet har et sammensatt behov som fordrer 
at flere fagenheter i hjelpeapparatet bidrar. Det er ikke sjelden at innbyggere må forholde 
seg til enheter som eksempelvis rustjenesten, psykiatritjenesten, barnevernstjenesten, 
gjelsrådgiver, namsmann, NAV og byggforvaltning. Denne kompleksiteten kan gjøre 
kommunens hjelpeapparat fremmed for brukeren og fremmedgjør brukeren for kommunen.  
 
Samhandling på systemnivå 
Den boligsosiale organiseringen i kommunen er kompleks og samhandling på tvers mellom 
de ulike hjelpeinstansene og 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. 
 
Kompetanse: 
Helhetlig boligsosial kompetanse og tenking er nødvendig. Mangel på kompetanse kan føre 
til begrenset hjelp og gode løsninger for den vanskeligstilte på boligmarkedet. Boligsosiale 
virkemidler og tiltak er ofte forutsetning for at behandlingstiltak lykkes. Derfor må kunnskap 
hos kommunens ansatte om tilgjengelige boligsosiale virkemidler (lån, tilskudd, tjenester, 
boliger, barnefattigdom, omsorgs teknologi, m.m) kontinuerlig oppdateres. 
Tilgjengelig kompetanse henger tett sammen med graden av samhandling internt i og 
mellom enhetene. Kompetanse er en forutsetning for at helhetstenking ivaretas og riktig 
kompetanse på rett sted betinger koordinering. 
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Forankring: 
Mål kan bare nås dersom beslutningen er forankret i hele organisasjonene. Det må være 
forståelse og enighet om at satte mål er hele organisasjonens ansvar. 
Spesielt er det avgjørende at strategisk ledelse er involvert i arbeidet. Enheten med sine 
beslutningstakere må være kjent med planer og mål, og de har et spesielt ansvar for å sørge 
for at disse er kjent nedover i organisasjonen.  
Strategisk ledelse må ha et tett og informativt forhold til politisk ledelse, slik at arbeidet som 
utføres er i trås med politiske beslutninger.   
 
 
 
 

7. Ingen bostedsløse_______________________________ 

 
 
I henhold til Lov om sosial tjenester i Arbeids og-velferdsforvaltningen §27, plikter 
NAV/kommunene «….. å finne midlertidig botilbud for dem som ikke klarer det selv.» 
 
 
Kjennetegn ved bostedsløsheten i Norge. 
De fleste bostedsløse personer er menn, bare tre av ti er kvinner. En av fire er under 25 år. 
Over halvparten er mellom 25 og 45 år. Eldre bostedsløse utgjør en liten gruppe.  
Utdanningsnivået blant bostedsløse er langt lavere enn i befolkningen ellers. 
Hovedinntektskilden blant bostedsløse er, og har vært siden den første kartleggingen ble 
gjort i 1996, sosialhjelp. Etter innføringen av arbeidsavklaringspenger er sosialhjelp i stor 
grad erstattet med denne ytelsen. Bostedsløse personer er en gruppe i befolkningen med 
liten tilknytning til arbeidslivet. Under 10 prosent har en form for arbeidsrelatert inntekt og 
dette bildet har vært ganske stabilt siden 1996. 
 

Hovedfunnene i NIBRs rapport om bostedsløse i Norge 2012: 
-6250 bostedsløse i Norge, eller 1,26 per 1000 innbygger (1,27 i 2008)  
-ingen økning i andelen unge sammenliknet med forrige kartlegging i 2008. 
-nedgang i andelen bostedsløse som er avhengig av rusmidler  
-økning i bostedsløse barnefamilier 
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Bostedsløse i Balsfjord følger hovedfunnene i nasjonale rapporter. I tillegg til den «typiske» 
bostedsløse, er samlivsbrudd en av årsakene til mange akutte situasjoner av boligmangel i 
Balsfjord. Her er det ofte barn involvert.  
Tvangsfravikelse av eiendom eller utkastelser er også en av årsakene til bostedsløshet. Det 
oppleves som et paradoks at kommunen som boligeier kaster personer ut av boligen på 
grunn av husleie restanser, for så å måtte tilby samme person nytt husrom jfr. lov om sosiale 
tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.  
Manglende boevne er også en av de hyppigste årsakene til at personer står uten bolig. Her 
er ofte psykisk lidelse, rus og økonomi årsak til liten evne til å bo og beholde boligen.  
Ellers viser kartleggingen at mange er pr. definisjon bostedsløs, men bor hos familie og 
venner. Disse menneskene prioriteres sjeldent ved tildeling av kommunale boliger, da de har 
tak over hodet. Kartleggingen viser at de ofte har varig, eller midlertidig stønad fra NAV. Noe 
som på sin side gjør dem lite økonomisk rustet til å eie egen bolig på et presset boligmarked.  
 
Den sosiale boligpolitikken bør organiseres slik at den bistår enkeltpersoner og familier til en 
tilfredsstillende bosituasjon og opprettholde denne over tid.  
Det er et premiss i boligpolitikken at alle skal ha mulighet for et varig og funksjonelt botilbud, 
uavhengig av oppførsel og mulighetene til å mestre et selvstendig liv.  Det å bo handler om å 
ha tilstrekkelige tjenester som ivaretar den enkeltes behov og en egnet bolig, ikke om 
boevne. 
 

Boligsosial ordliste og definisjoner 
 Vanskeligstilte på boligmarkedet: ”..personer som i mangel av økonomiske ressurser, med 

fysiske eller sosialmedisinske problemer ikke har mulighet til å skaffe eller bli boende i en 
god bolig, i et godt miljø.” 

 Boligsosialt arbeid: Et vellykket boligsosialt arbeid krever en helhetlig tilnærming på 
tvers av organisatoriske grenser og forvaltnings-nivå. Det boligsosiale arbeidet er 
omfattende og dekker alt fra kommunens innsats for å fremskaffe og tildele boliger, til 
enkelttiltak som kan øke den enkeltes forutsetninger for å mestre bo- og livssituasjon. 

 Samhandling: Samhandling vil si at flere aktører som har forskjellige roller jobber 
Sammen, for og nå felles mål. Hensikten med samhandlingen er normalt å utnytte gjensidige 
fortrinn i fellesskap, for eksempel kunnskaper og ferdigheter, målgruppetilgang, 
infrastruktur, eller andre kritiske ressurser for suksess. 

 Folkehelse: Folkehelsearbeid er samfunnets totale innsats for å opprettholde og  
fremme folkehelsen. I dette ligger nødvendigheten av å styrke verdier som gir det enkelte 
individ og grupper muligheter for ansvar, delaktighet, solidaritet, mestring og kontroll. 

 Egen bolig: Man disponerer eid eller leid bolig. 

 Egnet bolig: Bolig som tilfredsstiller gitte behov. For funksjonshemmede og eldre 
betegnelse for bolig tilpasset et bestemt behov som bevegelseshemning, synshemming, 
hørselshemming m.m. 

 Omsorgsbolig: En omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset orienterings- og 
bevegelseshemmede, og fysisk tilrettelagt slik at beboere etter behov skal kunne motta 
heldøgnspleie og omsorg. En omsorgsbolig er beboerens eget hjem. Den enkelte bolig 
kan være utformet som selvstendig bolig eller som bofellesskap/bokollektiv. 

 Bostedsløse: Personer som ikke disponerer egen eid eller leid bolig, og er henvist til 
tilfeldige boalternativ, samt personer som ikke har ordnet oppholdssted for kommende 
natt. Dette omfatter også personer som oppholder seg på institusjoner, hospits eller 
lignende, og som ikke har eget bosted ved eventuell utskrivelse som vil finne sted om to måneder eller 
mindre. Som bostedsløs regnes også den som bor midlertidig hos slektninger og venner 


