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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn 
Bakgrunnen for planen ligger i regjeringens 

boligpolitiske visjon om at alle skal kunne 

bo trygt og godt. For å oppnå dette må det 

forankres samarbeid på tvers av enhetene i 

kommunen hvor leietakers beste ligger til 

grunn. For at boligsøkere og leietakere skal 

kunne få den hjelpen de trenger må 

samhandlingen være bygd opp på en god og 

tilfredsstillende måte. En del grupper klarer 

ikke å skaffe seg bolig på det åpne markedet 

og det er den gruppen vi skal hjelpe med å 

skaffe, eller beholde en tilfredsstillende 

bolig. Herunder ligger både husbankens 

virkemidler og kommunens eget 

tjenesteapparat. Ett overordnet mål i denne 

avtale er at leietaker skal kunne avansere i 

boligtrappen og etter hvert komme seg over 

i egen bolig. 

Fauske kommune har de seneste årene vært 

en aktiv aktør på boligområdet, dette som 

tilrettelegger, eier, leietaker og pådriver i 

boligutvikling.  

1.2 Framdrift og 
arbeidsform 

Arbeidet med denne planen har vært gjort 

av Fauske Eiendom KF, og senere av 

Fauske kommunale eiendommer. Det har 

vært nedsatt en arbeidsgruppe bestående av 

ulike enheter som er sentrale i boligsosialt 

arbeid i vår kommune. Det har også vært en 

styringsgruppe som har bestått av 

kommunalsjefer, rådmann og daglig leder i 

Fauske Eiendom KF.  

1.3 Hva er en boligsosial 
handlingsplan? 

En boligsosial handlingsplan skal være en 

plan som angir mål, tiltak og prioriteringer 

for kommunens boligsosiale arbeid. Planen 

skal bidra til større effektivitet og mer 

samkjørt boligsosialt arbeid. Den vil også 

være et viktig redskap i samarbeidet med 

befolkningen og aktører i boligmarkedet. 

Samtidig inneholder planen en 

gjennomgang av kommunens behov for og 

bruk av boligsosiale virkemidler i den 

perioden den er ment å gjelde for.  

1.4 Planens form og 
innhold 

Planen er delt inn i 3 hoveddeler, som hver 

behandler spesifikke målområder innen det 

boligsosiale arbeidet i Fauske kommune. 

Hvert av kapitlene skal ha en analysedel og 

en handlingsdel. Analysedelen består av en 

situasjonsbeskrivelse, utviklingstrekk, samt 

vurderinger av virkemidler og behov. I 

handlingsdelen presenteres kommunens 

målsettinger, strategier og tiltak for 

planperioden. 

 

 

 

 

 

1.5 Rullering av planen 

Boligsosial handlingsplan gjelder for 

perioden 2018-2028. Tiltaksdelen rulleres 

hvert år i forbindelse med 

budsjettbehandlingen, og planen som helhet 

rulleres ved behov, minimum hvert 4. år.  
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2. Nasjonale, 
regionale og lokale 
føringer for 
boligpolitikken 

2.1 Nasjonale målsettinger 
for boligpolitikken 

Det er en overordnet målsetting i norsk 

boligpolitikk at alle skal kunne bo trygt og 

godt. Den norske velferdspolitikken bygger 

på disse premissene.  

De generelle statlige målsettingene for bo- 

og byggingspolitikken er slik: 

1. Bosteder for alle i gode bomiljø 

2. Trygg etablering i eid eller leid bolig 

3. Boforhold som fremmer velferd og 

deltakelse. 

4. Godt utformede, sikre, energieffektive 

og sunne bygg. 

5. Bedre og mer effektive byggeprosesser1 

Boligpolitikken skal bidra til å imøtekomme 

boligbehovene til den enkelte i samfunnet, 

og for kommende generasjoner. For å 

lykkes med målene må boligpolitikken 

gjøre det mulig for den enkelte innbygger å 

bygge, bo og leve.  

En god bolig er for enkelte av oss av stor 

betydning for vår livskvalitet og mulighet til 

livsutfoldelse. Gode boliger skaper gode 

samfunn. Bygningskvalitet, utforming, 

beliggenhet og funksjonalitet er avgjørende 

for kvaliteten på de tjenestene som 

kommunen skal yte til sine innbyggere.  

En god boligpolitikk er et kommunalt 

ansvar, som videreført vil være en 

forutsetning for at kommunen skal kunne 

lykkes med sine velferdsoppgaver. Videre 

har regjeringen skissert følgende nasjonale 

mål og prioriterte innsatsområder for 

boligsosiale forhold: 

                                                      
1 St.meld.nr. 17 «Byggje-bu-leve» En 

bostedspolitikk for den enkelte, samfunnet og 

fremtidige generasjoner 

 Alle skal ha et godt sted å bo 

 Alle med behov for tjenester, skal få 

hjelp til å mestre boforholdet. 

 Den offentlige innsatsen skal være 

helhetlig og effektiv. 

Prioriterte innsatsområder i strategien: 

Hjelp fra midlertidig til varig bolig 

Hjelp til å skaffe egnet bolig 

 Forhindre utkastelse 

 Gi oppfølging og tjenester i hjemmet 

 Sikre god styring og målretting av 

arbeidet 

 Stimulere til nytenking og sosial 

innovasjon 

 Planlegge for gode bomiljøer 

Fylkesplan for Nordland 2013-2025 

Fylkesplanen for Nordland skisserer ulike 

strategier og arealpolitiske retningslinjer for 

regionen, herunder følgende fokuspunkter; 

 God (kommune)planlegging 

 By- og tettstedsutvikling 

 Klima og energitilpasning 

Fylkesplanen for Nordland fremmer at 

utbygging bør sentraliseres og viser til ulike 

tiltak og virkemidler for å unngå uønsket 

spredning av bebyggelse. 

 

2.2 Aktuelt lovverk 

Plan- og bygningsloven gir kommunen det 

samlede rammeverket for planlegging og 

byggesak 

Fauske kommunes ansvar ovenfor 

vanskeligstilte på boligmarkedet, er hjemlet 

i: 

Helse- og omsorgstjenesteloven 

Beskriver blant annet kommunens plikt til 

samhandling og samarbeid internt i 

kommunen og med eksterne slik som 

fylkeskommune, regionalt helseforetak og 

stat. Forpliktelser til å yte bistand i 
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forbindelse med botilbud - Bistand 

inkluderer blant annet helsetjenester i 

hjemmet og personlig assistanse som 

praktisk bistand og opplæring. 

Viktige paragrafer: 

§3-1; Kommunens overordnede ansvar for 

helse- og omsorgstjenester 

§3-2; Kommunens ansvar for helse- og 

omsorgstjenester 

§3-3; Helsefremmende og forebyggende 

arbeid 

§3-4; Kommunens plikt til samhandling og 

samarbeid  

§ 3-7; Boliger til vanskeligstilte 

«Kommunen skal medvirke til å skaffe 

boliger til personer som ikke selv kan 

ivareta sine interesser på boligmarkedet, 

herunder boliger med særlig tilpasning og 

med hjelpe- og vernetiltak for dem som 

trenger det på grunn av alder, 

funksjonshemning eller av andre årsaker»  

 

 

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og 

velferdsforvaltningen(sosialtjenesteloven) 

Formålet med loven er å bedre levekårene 

for vanskeligstilte, bidra til sosial og 

økonomisk trygghet, herunder at den 

enkelte får mulighet til å leve og bo 

selvstendig, og fremme overgang til arbeid, 

sosial inkludering og aktiv deltakelse i 

samfunnet. Loven skal bidra til at utsatte 

barn og unge og deres familier får et 

helhetlig og samordnet tjenestetilbud. 

Loven skal bidra til likeverd og likestilling 

og forebygge sosiale problemer.» 

§ 13 Samarbeid med andre deler av 

forvaltningen 

Kommunen i arbeids- og 

velferdsforvaltningen skal medvirke til at 

sosiale hensyn blir ivaretatt av andre 

offentlige organer som har betydning for at 

formålet med loven blir oppnådd. 

§ 15 Boliger til vanskeligstilte 

«Kommunen i arbeids- og 

velferdsforvaltningen skal medvirke til å 

skaffe bolig til vanskeligstilte personer som 

selv ikke kan ivareta sine interesser på 

boligmarkedet.» 

 § 27 Midlertidig botilbud 

«Kommunen er forpliktet til å finne 

midlertidig botilbud til dem som ikke klarer 

det selv.” 

2.3 Fauske kommune sine 
målsettinger for 
boligsosialt arbeid 

Overordnet mål 

Det langsiktige og overordnede mål er at: 

Innbyggerne i Fauske kommune skal kunne 

bo trygt og godt. Boligen skal være egnet 

med en tilfredsstillende standard uavhengig 

av økonomiske, fysiske, helsemessige og 

sosiale forutsetninger.  

Overordnet mål deles i flere delmål under 

kategorien boligutvikling, kommunale 

utleieboliger og oppfølging i boliger 

Boligutvikling 

 Bidra til tilstrekkelig boligproduksjon 

slik at flest mulig kommer seg inn i 

boligmarkedet. 

 Bidra til at boligbygging tilpasses 

boligbehovet. 

 Legge til rette for en variert 

boligsammensetning og integrering av 

ulike brukergrupper i boligområdene. 

 Bidra til at boligene er tilgjengelig for 

alle. 
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Kommunale utleieboliger 

 Sørge for at den kommunale 

boligmassen er stor nok til å gi et 

dekkende behov til de av våre 

innbyggere som ikke selv kan ivareta 

sine interesser på boligmarkedet. 

 Gjennomgå eksisterende boligmasse 

endring av boligmassen, nytenking med 

hensyn til eventuell ombygging, kjøp, 

salg og evt. nybygg. 

Oppfølging i bolig 

 Legge til rette for at de som ikke klarer 

seg selv i egen bolig får tilstrekkelig 

hjelp til å mestre dagliglivet og bli 

boende i egen bolig.  
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3. Målområde 1 – 
generell boligutvikling 

Hovedmål for den generelle 

boligutviklingen 

Fauske kommune skal ha en boligutvikling 

som er i tråd med befolkningens boligbehov 

når det gjelder antall boliger, hvilke type 

boliger som bygges og hvor nye boliger 

lokaliseres. Boligutviklingen skal fremme et 

velfungerende boligmarked med gode 

bomiljø, ivareta folkehelse og følge øvrig 

planverk på en helhetlig måte. (Tatt med i 

handlingsplanen) 

3.1 Behov i årene framover 

Befolkningsutvikling 

Ved inngangen til 2016 var det 9604 

innbyggere i Fauske kommune2. Dette er 53 

færre personer enn i 2006. For de ti siste 

årene kan vi se en klar trend til at andelen 

barn og unge faller sammenlignet med 

gruppen 67 år eller eldre, jf. figur:  

 

Figur 1: SSB 2016 

I perspektiv 2025 er den mest sannsynlige 

utviklingen i hht. SSB’s tall at folketallet i 

Fauske holdes tilnærmet konstant, evt. med 

en mindre nedgang.   

En befolkningsnedgang i perspektiv 2025 

kan komme i de yngste/ung voksne 

aldersgruppene (6 – 44 år).   

Antallet eldre kan forventes å øke sterkt 

fram mot 2025.  Den største økningen 

kommer i aldersgruppen 67-79 år.   

                                                      
2 Befolkningstallene er hentet fra Statistisk 

sentralbyrå (SSB). 

 

Aldersfordeling i befolkningen 

 

 

Figur 2: SSB 2015-2030 

 

Det er en yngrebølge på landbasis med 25% 

flere i alderen 18-27 år i 2015 enn det var i 

2005, Nordland har 14% flere i denne 

aldersgruppen, Fauske har kun 0,5% flere. 

Inn - og utflytting 

 

Figur 3: SSB 2016 

Folketallet i Fauske kommune er stabilt pr. 

1.1.2015 var det 9 622 innbyggere og i 2016 

er det 9604 innbyggere og forventes i 2030 

å være 9454 innb. (kilde:SSB/Panda). 

Pendling 

Kommuneplanens samfunnsdel3 viser at det 

er 555 personer bosatt i andre kommuner 

som pendlet inn til Fauske i 2008, samtidig 

som det er 1.427 som pendlet ut av Fauske 

kommune. Det antas at trenden ikke er 

vesentlig endret siden 2008.  

3Fauske kommune «Kommuneplanens 

samfunnsdel, faktadel» 

Aldersgruppe 2006 2008 2010 2012 2014 2016 Endring

0-5 år 635 604 588 556 557 513 -122

6-15 år 1308 1253 1235 1175 1150 1105 -203

16-19 år 484 557 575 542 517 510 26

20-66 år 5750 5679 5710 5719 5698 5725 -25

67-79 år 897 903 945 1010 1142 1264 367

80-89 år 409 413 414 417 393 395 -14

90+ år 68 71 85 94 99 92 24

Sum 9551 9480 9552 9513 9556 9604 53

2006 2008 2010 2012 2014 2016

Folkemengde 9551 9480 9552 9513 9556 9604

Levendefødte 92 93 90 74 74 89

Døde 95 93 84 97 82 103

Fødselsoverskudd -3 0 6 -23 -8 -14

Innflyttinger 316 382 372 397 439 525

Utflyttinger 398 383 396 380 368 385

Nettoinnflytting -82 -1 -24 17 71 140

Folketilvekst -86 -3 -19 0 66 125
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Unge i etableringsfasen 

Fauske kommunes kommuneplan skisserer 

en del utfordringer, muligheter, mål og 

strategier for å sikre at unge mennesker kan 

bosette seg i kommunen. Unge i 

etableringsfasen har ofte leiemarkedet som 

den mest aktuelle innfallsport til etablering. 

Boligmarkedet i kommunen er sterkt 

eiedominert. Krav til egenkapital på 

minimum 15% ved boliglån og høye priser 

gjør det utfordrende for mange unge å 

komme seg inn på boligmarkedet. Unge i 

etableringsfasen inngår i utgangspunktet 

ikke i målgruppen til boligkontoret i 

kommunen. Unge i etableringsfasen vil på 

bakgrunn av nye retningslinjer fra 

Husbanken ikke være berettiget til 

låneordninger som boligkontoret 

disponerer.  Nye retningslinjer gitt av 

Husbanken, forskrift og Fauske kommune 

sine egne retningslinjer. 

Ut fra fremtidig befolkningsprognoser vil 

kommunen være avhengig av å øke 

befolkningsgrunnlaget i yrkesaktiv alder, 

her vil unge i etableringsfasen representere 

en viktig ressurs for kommunen. En videre 

gjennomgang av innsats og tiltak overfor 

denne befolkningsgruppen vil være viktig 

og riktig å gjøre. 

Husbanken har en del virkemidler som kan 

søkes for å bygge egen bolig. Dette er 

viktige insitamenter for boligbygging i 

distriktene. Dette er ikke lånemidler som 

kommunen disponerer, men som må 

markedsføres bedre mot alle som ønsker å 

bygge egen bolig. 

 

Eldre i boligmarkedet 

Ut fra den demografiske utviklingen vil 

andel eldre øke betydelig. Spesielt vil dette 

merkes fra rundt 2020. Prognosene som 

foreligger vil ha betydning for fremtidige 

botilbud og boligetterspørsel. Undersøkelser 

blant annet foretatt av Norsk institutt for by- 

og regionforskning (NIBR), viser at eldre 

seniorer er mer stasjonære i sine 

boligpreferanser – de vil gjerne bo der de 

bor. Yngre seniorer er gjerne mer mobile og 

ønsker å bo sentralt, med de fordeler dette 

gir. Langt færre eldre ønsker i dag å bo på 

sykehjem, de fleste ønsker å bo i 

omsorgsbolig med tilrettelagte tjenester. I 

undersøkelse gjort av NIBR knyttet til 

omsorgsboliger, svarer 80% av de spurte 

seniorer at beliggenhet er viktig. 

Omsorgsboligene må ligge i et kjent miljø 

med tilgang til kjente aktiviteter og sosiale 

miljø. Nærhet til familie og 

døgnkontinuerlig hjemmetjeneste trekkes 

også fram som viktige elementer.  

 

3.2 Hovedtrekk ved 
boligmarkedet i vår 
kommune 

Prisnivå 

Figuren viser prisutviklingen i forhold til 

omsetning av boligeiendom. Utfordring 

med denne tabellen er at antall som gis kan 

gjelde bygg med flere boenheter uten at 

dette er registrert. Eks. 4-mannsbolig og 

lignende som ikke er seksjonert. 

 

Figur 4: SSB 2016 

Husleienivå 

SSBs leiemarkedsundersøkelse går ikke 

spesifikt inn på kommunenivå. Det 

foreligger derfor ikke konkrete tall som 
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beskriver husleienivået i kommunen. Det 

kan fremskaffes oversikt over pris på 

kommunale boliger, men boliger som leies 

på det private markedet er vanskelig å finne 

prisene på da slik utleie ofte skjer via 

bekjentskap og facebook, ikke via finn.no 

og andre søkemotorer som vi har tilgang til.  

Det er av stor betydning for kommunen og 

eiendomsforvaltningen, at leieprisene 

holdes på et kostnadsdekkende nivå, 

leieprisen vil da dekke kostnader til 

vedlikehold og kapitalkostnader. Det vil 

hindre at subsidiering av vanskeligstilte 

skjer gjennom husleienivå, og ikke gjennom 

de støtteordninger som kommunen har til 

rådighet. 4 

Subsidiering gjennom husleien fører til 

manglende vedlikehold, dårlige boforhold 

og ødelagte boliger. 

I neste omgang fører dette til behov for 

nybygg, lenge før den normale levetid for 

byggene er inntruffet. 

Dette er en svært kostbar og 

uhensiktsmessig form for forvaltning. 

Sammensetninger av boliger 

Boligmassen i Fauske består i stor grad av 

eneboliger. Figuren viser en grafisk 

prosentvis framstilling av ulike 

bygningstyper. Andelen eneboliger i 

kommunen er på 68 prosent i 2016, mens 

den i 2006 var på 72%. Det har vært en 

reduksjon i antall eneboliger i tiårsperioden 

på 47 boliger. I samme periode har antall 

boliger i boligblokk økt med hele 155 

boenheter. 

                                                      
4 Fauske kommune «kommunale boliger» 

delrapport 3, eiendomsforvaltning 

 

Figur 5: SSB 2016 

 

 

3.3 Virkemidler i 
boligområdet 

Planarbeid og regulering i kommunen 

Kommuneplanens samfunnsdel skal legge 

føringer for hvordan Fauske kommune skal 

utvikle seg. Kommuneplanens samfunnsdel 

vil være ledende for øvrig planlegging i 

kommunen. Kommunens arealplan skal 

være førende for boligutvikling. Her settes 

styrende bestemmelser for arealforvaltning. 

 

Reguleringsplan er det formelle grunnlaget 

for at det gis byggetillatelse. Loven sier at 

det skal ligge en godkjent reguleringsplan 

til grunn for alle bygge – og anleggstiltak av 

en viss størrelse. Reguleringsplan er 

kommunens redskap for å utrede arealbruk 
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og bruksendring i større område. Private 

utbyggere utfører mye av dette arbeidet. 

Reguleringsplan vedtas av kommunen, og 

kommunen har myndighet til å stille 

betingelser for innvilgelse av 

byggetillatelser.  
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3.4 Handlingsdel for målområde 1 – generell boligutvikling 
  Tiltak Hovedansvar Beh. 2018 2019 2020 Kostnader 

 3.1 

Stimulere til økt 

byggeaktivitet ved bedre 

markedsføring av 

Husbankens virkemidler 

Fauske 

kommune 

v/Fauske 

kommunale 

eiendommer 

A X X X Ingen 

 3.1 

Stimulere unge i 

etableringsfasen til å 

etablere seg i vår 

kommune, tilskudd kr 

50.000 

Fauske 

kommune 
P/A X X X 

kr 500.000, 

dette vil bidra 

til 10 

etableringer 

 3.3 

Sikre at det settes av 

tomter/boliger til 

kommunal disposisjon i 

forhandlinger om 

utbyggingsavtaler med 

private. 

Fauske 

kommune 

v/plan utvikling  

P/A X X X 

Ingen - 

kostnadene vil 

komme ved 

hvert 

byggeprosjekt 

 3.3 

Sikre helhetlig 

planlegging i kommunens 

arealdel opp mot 

boligsosiale forhold. 

Fauske 

kommune 

v/plan utvikling 

P/A X X X 

Ingen - 

kostnadene vil 

komme ved 

hvert 

byggeprosjekt 
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4. Målområde 2 – 
boligsosiale forhold 

Hovedmål for de boligsosiale forholdene 

Fauske kommune skal medvirke til å skaffe 

egnede boliger med nødvendige tjenester til 

vanskeligstilte på det ordinære 

boligmarkedet. Flere skal stimuleres fra leie 

til eie av egen bolig. 

4.1 Vanskeligstilte på 
boligmarkedet 

Hvem er vanskeligstilt? 

Regjeringen la høsten 2002 frem St.meld. 

nr. 6 (2002-2003) Tiltaksplan mot 

fattigdom. Å sikre vanskeligstilte gode, 

nøkterne boliger var en sentral strategi i 

denne meldingen.  

Vanskeligstilte på boligmarkedet skal sikres 

en bolig de kan klare å beholde. Dette er en 

forutsetning for at flest mulig i yrkesaktiv 

alder skal klare seg selv ved egen 

arbeidsinntekt.  

Tiltak for å redusere antall vanskeligstilte 

på boligmarkedet vil på den ene siden bli 

rettet mot individene for å styrke deres 

ressurser slik at de lettere kan delta på 

boligmarkedet, og på den annen siden bli 

rettet mot egenskaper ved boligmarkedet og 

boligmassen som unødvendig hindrer folk i 

å delta.  

Det er kommunene som har hovedansvaret 

for å sikre vanskeligstilte en bolig. 

Utfordringen er å legge til rette for at 

kommunene skal ha de beste muligheter for 

å ivareta dette ansvaret 

Vanskeligstilte på boligmarkedet er en 

svært mangeartet gruppe. Personer fra alle 

samfunnslag kan i perioder av livet være 

vanskeligstilte på boligmarkedet. Lavt 

inntektsgrunnlag, arbeidsledighet og 

funksjonstap er noen eksempler på 

årsakssammenhenger som kan bidra til en 

vanskelig bosituasjon. Å være vanskeligstilt 

på boligmarkedet er ikke en statisk og 

nødvendigvis vedvarende situasjon. Likevel 

vil enkelte mennesker være mer utsatt for å 

komme inn under definisjonen 

«vanskeligstilt». Mennesker med 

utfordringer i forhold til rus og psykisk 

helse er et eksempel, andre vil være 

flyktninger og aleneboende med begrenset 

økonomi. Her vil også personer med 

innvilget uførepensjon være en stor gruppe, 

da dette er personer som ansees å være 

varig økonomisk vanskeligstilt. 

Boligkontoret ved Fauske kommunale 

eiendommer forvalter de kommunale 

gjennomgangsboligene, omsorgsboliger 

tildeles og forvaltes av Tildelingskontoret. 

4.1.1 Søknader kommunal bolig 

(Telleperiode 01.01.2014-01.07.2015) 

Antall søknader   85 

Innvilget   47 

Avslått med begrunnelse:   38 

Ikke folkereg i vår kommune 9 

Egen bolig/god øk 18 

Har bolig 6 

Manglende dok 3 

Sendt til flyktning 2 

Kartleggingen viser at i overkant av 50% av 

de som søkte kommunal bolig i perioden 

fikk positivt svar på søknaden. Dette enten 

ved at det ble gitt konkret bolig, eller ved at 

søker ble satt på venteliste. 

Denne kartlegginga omfatter ikke 

flyktninger. Når det gjelder flyktninger så 

får alle som kommer til vår kommune tilbud 

om kommunalt disponert bolig. Dette kan 

være boliger som kommunene eier, eller 

som er leid inn fra det private markedet til 

videre utleie.  
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4.1.2 Midlertidig bolig 

Lov om sosiale tjenester i Nav § 27 sier at 

kommunen er forpliktet til å finne 

midlertidig botilbud til dem som ikke klarer 

det selv. 

Fauske kommune har ikke midlertidig 

bolig. Det er i hoteller og campingplasser i 

kommunen som benyttes som midlertidig 

bolig når det er behov.  

Kostnadsoversikt Nav – midlertidig bolig: 

 2013 2014 2015 

Camping 126.192,- 422.920,- 227.500,- 

Hotell 104.670,-   97.400,- 246.498,- 

Sum 230.862,- 520.320,- 473.998,- 

Kilde: Nav Fauske 

Dette er midler som med fordel kunne vært 

brukt til å ha 3-4 «krisehybler» stående i 

tilfelle akutte behov. «Krisehyblene» bør 

være bemannet og det bør være renhold av 

disse. Dette bør være små enheter som er 

møblert, og hvor vasking av hybelen inngår 

i leien.  

4.1.3 Flyktninger 

Kommunestyret i Fauske vedtok mottak av 

48 flyktninger for 2016 og har vedtatt 

mottak av 48 flyktninger for 2017. Tallet 

for mottak av flyktninger i 2017 er redusert 

til 30 etter anmodning fra IMDI. Det ble 

gjort en anmerkning om at tallet inkluderte 

familiegjenforening for 2016, dette gjelder 

ikke for 2017. Det er en utfordring av 

mange av dem som sitter på mottak kan 

søke/ har søkt familiegjenforening. 

Det har tidligere år vært slik at vi har hatt 

stor utskifting av dem som bodde i 

kommunale boliger. Dette på grunn av at  

når botiden i kommunal bolig var over så 

var det mange som flyttet til kommuner sør 

i Norge.  

Oversikt over antall bosatte flyktninger og 

dem som har flyttet ut av kommunen siste 5 

år: 

År 2012 2013 2014 2015 2016 

Bosatt 23 33 33 53 48 

Flyttet 

ut 

18 14 2 2 4 

Kilde: Fauske kommune Flyktningkontoret 

 

Det ser ut til at flyttingen fra Fauske er 

nærmest stoppet opp. Dette bidrar til 

kommunen får flere innbyggere, men skaper 

utfordringer når det gjelder bosetting av nye 

flyktninger.  

Det er behov for flere flyktningeboliger for 

å kunne oppfylle kommunestyrets vedtak 

om bosetting. Disse boligene bør være i og 

rundt Fauske sentrum da opplæringen 

foregår her.  

4.1.4 Utviklingshemmede  

Fauske kommune har 20 øremerkede 

boliger for de som har vedtak om mottak av 

tjenester fra miljø- og habiliteringstjenesten.  

Type bolig Leie/eie  

Borettslag 8  Selveie 

Kommunalt 

eid 

8 Tidsubestemt 

kontrakt 

Kommunalt 

eid 

4 Tidsbestemt 

kontrakt 

Kilde: Fauske kommune, miljø- og habiliteringstjenesten 
 

Valg av kontraktsform (tidsbestemt- 

tidsubestemt) gjøres ut fra beboers behov. 

Det er i noen tilfeller slik at det skrives 

tidsubestemt kontrakt for at beboer skal føle 

seg trygg i eget hjem. 
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Behov for boliger innen miljø- og 

habilitering i årene framover: 

 

Forklaring til tabellen:  

Sentrumsnært: kan være helt ordinære boliger, men ved at 

boligene er sentrumsnære kan beboere være mer 

selvstendig. 

Småhus: boliger som ligger litt skjermet 

Bemanning med nattevakt: base for personalet må 

opprettes.  

Forsterket heldøgns bemanning 2:1: Institusjon 

Kan kjøpe selv: dette er et uttrykt ønske fra personen selv. 

 

Denne gruppen kan i utgangspunktet bo i 

egen bolig, det er i de fleste tilfeller ikke 

behov for å etablere institusjoner. Det er 

imidlertid viktig at boligene som bygges er 

sentrumsnære slik at beboerne kan benytte 

seg av tilbudte fritidsaktiviteter og at det 

blir enkelt og komme seg til jobb.  

Det vil også i noen tilfeller være behov for 

bemanning i disse boligene, det må derfor 

etableres personalbase ved bygging.  

(I de tilfeller der kommunen velger å 

etablere egne borettslag for disse gruppene 

må det allerede ved etableringen tas opp 

hvem som kan tildele boligen. Det må også 

fastsettes hvem som skal betale husleie for 

boligen i de tilfeller det tar lang tid fra 

boligen fraflyttes til kommunen har funnet 

ny kjøper til boligen.) 

 

 

4.1.5 Rus og psykiske 
helseutfordringer 

Rus og psykisk helsetjeneste har pr i dag 

følgende boliger til disposisjon: 

Type bolig Leie/eie  

Borettslag 8 Psykiske 

lidelser 

Kommunalt eid 6 Lav bemanning 

Kommunalt eid 4 Uten 

bemanning 

 

I tillegg til de boligene som er øremerket til 

personer med tjenester fra rus- og psykisk 

helsetjeneste tildeles det «generelle» 

kommunale utleieboliger. Dette er i mange 

tilfeller mest hensiktsmessig ut fra diagnose 

og hjelpebehov. 

Utfordring med at øremerkede boliger er i 

flermannsboliger. Det er en økende tendens 

at denne gruppen har behov for små hus litt 

spredt i kommunen  

Det er pr i dag ingen gode etterverns tiltak i 

Fauske kommune for å ivareta personer som 

har vært på avrusning. Veien tilbake til den 

situasjonen de hadde før de ble innlagt er 

kort og relativt raskt kan rehabiliteringen 

som er oppnådd i behandlingen borte. 

Et av de viktigste tiltakene for å unngå 

tilbakefall er muligheten til å flytte inn i en 

bolig som ikke er tilknyttet et rusmiljø, og 

med heldøgns bemanning. Personalet skal 

arbeide videre med rehabilitering etter 

institusjonsopphold og med trening og 

mestring i bosituasjon. På denne måten vil 

de etter en tid kunne flytte over til en mer 

permanent bolig, men med muligheter for 

fortsatte tjenester i forhold til sine behov. 

Beboerne vil måtte følge retningslinjer, og 

ha en del plikter i forhold til å følge opp ett 

slikt rehabiliteringsopplegg. For å kunne ha 

denne type autonomi i et boligtilbud, må det 

ha betegnelsen institusjon. Dette for på 

lovlig vis kunne stille krav til beboere. Ut 

fra erfaring og dataregistrering kan dette 

gjelde 2 – 3 personer årlig. 

I tilknytning til dette botilbudet bør det bli 

opprettet et tilbud KAD for pasienter med 

Tidspunkt Antall Type bolig

Snarest 4 Sentrumsnært

Snarest 1 Småhus

Snarest 2 Bemanning med nattevakt

2016-2018 1 forsterket 2:1-Heldøgn.bem.

2017 1 kan kjøpe selv

2017 1 Sentrumsnært

2018 1 Bemanning med nattevakt

2019 3 Sentrumsnært

2019 2 Bemanning med nattevakt

2021 1 Sentrumsnært

2021 1 Bemanning med nattevakt

? 2 Bemanning med nattevakt

? 2 Sentrumsnært
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rus og psykiskhelse problematikk. Her vil 

det kunne dras nytte av ressursene i flere 

tjenester i et slikt tilbud med for eksempel 

nattevakt. 

Bemannede boliger for aktive 

rusavhengige 

Fauske kommune har behov for boliger med 

heldøgns bemanning for aktive 

rusmiddelavhengige.  Det anslås at dette 

gjelder ca. 4 personer.  

Kvinnelige rusmisbrukere er en svært sårbar 

gruppe som bør bli tilbudt et eget tilrettelagt 

botilbud der de har tett kontakt med 

oppfølgingstjenesten.  

 

Eldre rusmisbrukere 

Rusbrukere (alkohol og narkotika) blir i 

mange tilfeller tidligere «gammel» enn 

andre deler av befolkningen. Det vil da ikke 

være rett og plassere dem i institusjon på et 

eldresenter. Det bør etableres egen del av en 

institusjon til denne gruppa. De har ofte 

bruk for den hjelpen de kan få i en 

institusjon.  Det er et økende behov for 

botilbud for rusmiddelavhengige i alderen 

50 +. Dette er personer i aktiv rus som har 

utfordringer i forhold til sin fysiske helse 

og/ eller kognitive funksjon.  

Gjelder ca. 6 – 7 personer på 

målingstidspunktet.  

Hardbruksbolig 

Fauske kommune har pr. i dag ikke noen 

øremerkede boliger som kan brukes til 

personer som av forskjellige årsaker ikke 

kan bo med nære naboer, eller som trenger 

ro rundt egen bolig. 

Dette ut fra enkeltindividers behov for å bo 

med en god livskvalitet, og med ro i 

bosituasjonen og livet for øvrig. 

Hardbruksboliger er forsterkede boliger til 

mennesker som har ekstra behov.  

Gjelder ca. 2 – 3 personer. 

 

4.1.6 Helse og omsorg 

Samhandlingsreformen ble innført i 2012. 

Denne reformen skal bidra til å dempe 

veksten i bruk av sykehustjenester i form av 

at en større del av helsetjenestene må ytes 

av kommunen. Samhandlingsreformen vil 

bidra til at kommunen må tenke nytt på 

flere områder, der mer differensierte 

botilbud vil være et av tiltaksområdene. 

Mer sentraliserte boliger vil være 

hensiktsmessig å vurdere for å kunne gi 

økonomisk bærekraftige tjenester av god 

kvalitet. 

Innsats og tjeneste bør organiseres slik at 

flest mulig kan bo trygt og lengst mulig i 

egen bolig, dette vil kreve planlegging av 

tilpassede boligløsninger og tjenester.  

Mange kan fortsette å bo i egen bolig med 

små ombygginger, tilpasninger og utvidet 

hjemmetjeneste. Husbankens virkemidler 

må brukes aktivt til denne gruppen 

 

4.2 Fra leie til eie 

Leie til eie prosjektet var i utgangspunktet 

tenkt brukt slik at personer og familier som 

bor i kommunal bolig skulle få muligheten 

til å kjøpe den boligen de bodde i. Dette 

innså vi fort at ble en for snever måte å 

tenke på. Vi utvidet raskt prosjektet til å 

gjelde de som leide kommunal bolig, og 

som ønsket å kjøpe seg egen bolig. Vi har 

nå også tatt i bruk «pedagogikken» rundt 

leie til eieprosjektet til de som søker om 

kommunal bolig og som vi ser at kan kjøpe 

seg egen bolig. Dette basert på 

arbeidsinntekt, og/eller fast inntekt via 

uførepensjon. 

 

4.3 Bruk av Husbankens 
virkemidler i vår kommune 

4.3.1 Bostøtte 

Bostøtte bidrar til å redusere boutgiftene for 

husstander med lav inntekt. Bostøtte er en 

rettighetsbasert ytelse. Det kan være 
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husstander som ikke har fått informasjon 

om denne ytelsen som kan ha krav på denne 

ytelsen.  

 

Tall fra 2015 

Folketall 9622 

Antall hustander 

m/bostøtte 

260 

Sum bostøtte kr 4.328.004 

Gj.snitt bostøtte kr 1.854 pr. mnd. 

Kilde: Husbanken statistikk 

Denne ytelsen må markedsføres bedre.  

4.3.2 Tilpasning av boliger 

«Tilpasning av bolig er et viktig 

virkemiddel for å sikre at personer med 

nedsatt funksjonsevne kan bo i egn bolig 

gjennom hele livet» 

Det finnes både låne- og tilskuddsordninger 

som kan gjøre det mulig å finansiere 

tilpasning av bolig. Det er kommunene som 

er rådgivere og veiledere i slike saker.  

Husbanken tildeler låne-/tilskuddsmidler til 

kommunene for videre tildeling til 

enkeltpersoner. 

 

Tilpasning av boliger gjelder for: 

 Husstander eller enkeltpersoner som har 

behov for tilpasning av boliger 

 Eldre som ønsker å utføre forebyggende 

tilpasningstiltak. 

 Leid og eid bolig 

 

Tilpasning av bolig kan være: 

 enkle tiltak for å bedre tilkomsten til 

boligen 

 større ombygninger for nødvendig 

tilrettelegging som kan være bad, 

soverom, inngangsparti osv. 

 

Det er nedsatt et tverrfaglig boligteam 

bestående av ergoterapitjenesten, Fauske 

kommunale eiendommer driftsavdeling og 

boligkontoret. Dette gjøres i samarbeid med 

Nav/hjelpemiddelsentralen og Husbanken. 

Dette er ikke en rettighetsbasert ordning den 

gis etter en samlet vurdering. Denne kan 

med fordel markedsføres for å nå ut til flere. 

 

 
Nytt inngangsparti til bolig 

 

 

4.3.3 Startlån 

Startlån kan være en mulighet dersom du 

har vanskeligheter med å få oppfylt 

boligdrømmen din. 

Hvem kan få startlån? 

 Det må være langvarige problemer med 

å finansiere eid bolig, og dette må ha 

vart over lengre tid.  

 Søkeren må ha benyttet muligheten for 

sparing innenfor de mulighetene som 

har vært når alle nødvendige utgifter til 

livsopphold er dekket. 

 For å få lån må du kunne betjene lånet 

over tid, og fortsatt ha nok igjen til 

andre nødvendige utgifter.  

Er det barn i husstanden, eller særlige 

sosiale eller helsemessige utfordringer, skal 

kommunen også ta hensyn til dette i 

vurderingen. 

Du kan få startlån til 

 kjøp  

 utbedring og tilpasning  

 oppføring av ny bolig  

Dersom du har problemer med å betale 

boutgiftene, kan refinansiering med startlån 

gjøre at du kan fortsette å bo i boligen din.  
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Boligen skal være egnet for husstanden, 

nøktern og rimelig sammenlignet med 

prisnivået på stedet. Startlånet kan brukes til 

å fullfinansiere boligen eller som topplån 

der private eller Husbanken gir 

grunnfinansiering. 

Det ble i 2015 utbetalt kr. 14.361.900,- i 

startlån i Fauske kommune.  

 

4.3.4 Tilskudd til etablering 

I noen tilfeller kan det i forbindelse med 

etablering med startlån også tilbys tilskudd. 

Dette gjelder da spesielt i tilfeller der det er 

svært nødvendig med ny bolig, men 

økonomien er ikke tilstrekkelig for 

etableringen. Dette gjelder spesielt for 

barnefamilier og personer med nedsatt 

funksjonsevne. Ordningen med tilskudd til 

etablering er behovsprøvd 

4.3.5 Tilskudd til tilpasning 

Kan tilbys til personer med nedsatt 

funksjonsevne. Finansiering kan være en 

kombinasjon av startlån (utbedring) og 

tilskudd. Ordningen med tilskudd til 

tilpasning er behovsprøvd.   
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 Heistilskudd, prosjekteringstilskudd

4.4 Handlingsdel for målområde 2 - boligsosiale forhold 
  Tiltak Hovedansvar Beh. 2018 2019 2020 Kostnader 

 4.1.3 
Etablere flere 

flyktningeboliger 

Fauske kommunale 

eiendommer og 

Flyktningkontoret 

A       

Tareveien og 

Myrveien   

Kostnader med 

bygging, 

selvfinansierende 

over tid da det 

skal svares 

husleie for 

kostnadene. 

 4.1.5 
Intensjonsavtale med 

private utleiere 

Fauske kommunale 

eiendommer 
P/A X  X  X 

Kostnader ved 

annonsering av 

dette, ut over 

dette er det ingen 

kostnader. 

 4.1.5 

Etablere bolig for 

ettervern etter 

institusjonsbehandling (og 

KAD-seng). 

Enhet Helse P/A X X   

Kostnader: 

bygging, drift, 

personell    

Inntekter: husleie 

 4.1.5 

Etablere boliger for eldre 

rusmisbrukere med 

bistandsbehov 

Samhandlingsområdet 

helse & omsorg og 

Fauske kommunale 

eiendommer 

P/A   X X 

Kostnader: 

bygging, drift, 

personell    

Inntekter: husleie 

 4.1.5 
Etablere 3 

hardbruksboliger 

Enhet helse, NAV og 

Fauske kommunale 

eiendommer 

P/A Utredes X   

kr 35.000 pr 

kvadratmeter for 

bygging. Egen 

sak vil fremmes 

for hvert 

byggeprosjekt. 

 4.1.5 
Etablere småhus 

«solitære småhus» 

Enhet helse, NAV og 

Fauske kommunale 

eiendommer 

P/A Utredes X   

kr 25.000 pr 

kvadratmeter for 

bygging. Egen 

sak vil fremmes 

for hvert 

byggeprosjekt. 
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  Tiltak Hovedansvar Beh. 2018 2019 2020 Kostnader 

 4.2 

Innføre oppfølgingstiltak 

for å sikre informasjon om 

Husbankens virkemidler 

til leietakere i kommunale 

boliger - 

Fauske 

kommunale 

eiendommer 

A X     Ingen 

 4.2 Etablere 4 «krisehybler» 

Fauske 

kommunale 

eiendommer og 

Nav 

P/A X     

kr 35.000 pr 

kvadratmeter 

for bygging. 

 4.2 
Markedsføre Husbankens 

virkemiddel «Startlån» 

Fauske 

kommunale 

eiendommer 

A X X X Ingen 

 4.3.1 
Markedsføre Husbankens 

virkemiddel «Bostøtte» 

Fauske 

kommunale 

eiendommer 

A X X X Ingen 

 4.3.2 
Markedsføre muligheten 

for «Boligtilpasning» 

Fauske 

kommunale 

eiendommer  

A X X X Ingen 
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5. Målområde 3 – 
organisering og 
boligforvaltning 

Hovedmål for boligforvaltningen 

Fauske kommune skal organisere seg slik at 

kommunens rolle som premissgiver i 

boligutviklingen blir styrket 

 

5.1 Organisering og 
utføring av boligsosiale 
oppgaver 

Hovedoppgavene i det boligpolitiske arbeidet i 

kommunen vil være: 

 Overordnet planlegging 

 Boligforvaltning 

I vår kommune er disse oppgavene fordelt på 

flere enheter.  

 

 

5.1.1 Boligforvaltning 

Tildeling av kommunale boliger gjøres 

vanligvis gjennom enkeltvedtak i henhold til 

forvaltningsloven.  

Kommunale gjennomgangsboliger tildeles av 

«tildelingsgruppa for kommunale boliger». Det 

er utarbeidet retningslinjer for disse 

tildelingene.  

Flyktningkontoret tildeler boliger til nyankomne 

flyktninger. Dette gjøres i nært samarbeid med 

Fauske kommunale eiendommer sitt 

boligkontor. Det er boligkontoret som 

fremskaffer boligene og skriver kontrakt med 

flyktningene.  

Det er skrevet samhandlingsavtaler med de av 

enhetene i kommunen som samarbeider 

nærmest med Fauske kommunale eiendommer 

sitt boligkontor. Disse samhandlingsavtalene 

definerer hvem som har ansvar for hva når det 

gjelder beboere i kommunale utleieboliger.  

 

 

5.1.2 Fremskaffelse av boliger 

Fremskaffelse av boliger til flyktninger gjøres 

av Fauske kommunale eiendommer sitt 

boligkontor. Dette behovet dekkes i stor grad av 

innleie fra private. Stor utfordring at det er få 

flyktninger som flytter ut fra vår kommune, 

mange blir boende i «sin» kommunale bolig. 

Dette fører til at vi ikke klarer å bruke 

flyktningeboliger som gjennomgangsboliger, 

men mer som faste boliger for dem som en gang 

fikk dem tildelt.  

 

5.1.3 Oversikt over boligbehov  

Denne oversikten finnes i dag som en venteliste 

hos Fauske kommunale eiendommer sitt 

boligkontor og som akuttvedtak hos Nav. Det er 

vanskelig å holde den fulle og hele oversikten 

her, da dette er «ferskvare». Viktig å bemerke at 

dette gjelder da bare familier/personer som er 

innenfor retningslinjene for kommunal bolig 

eller akuttbolig fra Nav. Det er ikke noen 

oversikt over boligbehov generelt. 

5.1.4 Kompetanse og 
samhandling  

Det er laget samhandlingsavtaler mellom 

Fauske kommunale eiendommer og de enhetene 

som har oppfølging av beboere i kommunale 

boliger. Disse samhandlingsavtalene definerer 

ansvarsforhold i forhold til søkere, beboere og 

øvrige som har behov for hjelp til å bo. Fauske 

kommune har en egen tildelingsgruppe for 

kommunale boliger, i denne er det 

representanter fra Nav, barneverntjenesten, 

miljø- og habilitering, rus- og psykisk 

helsetjeneste og boligkontoret. Her blir alle 

søknader om kommunal bolig tatt opp og 

vurdert ut fra gitte kriterier. 

Eksempel på samhandlingsavtale 
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Boligsosial tenking er ikke det samme som å 

tilby lån eller kommunal bolig, det må vurderes 

hva som er best for den enkelte familie. 

 

5.1.5 Bomappa 

 

Dette går ut på at husstander som tildeles 

kommunal bolig får en egen «Bo-mappe». 

Denne mappa skal inneholde informasjon og 

søknadsskjemaer for en karriere i 

boligmarkedet. Den som tildeles en «Bo-

mappe» tildeles også ressurser i form av tid hos 

en boligforvalter. Boligforvalteren skal følge 

husstanden gjennom boligkarrieren inntil 

kunden er etablert i privat eid eller leid bolig 

dersom husstanden ønsker denne hjelpen.  

 

Formålet er å hjelpe dem som ikke på egen 

hånd klarer å legge rammene for å få et trygt og 

godt sted å bo. 

 

Husstander som tildeles «Bo-mappe» skal 

følges tett fra «sin» boligforvalter. Når den 

første fasen er over og de er inne i «rutinene» 

med å bo kan man gå videre – da til å tenke ut 

av kommunalt leieforhold til privat leie- eller 

eieforhold.  De motiveres av «sin» 

boligforvalter til å få sin økonomi vurdert i 

forhold til Sifo-modellen, og til å sende 

søknadsskjema til finansieringsinstitusjoner 

(også Startlån) for å få muligheten til å skaffe 

seg egen bolig.  

 

  

Eksempel på innhold i bomappa. 
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5.2 Handlingsdel for 
målområde 3 – 
organisering og 
boligforvaltning 
  Tiltak Hovedansvar Beh. 2018 2019 2020 Kostnader 

  

Økt bevisstgjøring av dem 

som leier bolig om 

mulighet for eie, 

markedsføre Husbankens 

virkemidler 

Fauske kommunale 

eiendommer 

v/boligkontoret 

A X X X Ingen 

  

Overholde maksimalt 

leietid for flyktninger på 5 

år 

Fauske kommunale 

eiendommer 

v/boligkontoret 

A X X X Ingen 

  

Overholde maksimalt 

leietid for generelle 

utleieboliger på 3 år 

Fauske kommunale 

eiendommer 

v/boligkontoret 

A X X X Ingen 

  

Informasjon på 

kommunens hjemmeside 

vedrørende 

omsorgsboliger 

Fauske kommune 

v/Tildelingskontoret 
A X X X Ingen 

  

Informasjon på 

kommunens hjemmeside 

vedrørende kommunale 

utleieboliger. 

Fauske kommunale 

eiendommer 

v/boligkontoret 

A X X X Ingen 

  

Bedre markedsføring av 

Husbankens personrettede 

virkemidler. 

Fauske kommunale 

eiendommer 

v/boligkontoret 

A X X X Ingen 

  

Ta initiativ til 

samhandling mellom og 

inn mot 

brukerorganisasjoner. 

Etablere godt samarbeid. 

Fauske kommunale 

eiendommer 

v/boligkontoret 

A X     Ingen 

  

Etablere tverrfaglig 

boligsosialt forum i 

kommunen. 

Enhetene som 

samarbeider ang. 

boliger 

A X     Ingen 

 

 


