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SAMMENDRAG
Boligpolitikken er et viktig utviklingsredskap for Frogns attraktivitet og vekst. Kommunen har behov
for å tiltrekke seg flere yngre innbyggere for å få en vekst i arbeidsfør befolkning. Kommunen har
videre et særskilt ansvar på det boligsosiale området overfor de som faller utenfor det ordinære
boligmarkedet. Meldingen peker på strategier og virkemidler for å imøtekomme boligutfordringene
og kan sees å være en verktøykasse for boligutvikling, i tillegg til å være et kunnskapsgrunnlag.
Kommunestyremeldingen om bolig er en plattform for det videre boligpolitiske arbeidet i Frogn
kommune.
Dagens situasjon - befolkningsutvikling og det regulære boligmarkedet
Frogn har den største veksten i de eldste aldersgruppene og andelen eldre vil fortsette å øke kraftig.
Frogn kommune har hatt en betydelig befolkningsveskt fram til år 2013. Siden da har veksten
stagnert og vært negativ i perioder. Betydelig reduksjon i nettoinnflytting er hovedårsaken til
reduksjonen i vekst, men i 2017 var det også et fødselsunderskudd. Befolkningssammensetningen
viser at det er en overvekt av eldre innbyggere sammenlignet med Akershus generelt. På denne
bakgrunn er det i revideringen av samfunnsdelen jobbet med hvordan vi kan gjøre det mer attraktivt
for barn og unge å etablere seg i og bli boende i Frogn, samtidig som vi videreutvikler tjenester og
kultur som ivaretar en aldrende befolkning.
Når det gjelder boligstruktur er det en klar overvekt av eneboliger. Denne tendensen er styrket den
siste fireårsperioden ettersom en dominerende andel av de nye boligene ( 87 prosent) er eneboliger.
Dette er ikke i tråd med målsetningen om 80 prosent av nye boliger skal være rekkehus/ småhus/
leiligheter. Videre har boligbyggingen i den siste fireårsperioden ligget betydelig under målet om å
bygge 80 – 100 boliger i gjennomsnitt i året.
En nylig gjennomført boligmarkedsanalyse i Frogn av Prognosesenteret (2018) viser at
boligpreferansene i de tre aldersgruppene 25-39 år, 40-54 år og 55-69 år til en stor er grad
komplementære. En del av boligetterspørselen i kommunen vil dermed kunne løses ved å
tilrettelegge for en best mulig dynamikk i boligmarkedet. Ved å tilrettelegge for bygging av leiligheter
og rekkehus tilpasset den godt voksne kjøpergruppens preferanser og behov, vil man frigjøre brukte
eneboliger som kan overtas av de yngre boligkjøperne. Funnene fra Prognosesenteret viser videre at
kjøpskapasiteten er høyere i Frogn enn i Akershus og på landsbasis, men boligprisene er høye og det
er få boliger til salgs.
Oppsummeringsvis kan man si at det er behov for en rullering i boligmarkedet der eldre flytter til
mindre boliger/ leiligheter slik at barnefamilier kan flytte inn i eneboliger. Med dagens boligpriser for
henholdsvis leiligheter og eneboliger vil man ikke oppnå høy nok rullering da bytteforholdet mellom
en nedbetalt enebolig og en dyr leilighet ikke oppleves som godt nok. Utbyggingstakten av mindre
boliger/ leiligheter er også så lav at den vil være en betydelig begrensende faktor på
befolkningsveksten i kommunen. Tilbudet av boliger er for lavt til å kunne huse ønsket vekst.
For å tiltrekke seg unge førstegangsetablere med lavere inntekt, men også andregangsetablere er det
nødvendig å stimulere utbygging av boliger som er attraktive for denne gruppen. Det er både
rimeligere boliger og differensierte boliger i form av leiligheter, rekkehus og konsentrert
småhusbebyggelse.

Kommunestyremelding Bolig – vedtatt 8. April 2019

Side 2

Utfordringer og fremtidige behov
Det regulære boligmarkedet
Basert på kartlagt situasjon i dagens marked, prognoser og fremskrivinger av fremtidige behov på det
private markedet er følgende hovedutfordringer identifisert:
•

•

•

Det bygges for få boliger og boligtypene som bygges er ikke i tråd med faktisk etterspørsel
o Boligtilbudet er en begrensning med tanke på befolkningsvekst da det er for få boliger til
å huse ønsket befolkningsvekst
o Per i dag bygges det langt færre boliger enn det er behov for. Prognosesenteret har
estimert et behov på 100 boliger i året de neste fem år
o Siste fem år har vi hatt en utflating av befolkningsveksten med en økning på 64 personer
fra 2014 til i dag
o Det er en overdekning av eneboliger og en underdekning av rekkehus/ småhus/
leiligheter i dagens boligmarked1
Boligene som bygges er for dyre til å sikre en balansert befolkningsutvikling
o Medianprisene for boliger ligger langt over median kjøpskapasitet til
førstegangsetablerere og personer i lavtlønnsyrker og med ordinære inntekter. Som
adm. dir. i Boligprodusentene uttrykte det «sykepleiere og bygningsarbeidere må også
bo et sted» - per i dag har de ikke råd til å bo i Frogn. Samtidig er det utfordringer med
nok ressurstilgang på fagkompetent helsepersonell og da særlig sykepleiere og
vernepleiere2.
o Medianpris for en leilighet på finn.no 24. april 2018 lå på 8,1 millioner kroner, mens
tilsvarende var 6,6 millioner kroner for en enebolig. Dette gjør at voksne som ønsker å
flytte til mindre boliger/ leiligheter ikke vil eller kan flytte og følgelig frigjøres ikke
eneboliger for barnefamilier som ønsker å bo i enebolig. Dette kan snu seg dersom det
tilbys flere leiligheter i ulike størrelser
Det private markedet for utleieboliger er lite med relativt høye leiepriser
o Det lave tilbudet med de relativt høye prisene reduserer fleksibiliteten i boligmarkedet

Potensialet for boligbygging i årene framover er stort i områdeplanen for Seiersten, Ullerud og
Dyrløkke. Her vil det tilrettelegges for sentrumsnære leiligheter i ulik størrelse i antall mellom 12002500 boliger. Områdeplan for Kolstad, Klommestein Skog og Odalen vil også bidra til leiligheter,
rekkehus og konsentrert småhusbebyggelse. Tilsammen er det potensiale i disse områdeplanene som
overgår en utbyggingstakt på 100 boliger per år.
Det kommunalt disponerte boligmarkedet
Det er spesielt mangel på kommunalt disponerte boliger som er sentrumsnære og fysisk tilrettelagte
til vanskeligstilte som har behov for oppfølgende tjenester. Kommunestyremelding om omsorgsboliger
har utredet alternative tomteområder for utvikling av omsorgsboliger som vil imøtekomme deler av
behovet rettet mot de med omfattende tjenestebehov.
Det er behov for mer midler til vedlikehold av kommunalt disponerte boliger. Det er et etterslep på
vedlikehold på 22,5 mill for å få kommunalt disponerte boliger opp på dagens standard. I henhold til
1

Prognosesenterets boligmarkedsanalyse i Frogn (2018), Barlindhaug, Rolf (2009). Eldres boligpreferanser. NIBR-notat 2009:107 og

Sørvoll J (2016) Eldres boligsituasjon. Boligmarked og boligpolitikk i lys av samfunnets aldring.
2 Årsmelding Frogn kommune 2017.
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KOSTRA tall bruker vi mindre penger per kvm på vedlikehold sammenlignet med andre kommuner. Det er
imidlertid stor variasjon i hvordan disse tallene regnskapsføres og rapporteres fra kommunene som gjør det
vanskelig å benytte tallene til å sammenligning. Videre kan det være krevende å få etablert flere
kommunalt disponerte boliger integrert i ordinær bebyggelse pga NIMBY (Not In My Back Yard) –ikke i mitt
nabolag. Her kan naborådsmodellen etter familierådsmodellen være et virkemiddel for bedre dialog og
informasjon.
Mellommarkedet
Gitt et dårligere fungerende regulært boligmarked, med høye boligpriser og lavt tilbud av boliger til salgs
på både eie- og leiemarkedet, vil dette skyve innbyggere i mellommarkedet ned til det kommunalt
disponerte boligmarkedet og øke behovet i dette markedet. En utfordring i mellommarkedet er
mangelen på ordinære utleieboliger.
Med dagens situasjon på det private utleiemarkedet blir det vanskelig å «teste ut» Frogn med en leiebolig
før man beslutter å kjøpe. Innbyggere som ikke har råd til å kjøpe egen bolig vil også ha utfordringer med å
skaffe seg bolig på det private leiemarkedet, og innbyggere som opplever livskriser, som det å miste jobben
eller samlivsbrudd, vil ha utfordringer med å finne seg egnet bolig å leie på kortere eller lengre sikt.

1

Kommunestyret vedtak 8.4.2019

Kommunestyret vedtok kommunestyremelding om bolig (2019) med følgende strategier for å nå
boligpolitiske mål:

•

Tilrettelegge for flere småhus og leiligheter som gir et godt bytteforhold med enebolig for å understøtte
rullering av eneboliger.

•

Tilrettelegge for mer konsentrert småhusbebyggelse og rekkehus i det ordinære boligmarkedet og legge
dette inn som føringer i areal- og reguleringsplaner.
Strategisk bruk av kommunal eiendom for å fremskaffe flere rimeligere boliger ved bruk av borettslag og
Husbankens støtteordninger. Tomt selges til markedspris som reflekterer disse føringene. Det kan også vurderes
bruk av festekontrakter som alternativ til salg.
Benytte grunnlån fra Husbanken og tilvisningsavtaler mellom utbygger og kommunen som
virkemiddel for å øke antallet egnede utleieboliger av god kvalitet.
Benytte forkjøpsrett i nye boligprosjekter og legge dette inn i utbyggingsavtaler.
Gi informasjon og gjøre individuelle vurderinger av om flere i leid bolig, herunder barnefamilier med
lave inntekter, ved hjelp av startlån fra Husbanken og oppfølging kan etablere seg i egen eid bolig

•

•
•
•
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Innledning
«Boligpolitikk handler om å gjøre det enklere, billigere og raskere å bygge så vi får nok boliger til
befolkningen. Det handler også om at vi skal ha gode ordninger for alle dem som av ulike årsaker
faller utenfor og trenger ekstra hjelp til å skaffe seg et godt hjem å bo i.» (Jan Tore Sanner)
I kommunestyremeldingen tar vi utgangspunkt i et tredelt boligmarked. Det regulære boligmarkedet
utgjør første del og de fleste av innbyggernes boligbehov dekkes på det regulære, private
boligmarkedet. På det kommunalt disponerte boligmarkedet bistår kommunen innbyggere som
faller utenfor det ordinære boligmarkedet med å anskaffe og beholde en bolig. I det tredje markedet,
kalt mellommarkedet, beveger innbyggerne seg mellom kategoriene. Dersom man understøtter et
godt fungerende regulært boligmarked vil innbyggerne her kunne anskaffe egen bolig med riktig
bistand fra det offentlige. Med et dårlig fungerende regulært boligmarked vil flere av disse
innbyggerne måtte inn på det kommunalt disponerte boligmarkedet. Denne tredelingen er illustrert i
figuren under.

På bakgrunn av denne utviklingen er det behov for nye og forskjelligartede boliger (både eie og leie).
For å oppnå målsetningen om at innbyggernes boligbehov i hovedsak skal dekkes av det regulære
boligmarkedet vil det være nødvendig å legge til rette for et mer variert boligmarked med boliger
som er attraktive for barnefamilier og 1. og 2. gangsetablere. Vi diskuterer også virkemidler for å
utjevne sosiale forskjeller og ivareta grupper med vedvarende lave inntekter. Boligpolitikken i
kommunen må ses i sammenheng med politikk på andre områder herunder næringsutvikling og
arbeidsplasser.
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Kommunestyremeldingen i plansystemet
Plansystemet i Frogn kommune består i dag av kommuneplanen (tolvårsperspektiv) og
handlingsprogrammet (fireårsperspektiv). I tillegg rapporterer kommunen ved hjelp av
tertialrapportene, årsmeldingen og regnskapet. Mellom kommuneplanen og handlingsprogrammet
er det behov for å ha dokumenter som detaljerer innholdet i kommuneplanen, og som sikrer
kunnskapsgrunnlaget og legger til rette for politiske diskusjoner om prioriteringer innen avgrensede
tema. Denne kommunestyremeldingen om bolig innehar et kunnskapsgrunnlag, men peker også på
strategier og virkemidler for å imøtekomme utfordringene og er en plattform for det videre
boligpolitiske arbeidet i Frogn kommune.
Kommunestyremelding om Bolig supplerer kommunestyremelding om utvikling av kommunens
eiendommer til omsorgsboliger i Frogn (2018-2030). Sammen erstatter disse to meldingene
Kommunestyremelding om boligutvikling i Frogn fra 2012, jf planstrategien 2017-2020.
Økt kommunal innsats på boligområdet kan skje gjennom mange forskjellige virkemidler. Dette
krever økte ressurser eller endret ressursbruk og ikke minst at ressursbruken og virkemidlene er
samordnet. Ressursbruk følges opp i handlingsprogrammet. Meldingen legger også føringer for
annet planarbeid, særlig arealplanarbeidet.
Plansystemet er illustrert i figuren under.

Figur 1 Plansystemet i Frogn kommune
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Boligpolitikken i et historisk perspektiv
Boligpolitikken har dreid fra allmenn boligbygging etter 2. verdenskrig til å prioritere låne og
tilskuddsordningen direkte rettet mot enkeltpersoner og vanskeligstilte på boligmarkedet. I de første
tiårene etter andre verdenskrig var målet for boligpolitikken å skaffe hele befolkningen forsvarlige
boliger til en pris som stod i forhold til inntekten, og Husbanken finansierte 2 av 3 av alle nyoppførte
hus. Kommunene kjøpte og bearbeidet tomter, og solgte dem videre til selvbyggere og
boligkooperasjoner. Boligene ble solgt prisregulert.
På 1970 og 80 tallet utviklet det seg to markeder: Et uregulert selveiermarked og et prisregulert
marked for borettslagsboliger og lignende. Fra 1988 ble all prisregulering opphevet på
borettslagsboliger og utleieboliger avviklet og Husbankens rolle som motor i generell boligbygging
nedtonet. Folk flest skulle løse boligbehovet gjennom markedet. Med deregulering av finansmaketet
på midten av 1980 tallet fikk boligprisene først en krafitg oppgang og deretter kraftig fall. Prisfallet
førte til en sterk nedgang i boligbyggingen og det tok mange år før den tok seg opp igjen. Nedgangen
i boligmarkedet førte til at mange kommunale tomteselskap som hadde investert i ferdig tilrettelagte
tomter ikke fikk solgt og gikk på store tap. Kommunenes engasjement i bolgimarkedet ble sterkt
redusert.
Da boligmarkedet tok seg opp på 1990 tallet utviklet det seg en praksis der private kommer med
forslag til regulering og bygging. Fra midten av 90 tallet kom en gradvis boligsosial vending av den
statlige boligpolitikken med St. Meld nr 34 (1994-1995). Husbankens rolle endret seg fra å være en
tilrettelegger for allmenn boligbygging til velferdsbank med vekt på ordninger for de som faller
utenfor på boligmarkedet3. Dette blir tydeliggjort gjennom nasjonal strategi ”På vei til egen bolig” for
å forebygge og bekjempe bostedsløshet. Strategien er foreslått i St.meld.nr. 23 (2003-2004) Om
boligpolitikken og følger opp målsettingene i regjeringens tiltaksplan mot fattigdom (St.meld.nr. 6
(2002-2003). Senere blir denne fulgt av strategien Bolig for velferd som er nærmere omtalt nedenfor.

5

Nasjonale, regionale og kommunale mål for boligpolitikken
I dette kapittelet beskrives nasjonale, regionale og kommunale mål for boligpoltikken.

4.1 Nasjonale mål for boligpolitikken
Bolig er en av 4 grunnpilarer i velferdspolitikken sammen med arbeid, utdanning og helse.
Boligsituasjonen har stor betydning for levekårene og boligpolitikken er et viktig fundament og del av
arbeidet mot fattigdom og bedre velferd. En trygg og god bolig gir livksvalitet og mulighet til å mestre
eget liv og drivkraft til å delta aktivt i arbeidsliv, ta skolegang og ha sosialt samvær med andre.
Rom for alle – en sosial boligpolitikk for fremtiden
I 2011 kom NOU 2011:15 Rom for alle – en sosial boligpolitikk for fremtiden. Omtrent 150 000
mennesker i Norge i dag lever med en utilfredsstillende bosituasjon. I (NOU 2011:15 s.39) defineres
vanskeligstilte på boligmarkedet som … «personer som ikke har mulighet til å skaffe seg og/eller
opprettholde en tilfredsstillende bosituasjon på egenhånd». Å være vanskeligstilt på boligmarkedet
handler ikke om egenskaper hos den enkelte, eller det enkelte hushold. Det må sees på som et
misforhold mellom det enkelte hushold og boligmarkedet det er en del av.
Sammenhengene mellom bolig og helse må sees i sammenheng med vanskeligstiltes
levekårsbelastninger. En rekke grupper skiller seg ut ved at de utgjør en uforholdsmessig stor andel
3

Nordahl, B 2012 «Boligbyggingens to jokere: regulering og bggegrunn» UMB og Sørvoll J (2011): Norsk boligpolitikk i forandring

(NOVA) Rapport 16/11.
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av de vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette gjelder personer med funksjonshemminger, personer
med utviklingshemminger, aleneboende, ikke-vestlige innvandrere og personer med problemer
knyttet til rus og psykisk helse (Ulfrstad 2011)4.
NOUen gir en rekke føringer og retningslinjer for den boligsosiale politikken, blant annet hvilket
ansvar kommunene skal ha og hvordan dette ansvaret skal håndteres. Følgende ble der oppgitt som
mål for boligpolitikken:
Det overordnede målet i boligpolitikken er at alle skal bo godt og trygt. Samtidig er bolig et
velferdsgode som i Norge i all hovedsak fordeles i markedet. Muligheten til å skaffe seg en
bolig er avhengig av evnene og ressursene til å agere i dette markedet. Boligsosiale
utfordringer er ikke bare relatert til lav inntekt, men også til helseproblemer, redusert
funksjonsevne, rus og diskriminering. Tidligere var sosial boligpolitikk i stor grad et spørsmål
om boligforsyning. I dag bor de fleste godt og trygt, men det gjelder ikke alle. Den sosiale
boligpolitikken er nå i større grad et spørsmål om å bistå enkeltpersoner og familier til en
tilfredsstillende bosituasjon og opprettholde denne over tid. Utviklingen har gått fra å ha
bolig til det å bo.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.
Historisk sett har det vært en sterk eierlinje i norsk boligpolitikk. Ca 80 prosent av alle boligene i
Norge er privat eid. Nesten 60 prosent av de vanskeligstilte leier bolig, noe som kun gjelder 18
prosent i befolkningen forøvrig (NOU 2011:15). Kun 5 prosent av utleieboligene er offentlig eide, slik
som kommunalt disponerte utleieboliger. Boligmarkedet er med å forsterker sosioøkonomiske
forskjeller i befolkningen, på grunn av skatteregler for boligeiere, og prisvekst i boligmarkedet (NOU
2011:15). Dermed er bolig også knyttet til sosial ulikhet.
Bolig for velferd
Nasjonal strategi Bolig for velferd (2016-2020) gir oppdaterte rammer og mål for arbeidet med å
skaffe boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet og styrke den enkeltes mulighet til å mestre og
opprettholde et godt boforhold. Et av de prioriterte innsatsområdene er at kommunene tar
boligsosiale hensyn i areal og samfunnsplanleggingen og planlegger for mange nok boliger og boliger
og nærmiljø av god kvalitet.
Hva betyr å ta boligsosiale hensyn i plan? Både Folkehelseloven og Plan- og bygningsloven har formål
og bestemmelser som handler om levekår og gode oppvekstmiljø.
o

Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer, jf.
§ 7 i Folkehelseloven. Dette kan blant annet omfatte tiltak knyttet til oppvekst- og
levekårsforhold som bolig, utdanning, arbeid og inntekt, fysiske og sosiale miljøer, fysisk
aktivitet, ernæring, skader og ulykker, tobakksbruk og alkohol- og annen rusmiddelbruk.

o

Plan – og bygningsloven § 3: legge til rette for god forming av bygde omgivelser, gode
bomiljøer og gode oppvekst- og levekår i alle deler av landet og fremme befolkningens helse
og motvirke sosiale helseforskjeller, samt bidra til å forebygge kriminalitet.

o

I Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og Lov om sosiale tjenester i NAV, er det tatt
inn i formålsparagrafen at det skal legges til rette for gode levekår i befolkningen, og en trygg
boligsituasjon.

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
4

Lars-Marius Ulfrstad (2011) Velferd og bolig om boligsosial (sam-)arbeid.
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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 som skal løses (Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2014.)
Nasjonale mål for vanskeligstilte på boligmarkedet
Det er i lov om sosiale tjenester at kommunes plikt til medvirkning av fremskaffelse av bolig
fremkommer:
§ 15. Boliger til vanskeligstilte
Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte
personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet.
For å overholde denne plikten er følgende mål satt for kommunens arbeid med vanskeligstilte på
boligmarkedet:
•

•

Alle skal ha et godt sted å bo, noe som oppnås ved
o

Hjelp fra midlertidig til varig bolig - hjelp til å skaffe en egnet bolig for de som er i en
overgangsfase

o

Rask bosetting av flyktninger i kommunene

o

Å sikre at vanskeligstilte som bor i en leid bolig skal ha en god og trygg bosituasjon

Alle med behov for tjenester, skal få hjelp til å mestre boforholdet, noe som oppnås ved
o

•

Å forhindre utkastelser - gi oppfølging og tjenester i hjemmet

Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv, noe som oppnås ved
o

Å sikre god styring og målretting av arbeidet

o

Å stimulere til nytenkning og sosial innovasjon

o

Å planlegge for gode bomiljøer

o

At kommunene har internkontrollsystemer for husstander som står i fare for å bli
kastet ut av boligen

For barnefamilier som er vanskeligstilte på boligmarkedet, er det utarbeidet følgende nasjonale
resultatmål:
•

Utleieboliger for barnefamilier skal være av god kvalitet og i et trygt bomiljø

•

Midlertidige botilbud skal bare unntaksvis benyttes av barnefamilier og unge, og slike opphold
skal ikke vare mer enn tre måneder

•

Bostedsløshet blant barnefamilier og unge skal forebygges og reduseres
Målene skal nås ved å:

•

Se de boligsosiale virkemidlene i sammenheng med andre velferdspolitiske tiltak innenfor
arbeid, sosiale tjenester, helse- og omsorgstjenester og barnevern og derigjennom sikre at flere
vanskeligstilte foreldre får en sterkere tilknytning til arbeidslivet og at flere unge får muligheten
til å gjennomføre utdanning.

•

Hjelpe flere vanskeligstilte barnefamilier til å kjøpe egen bolig gjennom de boligsosiale
virkemidlene.
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•

Skaffe flere utleieboliger med god utforming og i bomiljø som er egnet for barn.

•

Stimulere til at det private leiemarkedet fungerer bedre for vanskeligstilte på boligmarkedet –
gi veiledning, men også jobbe for et mer profesjonelt utleieboligmarked

•

Sikre mer tilgjengelig og tilpasset informasjon til ungdom om muligheter og rettigheter knyttet
til det å bo.

•

Begrense bruk av midlertidige botilbud i omfang og lengde, og det midlertidige botilbudet skal
være kvalitetsmessig forsvarlig ut fra den enkeltes behov. Opphold som varer mer enn tre
måneder skal bare skje unntaksvis. Midlertidig botilbud skal bare unntaksvis benyttes til
barnefamilier og ungdom, eller til personer som løslates fra fengsel eller utskrives fra
institusjon.

4.2 Regionale mål og føringer
I dette avsnittet beskrives regionale mål og føringer, hovedsakelig basert påregiona plan for areal og
transport i Oslo og Akershus som ble vedtatt i 2015.
Føringer for arealutviklingen
For å møte felles utfordringer i Oslo og Akershus er det for første gang laget en konkret og
forpliktende plan for å bidra til samordnet arealbruk og et sammenhengende transporttilbud.
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus ble vedtatt i 2015. Planen utgjør en felles
strategisk plattform som har blitt til gjennom en bred politisk og faglig prosess, i kommunene og hos
regionale aktører. Planens hovedmål er at:
•

Osloregionen skal være en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa.

•

Utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet utvikling og
bevaring av overordnet grønnstruktur.

•

Transportsystemet skal på en rasjonell måte knytte den flerkjernede regionen sammen, til
resten av landet og til utlandet. Transportsystemet skal være effektivt, miljøvennlig, med
tilgjengelighet for alle og med lavest mulig behov for biltransport.

Osloregionens hovedutfordringer i arealforvaltningen er knyttet til befolkningsvekst, transport og
klimaendringer. Kommuneplanens arealstrategi skal gi overordnede føringer for arealutviklingen.
Den gir rammer for kommuneplanens arealdel og skal være en rettesnor for behandling av plan- og
byggesaker. Dette skal bidra til forutsigbarhet for innbyggere og utbyggere, og gjøre kommunen til
en forutsigbar aktør i samfunnsutviklingen. Strategiene vil også legge premisser for lokalisering av
tjenestebygg og bygging av sosial- og teknisk infrastruktur. Arealstrategien konkretiseres i
kommuneplanens arealdel, gjennom planbestemmelser og plankart.
By- og tettstedsutvikling med kvalitet
I arealutviklingen må det spesielt rettes fokus på menneskene som skal bo og leve i urbaniserte strøk.
Planlegging og utbygging må ha et bredt folkehelseperspektiv. Felles uteoppholdsarealer og byrom
må være tilpasset ulike typer aktivitet og møteplasser for ulike målgrupper. Det må planlegges og
bygges for å oppnå gode lydforhold, god luftkvalitet og gode sol- og lysforhold. De fysiske
omgivelsene må bidra til å forebygge kriminalitet, skader og ulykker.
•

Grøntområder i byrom og tettsteder er viktig for å oppnå bedre folkehelse, godt lokalklima,
god luftkvalitet, naturlig vannbalanse og opprettholde naturmangfoldet.
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•

Arealutviklingen skal bygge opp under målsettingene for klima og energi – reduksjon av
transport og tilrettelegge for at det blir mer attraktivt å sykle og gå. Ved nye
utbyggingsprosjekter legges det til rette for bildelingsløsninger. En overordnet
parkeringsstrategi skal utarbeides som en del av helhetlig arealstrategi.

Osloregionen opplever høy befolkningsvekst. For å håndtere denne veksten må arealutviklingen ikke
bare intensiveres - den må også påse at både gamle og nye innbyggere får en følelse av tilhørighet til
regionen og til sitt nærmiljø. Fortetting og utbygging skal skje gjennom tilpassing til stedets særpreg.
Universell utforming
Omgivelsene kan stille store krav til mobilitet, oppfatning, orienteringsevne, syn, hørsel,
leseferdigheter og kompetanse på ulike områder. Antallet eldre øker. Redusert funksjonsevne følger
ofte med økt alder. I løpet av et liv kan de fleste av oss oppleve en funksjonsnedsettelse enten ved
at man må bruke krykker en periode eller får redusert hørsel. Målet med universell utforming er å
gjøre samfunnet enklere å orientere og bevege seg i for så mange som mulig. Å klare seg selv og ta
aktiv del i samfunnet blir for de aller fleste sett på som et viktig gode. Det er en menneskerett å få
delta i samfunnet. Universell utforming er en måte å oppnå dette på5.
•

Prinsippet om universell utforming skal legges til grunn ved utvikling av nye byggeområder og
boliger for å sikre tilgjengelighet, fremme inkludering og samfunnsdeltakelse.

4.3 Kommunale mål for boligpolitikken og befolkningsutvikling
Boligpolitikken som defineres i denne meldingen skal understøtte kommunens satsingsområder:
o
o
o
o

Klima og energi
Livskvalitet og folkehelse
Stedsutvikling, bolig- og nærmiljø
Næringsutvikling

Å bo trygt og godt – livskvalitet og folkehelse
Å bo trygt og godt er en forutsetning for å kunne ta utdanning, danne familie, være i arbeid og ta
vare på egen helse. Boligen er også en ramme for et sosialt liv og gir tilhørighet til et nærmiljø og
lokalsamfunn. En dårlig bosituasjon kan vanskeliggjøre integrering, og veien til kriminalitet,
rusproblemer og psykiske vansker kan bli kortere. Bolig og bomiljø kan knyttes til helse langs
mange, og svært ulike dimensjoner (Leirset 2013)6. Boligpolitikk har ut fra dette en viktig
rolle for folkehelse og helsefremmende arbeid.
Vanskeligstilte på boligmarkedet utgjør en gruppe som i mindre grad enn andre kan bestemme
egen boligsituasjon. I Norge har leietakere dårligere helse på agregert nivå enn boligeiere
(Grønningsæther og Nielsen 2011)7. Særlig alvorlig er det når boligen og bomiljøet ikke bidrar trygge
oppvekstvilkår for barn og unge. I Frogn kommune er boligprisene relativt høye, som bidrar til
utfordringer for boligetablering av førstegangsetablere, enpersonhusholdninger og vanskeligstilte
på boligmarkedet. Det å utbedre tilbudet til denne gruppen vil være et viktig bidrag til å sikre trygge
og gode boliger for Frogn kommunes innbyggere.

5

https://www.bufdir.no/uu/Universell_utforming_A_B_C/

6

Åshild Leirset (2013) Bolig og sosial ulikhet i helse Politkk for mennesker og marked .

Masteroppgave i helsevitenskap
7

Grønningsæter, A. B. & Nielsen, R. A. (2011) Bolig, helse og sosial ulikhet. Oslo: Helsedirektoratet.
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Hovedmål for boligpolitikken i Frogn kommune
I henhold til kommuneplanens målsettinger om befolkningsveks og boligutvikling skal Frogn ha:
• En jevn og balansert befolkningsvekst på 1,5 prosent årlig i perioden
•

Vi bygger i snitt 100 boliger per år, hvorav 80 prosent av disse skal være konsentrert
småhusbebyggelse og leiligheter.

Strategier for boligpolitikken i Frogn kommune
Strategier, jf høringsutkast til kommuneplanens samfunnsdel:
• Vi tilrettelegger for en befolkningsvekst og boligutvikling i tråd med Areal og transportplan med i
snitt 80 prosent vekst innenfor grensen for Drøbak tettsted og 20 prosent vekst i Dal skolekrets
og landlige områder.
•

Vi legger til rette for en differensiert og variert boligutbygging i type, størrelse og pris for å få en
balansert befolkningssammensetning hvor hoveddelen av innbyggerne får dekket sitt boligbehov
i det ordinære boligmarkedet.

•

Vi etterstreber og etterspør bokvalitet i alle boligprosjekter som lys, sol, grønne kvaliteter, sosialt
og privat liv, stillhet og rekreasjon.

•

Vi har eierskap til og tar vare på bo- og nærmiljø.

•

Vi bruker naborådsmodellen for å få til god integrering avboliger til vanskeligstilte.

•

Vi tar i bruk ulike virkemidler og strategier for å fremskaffe flere rimelige boliger.

Lokaliseringsprinsipper for boliger
•

Flest mulig boliger skal ha kortest mulig gang og sykkelveg til busstopp, skole og barnehage.

•

Flest mulig boliger skal ha kort vei til nærturområder og «hundremeterskoger».

•

Boliger bør ikke plasseres på områder med kvaliteter som nærturområder og
«hundremeterskoger».

•

Det er gode ferdselsårer fra bolig til omgivelsene for å ferdes trygt .

•

Grønne korridorer bør sikre god forbindelse fra eksisterende bebyggelse til «marka».

Overordnet prinsipper for lokalisering av boliger til eldre og vanskeligstilte, jf kommunestyremelding
om omsorgsboliger:
•

Nærhet til kollektivtilbud og nødvendige handels og ervicetjeenster

•

Nærhet til aktiviteter og tilbud for ulike befolkningsgrupper

•

Nærhet til universelt utformede turområder for økt livskvalitet.

Føringer for å sikre god kvalitet på boliger og bomiljø i Frogn
Det å sikre god kvalitet for boliger og bomiljø er i seg selv en strategi for å nå målene om
befolkningsvekst. Attraktive boligområder vil gjøre det mer attraktivt å flytte til Frogn. I studier av
boligområders attraktivitet i by er det kvaliteter som trekkes frem som kan overføres til det å bo i
Frogn. De aller mest attraktive boligene hadde gangavstand til sentrum, restauranter og
kulturaktiviteter, nærhet til gågater, parkområder, vann med mer. 8
8

Ståhle, Aleksander 2011. Stadsrum och stadsutveckling. Foredrag på Litteraturhuset, Byrom og utearealer

16. juni 2011
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Føringer for areal og transport tilsier at vi skal bygge flere boliger tettere og på kollektivpunkter. Det
er særlig viktig å ta i bruk virkemidler som sikrer gode bolig- og bomiljøkvaliteter. Menneskers behov
for privat rom, sosialt liv, grønne lunger og korridorer er viktige å ivareta.
Høyere arealutnyttelse betyr ofte at en får større bygningskropper, bygningene tar en større del av
tomta, de plasseres tettere enn den eksisterende bygningsmassen og uteområdene på tomten blir
mindre. Høyere arealutnyttelse kan derfor komme i konflikt med behov for tilstrekkelig og egnede
arealer til utomhus lek, samvær og aktiviteter for barn og unge rundt og ved boligen. Med egnethet
tenkes det på solforhold, muligheter for utlufting, og størrelsen på arealene for variert lek i tillegg til
sikring mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare 2
Barn og bruk av utearealer
Barn er den gruppen i befolkningen som benytter seg mest av utearealer. De minste barna holder seg
rett ved hjemmet. Barn på 5-6 år oppholder seg hovedsakelig mindre enn 100 meter fra egen
inngangsdør. De fleste barn opp til 8 år oppholder seg i hovedsak inntil 200 meter fra hjemmet, noe
som illustrerer betydningen av nærhet til gode leke- og uteoppholdsareal. Miljøverndepartementets
rundskriv om barn og planlegging (T-2/08) påpeker behovet med å planlegge boligområder slik at
barn oppmuntres til aktiv utelek, og at man gjennom god planlegging kan skape helsefremmende
omgivelser for små og større barn. I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og
skape sitt eget lekemiljø. Dette forutsetter blant annet at arealene:
o
o
o

er store nok og egner seg for lek og opphold
gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider
kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for samhandling mellom barn, unge og
voksne.

Fortetting og folkehelse
Fortetting fører også til at boliger kommer tett på offentlige knutepunkt. Flere studier viser at
personer med lavere sosioøkonomisk posisjon oftere bor i områder med mye trafikkstøy og
forurensning. Trafikkstøy påvirker boligprisene negativt, og de med høyere inntekt har derfor
mulighet til å bosette seg i områder som er mindre utsatt. Dersom støy kommer på toppen av andre
stressfaktorer kan man ha mindre ressurser til a mestre dette og blir derfor mer sårbar for
stressrelaterte plager og sykdommer2. Virkninger av støy er redusert hørsel ved høye lydnivåer, samt
plager, kommunikasjonsforstyrrelser og innvirkninger på søvn ved moderate til høye nivåer med
støy. Kronisk støyeksponering påvirker skolebarn negativt ved å føre til lavere motivasjon til å løse
oppgaver, dårligere hukommelse og reduserte leseferdigheter. Undersøkelser viser også en antatt
sammenheng mellom støyeksponering i bomiljø og risiko for forhøyet blodtrykk og hjerte/karsykdom 2.
Grad av utnytting - bokvalitet
I veileder fra Kommunal og moderniseringsdepartementet ”Grad av utnytting” omtales bokvalitet
som følger:
Bokvalitet er summen av kvalitetene ved den enkelte bolig, hvordan boligen ligger i forhold til andre
bygninger, og til uteoppholdsarealet og tilliggende grøntstruktur. Det er nær sammenheng mellom
grad av utnytting og bokvalitet. I mange byer og tettsteder er det en utfordring å sikre god bokvalitet
samtidig som kravene til høy utnytting øker. Indikatorer på bokvalitet kan være andelen boliger med
ensidig nordvendte fasader, andelen yttervegg pr.bolig, lysforhold på felles utearealer, støyforhold
osv. Tomtens kvaliteter vil ofte være avgjørende for hvorvidt det er mulig å kombinere en høy
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utnytting med god bokvalitet på alle boliger. Kommunen bør vedta retningslinjer i kommuneplanen
som sikrer en minimumsstandard for nye boliger, knyttet til bokvalitet. 9
Bokvaliteten påvirkes av:
o

Lysforholdene på utearealet

o

Støyforholdene på utearealet

o

Vegetasjon. Plantebelter kan brukes til skjerming mot kalde vinder

o

Orientering. Hovedfasaden bør legges så sydvendt som mulig for god utnyttelse av
solinnstrålingen

o

Innbyrdes plassering av bygninger. Bygningskropper bør ikke ligge for tett inntil hverandre,
da kraftig vind kan oppstå når mellomrommet blir for smalt

Sjekkpunkter for god bokvalitet
• Sikre at boligene har god bokvalitet i planløsning, lys og støy.
• Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging legges til grunn for plassering av
bebyggelse og fellesarealer i forhold til støykilder.

9

•

Trygge og enkle forbindelser mellom boligen og omgivelsene rundt. Det betyr gode
fotgjengerforbindelser til daglige mål, kommunikasjon og grønne områder.

•

Sikre at de enkelte boligprosjektene tilfører kvaliteter til området rundt, forholder seg til
hverandre og bygges ut i tråd med overordnede prinsipper. For eksempel bør uteområdene gi
tilskudd til og kontakt med naboområdet med lekemuligheter og gangveier, og ikke minst
forbindelse til marka og sjøen.

•

Utnytte eksisterende naturelementer og bygninger som identitetsskapere til prosjektet.

•

Sikre effektive skiller mellom leke- og oppholdsareal og trafikk.

•

Sikre tilgjengelige utearealer som er store nok og egner seg for lek og bruk for barn i ulike
aldersgrupper og for voksne, plassert i rolige og solfylte soner med mulighet for lek på ulike
årstider.

•

Privat uteareal bør ha følgende kvaliteter for å brukes: tilstrekkelig størrelse, skjermet mot støy,
vind og innsyn.

•

Sikre solbelyste og lune uteplasser, både offentlige og private, med minimum fem soltimer ved
jevndøgn.

•

Sikre god nok plass til praktiske formål, som avfall, snølagring, sykler, barnevogner, osv.

•

Håndtere overvann på positive og estetisk gode måter. 10

•

Videreføre lokal byggetradisjon som styrker tradisjonell håndtverkskompetanse av kulturminner i
Frogn.

Grad av utnytting, Kommunal og moderniseringsdepartementet (2014)

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/boby/grad_av_utnytting.pdf
10

Guttu, Jon, 2008. Ti sjekkpunkter for utendørs bokvalitet i by. NIBR notat 2008:113
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Byromskvalitet
Attraktivitet har blitt et konkurransefortrinn i kampen om å tiltrekke seg nye innbyggere, arbeidskraft
og arbeidsplasser. Vi ønsker oss trygge og trivelige hverdagsomgivelser, samtidig som stedene skal
være spennende og by på areaner for aktiviteter og opplevelser. For at folk skal kunne bruke
byrommene daglig, bør de ligge i gangavstand og være lett tilgjengelige med trygge forbindelser og
uten barrierer. Mens opppmerksomheten har vært rettet mot de store åpne plassene og torgene i
sentrum blir den nå i støre grad rettet mot de mindre byrommene og hvilken betydning de har for
hverdagsliv11. Gode byrom fremmer byliv og aktiviteter og gjør de attraktive, levende, inkluderende
og trygge.
Det å ha et hverdagsperspektiv i by og stedsutvikling innebærer at vi finner ut av hva som skal til for å
gi mennesker gode, inspirerende og praktisk tilrettlagte omgivelser og den gode miksen av tilbud i
gangavstand til hverandre. Dette prinsippet kalles 10 minutters byen eller nærhetsbyen.
Inspirerende og inkluderende byrom kan skape større fysisk og sosial aktivitet. Det er viktig for
folkehelsa og for å motvike ensomhet og skape større trygghet, Det bidrar også til bedre
oppvekstvilkrår, mer inkludering og morsommere hverdagsliv. Folks vaner og muligheter til å leve
bærekraftig er knyttet til hvor «levbare» byene og tettstedene er. Levbare byer og tettsteder er ikke
bare energieffektive, rike på biologisk mangfold , miljøvennlige og tiljgengelige, men de skal også
bidra til vakre omgivelser, bedre helse og gjøre innbyggerne stolte.
Et godt og velfungerende byromsnettverk med attraktive byrom og tilrettlagte forbindelser fremmer
stedsitentiteten. Det fremmer også mobilitet for gående og syklenende og bidrar til reduserte
klimagassutslipp. Byrom kan være for eksempel gater, plasser, torg, gatehjørner, leplassen, plassen
foran butikken. Dersom byrommene er godt forbundet med hverandre er det lettere å koble seg fra
boligen og arbeid til de andre stedene de fleste av oss oppsøker i hverdagen, også kalt «målpunkter».
Dette kan være boligen, skolen, barnehagen, arbeidsplassen, butikken, offentlige institusjoner,
kafeer, bibilioteket, kulturhuset, idrettshallen, treningssenteret., bussholdeplassen. Britiske
myndigheter gjennomførte i 2008 en nasjonal undersøkelse om hva som teller for at folk skal føle seg
vel. Svarene ble oppsummert i «livable cities»:
-

11

Bli koblet sammen – møteplasser der en føler seg forbundet med andre, og føler tilhørighet
Være aktive – gå og sykle, svømme,
Oppleve omgivelsene – bli oppmerksom, ha tilgang til gode omgivelser, årstidsvariasjon mm
Lære noe nytt
Gi til andre. Bruke vår evne til å strekke oss og delta i andres liv

Hvordan utvikle byromsnettverk i byer og tettsteder, KMD (2017)
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5. Dagens situasjon i Frogn kommune
I dette avsnittet beskriver vi dagens situasjon i Frogn kommune sett opp mot de mål og strategier for
boligpolitikken som er beskrevet i avsnittet over.

5.1 Befolkningsutvikling og befolkningssammensetning
Det er en ambisjon for Frogn kommune at man tiltrekker seg barnefamilier og innbyggere i
etableringsfasen for å skape et mangfoldig innbyggermiljø, men også for å sikre en bærekraftig
befolkningssammensetning med spredning i hvem som bidrar med skatteinntekter og hvem som har
behov for ulike offentlige tjenester.
Det bor om lag 15.700 i Frogn. SSB og AFK sine lav og mediumalternativer viser til en antatt
befolkningsvekst årlig på mellom 0,4 og 1,3 prosent vekst i perioden. Prognosealternativene er
basert på kommunenes egne forventninger om boligbygging og på en vekstfordeling med sterkest
vekst i regionale byer som Ski og Ås, og lavere vekst i prioritert lokal by som Frogn.

Befolkningsprognoser AFK og SSB til 2030
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17000
16000
15000
14000
2016
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Lav nasjonal vekst (SSB)

Hovedalternativ (SSB)

Høy nasjonal vekst (SSB)

Hovedalternativ (AFK)

Lavalternativ (AFK)

Høyalternativ (AFK)

Befolkningsutvikling siste år
De siste ti årene (målt ved utgangen av 4. kvartal) har befolkningsutviklingen vært som følger:
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Fra 2000-2018 har vi hatt en gjennomsnittlig befolkningsvekst på 1, 2 prosent år. De siste 5 årene
har vi hatt en utflating av befolkningsveksten. Dette skyldes innflyttingsunderskudd, lave fødselstall
som også har med reduksjon av aldersgruppen 25-44 år. Forklaringer på svak befolkningsutvikling er
også at det bygges færre boliger enn vi har behov for. Som vi ser var det en relativt høy vekst i antall
innbyggere i årene 2008-2013 før veksten har flatet ut.
Om vi sammenligner med omkringliggende kommuner ser vi følgende utvikling i samme periode:

Her ser vi en tydelig tendens til at alle de øvrige kommunene fortsetter den jevne befolkningsveksten
over tid. Det er kun Frogn kommune som har den markante knekken i befolkningsutviklingen rundt
2014 og 2017.
Årsaker til nedgang i befolkningsutviklingen
Om vi ser på årsakene bak nedgangen i befolkningsveksten de senere år ser vi av figuren under at
fødselsoverskuddet har gått ned og faktisk er negativt i 2017. Samtidig har netto innflytting hatt en
betydelig negativ utvikling de senere år og er den største forklaringsvariabelen for utflatingen i
befolkningsveksten.
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Befolkningssammensetning
Det er en ambisjon for Frogn kommune at man tiltrekker seg barnefamilier og innbyggere i
etableringsfasen for å skape et mangfoldig innbyggermiljø, men også for å sikre en bærekraftig
befolkningssammensetning. Hvordan befolkningen er satt sammen er følgelig en viktig indikator for
hvorvidt man oppnår denne målsetningen eller ei.
I figuren under fra Prognosesenteret vises befolkningen i Frogn og Akershus fordelt på aldersgrupper.
Det bor totalt ca. 614 000 personer i Akershus, og i overkant av 15 700 av disse bor i Frogn.
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Frogn
Akershus

0-18 år
3 456
150 897

19-23 år
910
35 609

24-34 år
1 501
78 622

35-44 år
1 878
87 665

45-54 år
2 726
94 248

55-64 år
2 211
71 246

65-74 år
1 854
55 844

75 år + Totalt
1 199 15 735
39 895 614 026

Som grafen over viser har Frogn kommune en noe høyere andel av befolkningen under 18 år, mens
andelen i aldersgruppene 24-34 år og 35-44 år er noe under Akershus totalt. Frogn har en noe høyere
andel i de eldste aldersgruppene enn det Akershus totalt har.
Selv om alderen på førstegangsfødende stadig øker er de fleste småbarnsforeldre i
alderssegmenetene 24-34 år og 35-44 år.

Privahusholdninger fordelt på familietyper
Prognosesenteret har laget en oversikt over hvordan privathusholdningene fordeler seg på
familietyper.
Som vi ser av oversikten er det hele 63 prosent som enten er aleneboende eller er par uten barn.
Inkludert familier med voksne barn utgjør dette 70 prosent. Av de alendeboende eller parene uten
(hjemmeboende) barn er 62 prosent voksne eller godt voksne.
Sett opp mot boligstrukturen, med 59 prosent eneboliger og 20 prosent tomannsboliger/ rekkehus/
småhus, kan det konkluderes med at det bor to eller én personer i et flertall av eneboligene eller
tomannsboliger/ rekkehus/ småhus. Dette er relativt ressurskrevende boliger å ta vare på, både
økonomisk og arbeidsmessig. Det er også boliger som egner seg godt for barnefamilier.

Figur 2: Privathusholdninger i Frogn etter husholdningstype (2011)
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Flyttemønster
Prognosesenteret har sett nærmere på flyttemønsteret, og grafen under viser de største
flyttestrømmene til og fra Frogn i 2016. De største flyttestrømmene til Frogn kommer fra utlandet og
fra Oslo. Den største flyttestrømmen ut fra Frogn gikk til Oslo.

Flyttemønster fordelt på aldersgrupper
Prognosesenteret har sett på hvordan flyttemønsteret fordeler seg på de ulike aldersgruppene.

Kommunestyremelding Bolig – vedtatt 8. April 2019

Side 20

5.2 Hvilken boligstruktur har vi i Frogn kommune?
I målsetningene for boligstruktur er målet om at det skal bygges ut i snitt 100 boliger årlig der 80
prosent av disse boligene skal være rekkehus/ leiligheter.
Per i dag er det i overkant av 7.100 boliger i Frogn kommune. Disse fordeler seg som følger på de
ulike boligtypene:
0,4 %

3,9 %
Enebolig

16,8 %
Tomannsbolig/ rekkehus/
småhus
Boligblokk
58,5 %

20,4 %

Bygning for bofellesskap
Andre bygningstyper

Gjeldende kommunestyremelding om boligutvikling i Frogn kommune ble vedtatt i 2012. Om vi ser
på perioden denne kommunestyremeldingen gjelder for ser vi følgende utvikling i andel av de ulike
boligtypene:

Utvikling i andel boligtyper fra 2012-2018
2018
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2014
2013
2012
0%

10 %

Enebolig

20 %

30 %

40 %

50 %

Tomannsbolig/ rekkehus/ boligblokk

60 %

70 %

Bygning for bofellesskap

80 %

90 %

100 %

Andre bygningstyper

Figur 3: Boligstruktur Frogn kommune fra 2012-2018
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Som man ser av figuren er det ikke store endringer i boligstrukturen i denne perioden. Andel
eneboliger har økt med 0,5 prosentpoeng og andel tomannsbolig/ rekkehus/ boligblokk har blitt
redusert med 0,5 prosentpoeng.
Boliger utbygd fra 2012-2018
Om man ser på antall boliger som er bygget i perioden får man følgende tabell:
År
Enebolig
Tomannsbolig/ rekkehus/ boligblokk
Bygning for bofellesskap
Andre bygningstyper
Sum
Årlig økning tomannsbolig/ rekkehus/ blokk
Årlig økning antall boliger totalt

2012
3918
2548
29
262
6757

2013
3944
2594
29
272
6839
46
82

2014
4008
2646
29
257
6940
52
101

2015
4041
2645
29
262
6977
-1
37

2016
4089
2642
29
265
7025
-3
48

2017
4132
2648
29
267
7076
6
51

2018
4173
2651
29
276
7129
3
53

Tabell 1: Årlig endring i antall boligtyper i Frogn kommune fra 2012-2018

Den totale endringen i antall boliger er 372 i perioden. I snitt fra 2013 utgjør dette 62 boliger i året.
Av denne økningen utgjør tomannsbolig/ rekkehus/ boligblokk 28 prosent og tilsvarende 69 prosent
for eneboliger. Det bygges betydelig færre mindre boliger og betydelig flere eneboliger enn
målsetningen om at 80 prosent av nybygde boliger skal være rekkehus/ leiligheter.
Boliger utbygd fra 2006-2018
Om man går lenger tilbake for å se den historiske utviklingen fra 2006 fordeler nye boliger seg som
følger i fireårsintervaller:
Periode
Type bolig
Enebolig
Tomannsbolig
Rekkehus, kjedehus og andre småhus
Boligblokk
Bygning for bofellesskap
Andre bygningstyper

2006-2010
2008-2012
2010-2014
2012-2016
2014-2018
Endring Andel Endring Andel Endring Andel Endring Andel Endring Andel
62
14 %
218
45 %
285
52 %
171
64 %
165
87 %
25
6%
6
1%
11
2%
4
1%
5
3%
77
17 %
57
12 %
55
10 %
-2
-1 %
-6
-3 %
274
61 %
156
32 %
144
26 %
92
34 %
6
3%
10
2%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
4
1%
44
9%
53
10 %
3
1%
19
10 %
452
481
548
268
189

Tabell 2: Utvikling i andel boligtyper som er bygget i Frogn i perioden 2006-2018 i Frogn kommune

I perioden 2006-2010 ble det tilført 452 boliger til boligmarkedet i Frogn, og bare 14 prosent av disse
var eneboliger. I perioden 2014-2018 ble det tilført 189 boliger og hele 87 prosent eneboliger av de
boligene som ble tilført boligmarkedet i Frogn kommune.
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5.3 Boligpriser i Frogn
Utvikling i kvadratmeterpris
Rapporten fra prognosesenteret viser følgende utvikling kvadratmeterpriser for ulike boligtyper i
Frogn kommune:

Figur 4: Utvikling i kvadratmeterpriser for boliger i Frogn kommune fra 1. halvår 2002-1. halvår 2017

Som figuren viser har kvadratmeterprisen for enebolig økt med 69 prosent mens tilsvarende økning
for småhus er 55 prosent og for leiligheter 61 prosent. I figuren under vises utviklingen i
gjennomsnittlig boligpris for de tre boligtypene i Frogn kommune:

Figur 5: Utvikling i halvårlige salgspriser i perioden 2002-2017

Som man ser av figuren har salgsprisen for eneboliger økt med 78 prosent mens tilsvarende økning
for småhus er 38 prosent og for leiligheter 99 prosent. Gitt den betydelige og jevne økningen i
salgspriser for leiligheter tyder dette på at man ikke når målet om å bygge 20 boliger i året i nedre
prissjikt.
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Fordeling av prisnivå for eneboliger, småhus og leiligheter
Eiendomspris
Enebolig
under 3 millioner
492
3 - 4 millioner
525
4 - 5 millioner
772
5 - 6 millioner
760
over 6 millioner
1 584
Totalt
4 132

%
12 %
13 %
19 %
18 %
38 %
100 %

Eiendomspris
Småhus
under 3 millioner
212
3 - 4 millioner
413
4 - 5 millioner
351
5 - 6 millioner
218
over 6 millioner
260
Totalt
1 454

%
15 %
28 %
24 %
15 %
18 %
100 %

Eiendomspris
Leilighet
under 3 millioner
549
3 - 4 millioner
420
4 - 5 millioner
178
5 - 6 millioner
125
over 6 millioner
218
Totalt
1 490

%
37 %
28 %
12 %
8%
15 %
100 %

Hvilken kjøpskapasitet har innbyggerne i Frogn?
Rapporten fra prognosesenteret viser videre at kjøpskapasiteten til innbyggerne i Frogn ligger over
snittet i både Akershus og ikke minst resten av landet:

Figur 6: Kjøpskapasitet for innbyggerne i Frogn kommune

Om man i tillegg til eiendomspriser for alle boliger i Frogn også ser på et øyeblikksbilde av hva som er
til salgs av boliger gir dette et inntrykk av hvilke muligheter første- og andregangsetablerere har til å
kjøpe seg inn på markedet i Frogn:
Enebolig
Antall
10
Snittpris
8 258 000
Høyeste pris 22 500 000
Laveste pris 5 400 000
Median
6 550 000

Rekkehus Leilighet
5
12
5 446 000 8 155 167
6 390 000 13 900 000
4 050 000 2 560 000
5 790 000 8 125 000

Figur 7: Oversikt over antall boliger som er til salgs til hvilke priser på finn.no 24. april 2018

Det er til sammen 27 boliger til salgs 24. april 2018. Når det gjelder prisnivå er medianen det mest
interessante. Vi ser at billigste leilighet er til salgs for 2,6 millioner kroner, men medianprisen for
leiligheter ligger på 8,1 millioner kroner. Med andre ord er utbudet av rimelige leiligheter og
rekkkehus lavt og dyre leiligheter høyt. For en førstegangsetablerer i et lavtlønnsyrke er det
tilnærmet umulig å komme inn på boligmarkedet i Frogn kommune per i dag.
Det kan nevnes at det ble gjort et tilsvarende øyeblikksbilde på finn.no 5. desember 2016. Da var det
kun én leilighet til salgs. I tillegg var det ti usolgte leiligheter under bygging. Prismessig var den første
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priset til 2,3 millioner kroner (2-roms på Heer), mens de øvrige var priset fra 6 millioner til 16,5
millioner kroner. Av eneboliger og tomannsboliger som lå ute var de fleste prospekter på nybygg.
Disse lå på ca. 9,5 millioner kroner. Av mindre, mer usentrale eneboliger lå prisen på rundt 3-4
millioner kroner. Tendensen med få rimelige leiligheter og rekkehus og småhus gjaldt følgelig også på
det tidspunktet.

5.4 Hvem er vanskeligstilte på boligmarkedet
Selv om de fleste bor godt i Norge i dag, gjelder ikke dette alle. Rundt 150 000 personer regnes som
vanskeligstilte på boligmarkedet. Av disse mangler rundt 6200 et fast sted å bo, og de fleste av disse
har til dels store og sammensatte tilleggs utfordringer. Grupper som er overrepresenterte blant
vanskeligstilte på boligmarkedet er personer og familier med lave inntekter, unge som står utenfor
utdanning og arbeidsliv, flyktninger, tidligere innsatte, personer med rusproblemer og/eller psykiske
lidelser, og personer med nedsatt funksjonsevne, blant annet personer med psykisk
utviklingshemming. Husholdninger med lave inntekter bor trangere og oppgir oftere problemer med
fukt og råte i boligen (NAV Frogn 2016.)
Vanskeligstilte på boligmarkedet 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
«Å være vanskeligstilt på boligmarkedet er ikke en isolert egenskap ved et hushold.
Det er heller et slags misforhold knyttet til interaksjoner mellom husholdets
ressurser og det markedet hvor de befinner seg».
Viggo Nordvik (2016) Boligmarked og boligkarrierer).

Nye folkehelseutfordringer - tallet på fattige er stigende
Det blir stadig flere enslige forsørgere og barnerike familier som har lave inntekter. Enkeltpersoner
og familier med lave inntekter har større risiko enn andre for å komme i en vanskelig boligsituasjon
ved endringer i utgifter og inntekter.
Barn i familier med lave inntekter bor ofte dårligere og trangere enn andre, og de bor sjeldnere i en
bolig som familien selv eier. Nyere forskning har identifisert barnefamilier som flytter mye rundt i det
private leiemarkedet. Årsakene til hyppige flyttinger ser ut til å handle om at boligene er av dårlig
kvalitet, og at leieforholdene er uforutsigbare. Uforutsigbare leieforhold knytter seg til korte
husleiekontrakter og til at de blir sagt opp i kontraktsperioden. Disse familiene ser ut til å ha for lave
inntekter til å kjøpe egen bolig og er for ressurssterke til å leie av kommunen. Å flytte ofte kan gjøre
det vanskelig for barn å bli integrert i nærmiljø, ivareta relasjoner med jevnaldrende og få god
tilknytning i skolen.
Barnefamilier som bor i kommunale utleieboliger, har i gjennomsnitt en betraktelig dårligere
bostandard enn andre lavinntektsfamilier som bor i en bolig de selv eier. Familiene i kommunale
boliger har flere problemer med støy og fukt, trekk og kulde, og dårligere materiell standard. Nesten
dobbelt så mange er trangbodde sammenlignet med andre lavinntektsfamilier. Det er også en del
barnefamilier som bor i kommunale utleieboliger med bomiljøer som oppleves som utrygge for barn.
Boligen og nærområdet har stor betydning for oppveksten til barn og unge. Å sørge for gode
oppvekstvilkår for barn og unge er av betydning for deres barndom og ungdomsår, men også for å
forhindre at dårlige levekår går i arv.
En kartlegging av bostedsløse i 2012 viser at 679 barn var bostedsløse sammen med foreldrene sine,
mens det i 2008 ble registrert 400 barn. Vold eller trusler om vold, samlivsbrudd og utkastelse fra
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bolig er hovedårsakene til at bostedsløshet blant barnefamilier oppstår. De vanligste
oppholdsstedene for disse familiene er hos venner og familie, i krisesenter og i andre midlertidige
botilbud som kommunen tilbyr. De fleste skaffer seg et sted å bo forholdsvis raskt, men rundt 30
prosent har vært i den midlertidige bosituasjonen i mer enn seks måneder. I 2012 utgjorde de unge
23 prosent av de rundt 6200 personene som ble registrert som bostedsløse. Bostedsløshet blant
unge går klart ned i de store byene, men det er fortsatt her det er flest unge bostedsløse. Likevel er
unge bostedsløse som gruppe klart overrepresentert i de mindre kommunene.Tidligere
barnevernsbarn eller unge over 18 år med tiltak fra barnevernet er en utsatt gruppe, og de har oftere
dårligere levekår enn andre. Det er viktig at unge voksne i barnevernet får nødvendig støtte og hjelp i
overgangen fra fosterhjem/institusjon til en selvstendig voksentilværelse.
Fritidsbebyggelse
Frogn kommune er vertskommune for et betydelig antall fritidsboliger – ca 3000 hytter i Frogn. Det
er i dag flere som bor permanent i en fritidsbolig. Om lag hver tredje folkeregistrerte adresse er en
hytte hvor det ikke er lov å bo. En del barn bor også på hyttene i Frogn uten innlagt vann og/eller
strøm.
Lavinnteksfamilier Frogn
Fattigdom rammer noen grupper mer enn andre. NAV i Frogn kommune har registrert 42
vanskeligstilte barnefamilier, med ca 93 barn – som er avhengig av økonomisk sosialhjelp for å klare
seg. Frogn har nå 735 mottakere av uføretrygd, en økning med 35 fra 2015 til 2016. NAV-kontoret
har fokus på å forebygge barnefattigdom.
Gjeldsutvikling
Særlig boutgifter peker seg ut som en utfordring i Frogn, både kommunale og private utleieboliger
ligger på et svært høyt nivå. De som har kredittgjeld har høyere gjeldsgrad enn tidligere. Spesielt
sårbare grupper er de som får store endringer i livssituasjon som for eksempel ved skilsmisse,
langvarig sykdom eller brå død i familien. Flere innenfor disse gruppene får problemer med å betjene
sine økonomiforpliktelser. NAV har tilbud om økonomisk rådivning for å få hjelp med
gjeldsproblemer. God økonomisk rådgivning reduserer utgifter til økonomisk sosialhjelp.

Integrering -flyktninger
Blant vanskeligstilte på boligmarkedet regnes også flyktninger på asylmottak som ikke har blitt bosatt
i en kommune innen de fastsatte tidsmålene. Ved utgangen av januar 2014 var det 5700 flyktninger
som bodde på mottak selv om de hadde lovlig opphold. Å bosette flyktninger er en varig oppgave for
kommunene. I dette arbeidet opplever mange kommuner at mangel på egnede boliger til rett tid og
på rett sted gjør at de ikke kan ta imot flere flyktninger. Det er et nasjonalt mål at ventetida fra
vedtak om innvilget oppholdstillatelse, til bosetting, ikke skal overstige tre måneder for enslige
mindreårige og barnefamilier, og seks måneder for voksne uten barn. I 2013 måtte 28 prosent av
enslige barn og unge vente mer enn tre måneder på bosetting i en kommune. For familier med
mindreårige barn var det 83 prosent som måtte vente mer enn tre måneder. Dess raskere flyktninger
kan etablere seg i en kommune, dess raskere kan de delta i arbeids- og samfunnsliv. For barna så er
det viktig å raskest mulig få etablere seg i kommunen.
Flyktningetjenesten i Frogn tok imot 25 flyktninger og 6 familiegjenforente i 2016 (i 2015 kom 38
flyktninger). Utfordringene er knyttet til integrering i form av tilgang til bosted, arbeid, utdanning,
aktivitet og deltakelse i samfunnet. Det er forventet en nedgang av tilkommende til Frogn de
nærmeste årene.
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Utfordringer innen rus og psykiatri
Psykiske lidelser utpeker seg som den nye «folkesykdommen». Det er utviklet strategier og tiltak for
å stoppe/redusere denne uønskede utviklingen. Fortsatt fokus er nødvendig. Det er en økning i eldre
med rusmisbruk og behov for å styrke tilbudet voksne med psykiske lidelser og rus. Totalt antall
døgnplasser i psykisk helsevern er i samme tid synkende. Totalt antall døgnplasser i psykisk helsevern
er i samme tid synkende. Tabell viser en nedgang på 12,6 prosent i perioden 2011-2015.
Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering.

Samtidig er snittprisen pr døgn økt kraftig med 17,1 prosent siden 2013. Frogn kjøper pr. dags dato 4
plasser, hvorav en er tilkommet i 2016 og en i 2017.
Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering.
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6. Utfordringer og fremtidige behov på boligmarkedet i Frogn
kommune
I foregående kapittel har vi beskrevet dagens situasjon og utvikling over tid frem til i dag. I dette
kapittelet vil vi beskrive hvilke utfordringer og fremtidige behov det vil være på boligmarkedet i
Frogn kommune fremover i tid for at kommunen skal nå målene for boligpolitikken.
Vi diskutererer utfordringer og framtidige behov på boligmarkedet i Frogn ut fra inndelingen av
boligmarkedet i det regulære boligmarkedet, det kommunalt disponerte boligmarkedet og
mellommarkedet.

6.1 Det regulære boligmarkedet
Det er et mål at 99 prosent av kommunens innbyggere får dekket sitt boligbehov i det ordinære
boligmarkedet. Det å legge til rette for en ønsket utvikling i dette markedet er følgelig et tiltak som vil
ha størst virkning med tanke på om kommunene oppnår ønsket utvikling eller ei. Følgende mål er
førende for fremtidig ønsket utvikling av det regulære boligmarkedet, jf kommuneplanen 2018-2030:
•

Vi bygger i snitt 100 boliger per år, hvorav 80 prosent av disse skal være rekkehus/konsentrert
småhusbebyggelse og leiligheter.

Strategier:
•

Vi har befolkningsvekst og boligutvikling i tråd med Regional plan for areal og transport(2015)
med i snitt 80 prosent vekst innenfor grensen for Drøbak tettsted og 20 prosent vekst i Dal
skolekrets og landlige områder.

•

Vi legger til rette for en differensiert og variert boligutbygging i type, størrelse og pris for å få en
balansert befolkningssammensetning hvor hoveddelen – 99 prosent - av innbyggerne får
dekket sitt boligbehov i det ordinære boligmarkedet

Fremtidig etterspørsel etter boliger og boligtyper
Det er som vist et mål å legge til rette for et variert boligtilbud med tanke på type bolig, størrelse og
pris for å sikre en balansert befolkningssammensetning.
Som vist i kapittel 0 har det blitt bygget langt færre enn målet om 100 boliger per år. I perioden
2006-2010 ble det tilført 452 boliger til boligmarkedet i Frogn, og bare 14 prosent av disse var
eneboliger. I perioden 2014-2018 ble det tilført 189 boliger og hele 87 prosent eneboliger av de
boligene som ble tilført boligmarkedet i Frogn kommune. Denne trenden må snus om man skal nå de
målene man har satt for ønsket utvikling.
Prognosesenteret har sett på hva boligbehovet i Frogn de nærmeste fem årene og de neste seks-ti
årene anslås å være basert på befolkningsfremskrivninger.
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Bereget årlig boligbehov

Som man ser av figuren over ligger behovet på om lag 100 boliger dersom man legger til grunn
middels vekst.12 Dette er i tråd med målet om årlig boligvekst på 100 boliger i året.
Figuren under viser beregnet årlig boligbehov i Frogn de neste 6-10 årene.

Som figuren viser er det behov for om lag 80 boliger i denne perioden, altså noe lavere enn målet om
en tilvekst på 100 boliger i året.

12

Middels fruktbarhet, levealder, mobilitet og nettoinnvandring.

Kommunestyremelding Bolig – vedtatt 8. April 2019

Side 29

Hvilken boligtype ønsker befolkningen å bo i?
For å få til ønsket sammensetning av boligtype er det interessant å se på hvilke boligtyper
befolkningen ønsker å bo i. Prognosesenteret har anslått dette. I figurene under viser vi hvilken
boligtype innbyggerne i Frogn bor i per i dag og hvilke boligtype de vil ha når de flytter:

Som Prognosesenteret skriver så er det er klare forskjeller mellom aldersgruppene i undersøkelsen
når det gjelder hvordan de bor og vil bo i fremtiden. Resultatene er oppsummert som følger:
•

Grafen til venstre viser at i aldersgruppen 25-39 år svarer 55 prosent at de bor i enebolig i dag,
mens 73 prosent svarer at de ønsker å bo i enebolig neste gang. Det er en «underdekning» av
eneboliger i aldersgruppen 25-39 år.

•

I aldersgruppen 40-54 år svarere 76 prosent at de bor i enebolig i dag, mens 64 prosent svarer at
de ønsker enebolig som neste bolig, dermed er det en «overdekning» av eneboliger i denne
aldersgruppen.

•

I aldersgruppen 55-69 år svarer 59 prosent at de bor i enebolig i dag, mens kun 40 prosent svarer
at de ønsker enebolig som sin neste bolig, slik at det også i denne aldersgruppen er en
overdekning av eneboliger. Tabellene under viser fordelingen på boligtyper detaljert.

Omregnet til antall husholdninger gir dette følgende resultater med tanke på over- og underdekning
av type boliger:
•

Det er mer enn 185 flere husstander i aldersgruppen 25-39 år som vil bo i enebolig, enn som bor i
enebolig i dag. I aldersgruppen 40-54 år er det en overdekning på 257 eneboliger. I
aldersgruppen 55-69 år er det en overdekning på 360 eneboliger. Dette gir en teoretisk
overdekning på 432 eneboliger totalt for alle aldersgruppene.

•

For leiligheter er det en overdekning på 69 i aldersgruppen 25-39 år, mens det er en
underdekning på 322 leiligheter i aldersgruppen 40-54 år og en underdekning på 311 leiligheter i
aldersgruppen 55-69 år. Dette gir en teoretisk underdekning på 564 leiligheter totalt for alle
aldersgruppene.
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Hvilken boligstørrelser er det behov for?
Figuren under viser areal for dagens bolig og foretrukket areal i neste bolig beregnet av
Prognosesenteret:

Figuren over viser at aldersgruppen 25-39 år har i gjennomsnitt 141 m2 i dag, men ønsker en bolig på
148 m2 neste gang. De to eldste aldersgruppene ønsker en mindre bolig neste gang, fra 157 m² og
155 m² til 140 m² og 127 m².
Prognosesenteret har også gjort en beregning av over- og underdekning av boliger i ulike størrelser.

Vi ser at det er en overdekning på de minste boligene under 50 m², mens det er en underdekning på
boliger mellom 100-149 m². Blant de aller største boligene ser vi også at det er en høyere andel som
bor i dette i dag enn det som ønsker dette som sin neste bolig.
Oppsummert kan man si at boligtilbudet i Frogn ikke har utviklet seg i ønsket retning de siste ti
årene. Det er en overetablering av eneboliger både målt opp mot målet om at 80prosent skal være
rekkehus, småhus og leiligheter, og målt opp mot det faktisk kartlagte behovet i Frogn kommune gitt
i Prognosesenterets analyser.
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Boligpriser og kjøpekraft
Det viktigste målet mtp boligpriser og kjøpekraft er at Frogn kommune skal legge til rette for en
differensiert og variert boligutbygging i type, størrelse og pris for å få en balansert
befolkningssammensetning hvor hoveddelen av innbyggerne får dekket sitt boligbehov i det
ordinære boligmarkedet.
Som vist i avsnitt 0 er gjennomsnittet for boligpriser for leiligheter 4,5 millioner kroner. Samme snitt
for småhus ligger på 4,7 millioner kroner og eneboliger har gjennomsnittlig pris på 6,9 millioner
kroner. Øyeblikksbildet fra finn.no viser samtidig at utbudet av boliger er relativt lavt og at
medianprisen for en leilighet lå på hele 8,1 millioner kroner. For rekkehus var medianprisen 5,8
millioner kroner og for enebolig var medianprisen 6,6 millioner kroner.
Prognosesenteret har gjort en kartlegging av kjøpsevne for innbyggerne både i Frogn kommune og på
landsbasis. Kjøpsevnen beregnes som følger:

Kjøpskapasitet i Frogn

Kjøpskapasiteten i Frogn ligger over kjøpskapasiteten for både Akershus og Norge totalt.
Gjennomsnittlig kjøpskapasitet i Frogn er på 6,5 mill. kr., og dette er omtrent 800 000 mer enn
kjøpskapasiteten i Akershus totalt. Det er aldersgruppen 55-64 år som har høyeste kjøpskapasitet, på
nesten 7,4 mill. kr.
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Kjøpekapasiteten i en kommune vil også påvirkes av tilbud og etterspørsel på boligmarkedet. Høye
boligpriser for eksklusive boliger vil tiltrekke seg en kjøpesterk befolkning. Samtidig vil personer med
lavere kjøpekapasitet ikke ha mulighet til å kjøpe seg inn i et slikt marked. Prognosesenterets
beregning av kjøpskapasitet på landsbasis og for ulike yrkesgrupper, på oppdrag fra
Boligprodusentene,13 er derfor mer relevant dersom Frogn kommune skal oppnå målet om å tilby
varierte boligtyper for å sikre en balansert befolkningssammensetning.
Beregningene viser at median kjøpskapasitet per skatteyter (uansett alder) er på 2,4 millioner kroner
i Norge, mens median boligverdi er på 2,6 millioner kroner. Hvis man ser på de typiske
førstegangskjøperne er de mellom 25 og 35 år. For denne gruppen er median kjøpskapasitet på 1,6
millioner kroner på landsbasis.
Da administrerednde direktør Per Jæger i Boligprodusentene la frem resultatene fra
Prognosesenteret sa han følgende: «Kjøpekapasiteten blant førstegangsetablerere er lavere enn hos
snittet i befolkningen og forskjellene blir større mellom kjøpskapasitet og boligverdi. Dette gjelder
ikke minst i de store byene, men det skal jobbe sykepleier og bygningsarbeidere der også. Dette er en
stor utfordring som bare vil øke om vi ikke tar grep.»
Denne tendensen bekreftes også av SSBs levekårsundersøkelse.14 Denne viser at andelen boligeiere i
husholdninger med lavinntekt har falt 10 prosentpoeng på 15 år. Det er en klar sammenheng mellom
inntekt og hvorvidt husholdningen eier boligen sin. Ifølge det heldekkende registeret over
husholdninger og boliger eier 35 prosent av den tiendedelen av befolkningen med lavest inntekt sin
egen bolig. I den tiendedelen av befolkningen som har høyest inntekt, eier 95 prosent boligen.
Figuren under viser denne utviklingen.

13

http://www.bygg.no/article/1351796

14

https://www.ssb.no/bygg-bolig-og-eiendom/artikler-og-publikasjoner/mindre-vanlig-a-eie-bolig-blant-

okonomisk-utsatte-grupper
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En rapport fra NIBR15 viser at den totale leieandelen er uendret, men den har gått opp blant unge.
Økningen har skjedd blant enpersonshusholdninger. Det er videre en klar økning i leieandelen blant
lavinntektshusholdninger.
Videre påpeker NIBR-rapporten at det etter finanskrisen har blitt innført krav om 15 prosent
egenkapital og at lånetaker skal tåle en renteøkning på 5 prosentpoeng uavhengig av dagens
rentenivå. Samtidig har prisveksten i leiemarkedet gjort det vanskeligere for unge å spare opp
nødvendig egenkapital til å kjøpe egen bolig, noe som forsterker trenden med økt leieandel blant
unge. De gjennomførte casestudiene viser at unge er avhengige av hjelp fra foreldre og/ eller startlån
for å kunne kjøpe seg bolig. I rapporten vises det til at kommuner prioriterer tildeling av startlån ulikt.
Noen kommuner prioriterer startlån til varig vanskeligstilte, mens andre prioriterer toppfinansiering
til boliglån for unge som selv klarer å betjene lånet.
Oppsummeringvis tyder disse funnene på at Frogn kommune har høye boligpriser og tiltrekker seg
kjøpere med høy kjøpskapasitet. Dette gjør det vanskelig for førstegangsetablerere og personer i
lavtlønnsyrker å kjøpe bolig i Frogn kommune. Eldre med høy kjøpskapasitet favoriserer og gjør det
vanskelig å oppnå målet om en balansert befolkningssammensetning dersom det ikke tas grep for å
endre denne tendensen.
Boligtilbud og befolkningsutvikling – hvordan får vi til en «rullering» i eneboligene?
Frogn kommune har mål om å utvikle 100 boliger i året og en årlig befolkningsvekst på 1,5 prosent, jf
kommuneplan 2013-2025.
I utgangspunktet beregnes boligbehovet som regel basert på fremskriving av befolkningen i en gitt
kommune eller et gitt område. Med denne beregningsmetoden tilpasses boligtilbudet til
befolkningsutviklingen. Samtidig vil også befolkningsutviklingen påvirkes av boligtilbudet. Dersom det
ikke er tilgjengelige boliger og/ eller tilbudet av boligtyper ikke sammenfaller med etterspørselen vil
dette påvirke befolkningsutviklingen i negativ retning.
Som vist i avsnitt 0 avviker boligtilbudet i Frogn kommune fra faktisk etterspørsel med en
overdekning av eneboliger og en underdekning av rekkehus/ småhus/ leiligheter. Samtidig viser
kartleggingen at at det er en underdekning av eneboliger for aldersgruppen 25-39 år. Det å stimulere
til en rullering i boligmarkedet, der eldre flytter fra eneboliger til mindre boliger/ leiligheter og unge
barnefamilier flytter fra mindre boliger til eneboliger vil bidra til å justere skjevheten i tilbud og
etterspørsel.
For å lykkes med en slik rullering viser forskning16 at spesielt for eldre med nedbetalt enebolig må det
være et rimelig forhold mellom prisen en kan få for den eksisterende boligen og hva en må betale for
en ny. Videre må tilbudet av boliger på markedet passe med etterspørselen, i form av
blokkbebyggelse som avviker fra drabantbyformen og gjerne er lokalisert sentralt med grøntområder
i nærheten. Per i dag viser øyeblikksbildet på finn.no at dette bytteforholdet ikke er godt nok.
Medianprisen for en leilighet lå som vist på 8,1 millioner kroner, mens medianprisen for en enebolig
var 6,6 millioner kroner.
Som vist har tilførsel av nye boliger også ligget langt under målet på 100 boliger i året. I perioden
2014-2018 er det kun tilført 189 boliger i Frogn kommune. Om man ikke har nok boliger til å huse en
økende befolkning vil befolkningsveksten stagnere.

15

Johannessen, K., Astrup, K. C., Medby, P., Desember 2013, Unges etablering på boligmarkedet – er

stigen trukket opp? NIBR-rapport 2013:22
16

Brevik og Schmidt, 2005
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Sammenhengen mellom antallet bygde boliger og befolkningsvekst
Akershus fylkeskommune ser befolkningsutvikling sammen med prognosert boligbygging. I deres
beregninger legges det til grunn at det bor 1,2 person per bolig. Dersom Frogn kommune oppfyller
målet om å tilføre 100 boliger i året vil dette gi en økning på 120 personer. Dette utgjør en
befolkningsvekst på 0,8 prosent. Iht. SSBs statistikk er det 15.797 innbygger i Frogn i 2018 og 7.129
boliger. Dette gir et snitt på 2,2 personer per bolig. Om vi bruker dette forholdstallet vil 100 boliger gi
en økning på 220 personer. Dette tilsvarer en befolkningsøkning på 1,4 prosent, altså noe under
målet om en befolkningsvekst på 1,5 prosent. Når vi også vet at trenden er stadig flere aleneboende
er det mer sannsynlig at det blir færre personer per bolig enn flere.
Dersom vi tiltrekker oss flere småbarnsfamilier og personer i etableringsfasen kan dette bidra til å
øke antall beboere per bolig. I Frogn er det gjort undersøkelser som viste at det var gjennomsnittlig
3,4 personer som flyttet inn i en enebolig i Drøbak og omegn. På Heer/ Bilitt var det 2,1 innflyttere
per enebolig. Gjennomsnittlig var det 1,2 personer flyttet inn i en leilighet i Frogn kommune.
Per i dag ser vi en vekst i yngre aldersgrupper og en vekst av barn i skolealder i Heer skolekrets. Heer
er et boligområde hvor boligstrukturen er svært differensiert med både eneboliger, men også en
betydelig andel rekkehus i ulike størrelser og noe leiligheter. Rekkehus i ulike størrelser og
konsentrert er attraktivt for yngre aldersgrupper.
Oppsummeringsvis kan man si at det er behov for en rullering i boligmarkedet der eldre flytter til
mindre boliger/ leiligheter slik at barnefamilier kan flytte inn i eneboliger. Med dagens boligpriser for
henholdsvis leiligheter og eneboliger vil man ikke oppnå høy nok rullering da bytteforholdet mellom
en nedbetalt enebolig og en dyr leilighet ikke oppleves som godt nok. Utbyggingstakten av mindre
boliger/ leiligheter er også så lav at den vil være en betydelig begrensende faktor på
befolkningsveksten i kommunen. Tilbudet av boliger er for lavt til å kunne huse ønsket vekst.
Vi har hatt en underbygging en del år som tilsier at vi noen år også kan tillate en høyere byggetakt
enn 100 boliger per år. Dersom en legger til en medio utbygging både på Seiersten, Ullerud, Dyrløkke
og Kolstad – ca 2000 boliger- totalt så dekker dette behovet for boligutbygging også utover ny
kommuneplan for 2018-2030 og det kan være aktuelt å vurdere om det skal bygges flere enn 100
boliger per år i noen år. Detet for å påvirke befolkningsutviklingen og gjøre det mer attraktivt for
barnefamilier og unge å bosette seg og bli boende i Frogn.
Det private leiemarkedet
Det private leiemarkedet inngår også i det regulære markedet. Motivasjonen for å leie fremfor å eie
er flere. Det kan være at man ønsker å prøve ut et område før man beslutter om man skal kjøpe. Det
kan være samlivsbrudd som gjør at man har behov for å leie på kortere eller lengre sikt. Og det kan
ikke minst være at man ikke har råd til å kjøpe og at leie derfor er eneste alternativ. Som vist i avsnitt
0 er det kun 35 prosent av den tiendedelen av befolkningen med lavest inntekt som eier sin egen
bolig. I den tiendedelen av befolkningen som har høyest inntekt, eier 95 prosent boligen. Resterende
må leie. Figuren under viser andelen av innbyggerne i Frogn kommune som leier bolig.
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Som figuren viser er det 11 prosent av innbyggerne i Frogn som leier bolig. På landsbasis er det 22,7
prosent17 som leier. I Akershus er det i snitt 17,8 prosent som leier.
Det er vanskelig å si hva reell etterspørsel etter leieboliger i Frogn er, men andel som leier i Frogn
utgjør under halvparten av snittet på landsbasis. Dette kan tyde på at at tilbudet også er relativt lavt.
Et øyeblikksbilde på finn.no 26.04.2018 viser følgende boliger med størrelser og priser til leie i Frogn
kommune:
Type bolig
Antall boliger til leie
Gj.snittlig størrelse
Median størrelse
Gj.snittlig leie pr mnd
Median leie pr mnd
Høyeste leie pr mnd
Laveste leie pr mnd

Sokkelleilighet

2
55
55
10 250
10 250
12 000
8 500

Leilighet

11
69
65
11 523
12 000
14 400
8 450

Hybel

2
37
37
7 850
7 850
8 700
7 000

Enebolig

2
145
145
18 250
18 250
19 000
17 500

Bofellesskap Andre
Totalt
1
1
19
80
55
72
80
55
60
14 700
9 000
11 745
14 700
9 000
12 000
14 700
9 000
19 000
14 700
9 000
7 000

Som tabellen over viser var det 19 boliger til leie i Frogn kommune. Median leiepris per måned er
12.000, marginalt høyere enn gjennomsnittlig leie. Av de 19 boligene er det til sammen åtte 2-roms,
seks 3-roms, fire 4-roms og én 5-roms.
For å sammenligne leienivå i Frogn kommune med relevante områder i Norge har vi hentet
predikerte leiepriser fra SSB.18 Frogn kommune er av Husbanken kategorisert som en kommune med
særskilt høyt kostnadsnivå der også Kristiansand og Tromsø inngår. Vi har derfor tatt med disse
byene i sammenligningen. Videre har vi tatt med Akershus nær Oslo og tettsteder med mellom
2.000-19.999 innbyggere. Vi har tatt ut boligkategoriene der det ikke er noen boliger til leie i Frogn
per i dag. Da får vi følgende sammenstilling:

17

https://www.ssb.no/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/boforhold/

18

https://www.ssb.no/statbank/table/09897/?rxid=26838e58-c0b8-4acd-a208-a82d7bb310e4
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Frogn - finn.no
Type leilighet
26.04.18
2-roms 30 kvm
7 725
2-roms 40 kvm
10 000
2-roms 50 kvm
9 300
2-roms 70 kvm
12 000
3-roms 60 kvm
11 500
3-roms 80 kvm
14 400
3-roms 90 kvm
12 500
3-roms 100 kvm
12 000
4-roms 80 kvm
14 700
4-roms 100 kvm
13 200
4-roms 140 kvm
17 500
5-roms eller flere 140 kvm
19 000

Predikert månedlig leie 2017
Akershus nærliggende Oslo
kommuner
Kristiansand
Tromsø
8 100
6 400
8 900
7 000
9 500
7 500
10 500
8 300
11 000
8 700
12 000
9 500
12 400
9 900
12 900
10 200
12 900
10 200
13 800
11 000
15 300
12 100
16 900
13 400

7 800
8 500
9 100
10 100
10 600
11 600
12 000
12 400
12 500
13 300
14 800
16 300

Tettsteder med
2 000 - 19 999
innbyggere
5 800
6 300
6 800
7 500
7 800
8 600
8 900
9 200
9 200
9 900
10 900
12 000

Det understrekes at utvalget i Frogn på finn.no 26.04.18 er lite og at det for noen av kategoriene kun
er én bolig. Samtidig viser sammenstillingen en tendens til at leieprisene i Frogn ligger likt eller over
leienivået i de øvrige byene og områdene som er tatt med som sammenligningsgrunnlag.
Det er vanskelig å trekke sikre konklusjoner basert på foreliggende datagrunnlag. Samtidig tyder
presentert datagrunnlag at det private markedet for utleieboliger i Frogn kommune har et lavt utbud
av boliger til like eller høyere priser enn områder det er naturlig å sammenligne seg med. Det at
Husbanken har kategorisert Frogn kommune som en kommune med særskilte høye boligkostnader
understøtter denne konklusjonen.
Et lite tilbud av private utleieboliger reduserer fleksibiliteten i boligmarkedet i Frogn kommune. Det
at leieprisene er relativt høye reduserer fleksibiliteten ytterligere. Da vi vet at det er en stadig lavere
andel i lavtlønnsyrker som har råd til å eie egen bolig vil dette gjøre at Frogn kommune ikke har
boliger på det regulære markedet å tilby disse innbyggergruppene. Også livskriser, som det å miste
jobben eller et samlivsbrudd, kan medføre akutt behov for å leie bolig. Slik tilbudet og prisene på det
private leiemarkedet er per i dag vil det være utfordrende også for innbyggere som opplever denne
typer livskriser å leie bolig i Frogn kommune.
Oppsummering utfordringer og fremtidige behov for det regulære boligmarkedet
Følgende hovedutfordringer for det regulære boligmarkedet er identifisert mtp å nå målene:
•

Det bygges for få boliger og boligtypene som bygges er ikke i tråd med faktisk etterspørsel
o Per i dag bygges det langt færre boliger enn det er behov for
- Snittet på tilførsel av boliger de siste fire årene har ligget på 47 boliger i året
- Prognosesenteret har beregnet at behovet for boliger de neste fem årene er 100
boliger i året
o Det er en overdekning av eneboliger og en underdekning av rekkehus/ småhus/
leiligheter
o Boligstørrelsen er ikke i tråd med faktisk etterspørsel – det er en overdekning på de
minste boligene under 50 m², mens det er en underdekning på boliger mellom 100-149
m²
o Boligtilbudet er en begrensning med tanke på befolkningsvekst da det er for få boliger til
å huse ønsket befolkningsvekst
- Selv om man når målet om å bygge ut 100 boliger årlig vil man ligge under målet om
1,5 prosent vekst i befolkningen

•

Boligene som bygges er for dyre til å sikre en balansert befolkningsutvikling
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o

o

•

Medianprisene for boliger ligger langt over median kjøpskapasitet til
førstegangsetablerere og personer i lavtlønnsyrker – som adm. dir. i Boligprodusentene
uttrykte det «sykepleiere og bygningsarbeidere må også bo et sted» - per i dag har de
ikke råd til å bo i Frogn
Medianpris for en leilighet på finn.no 24. april 2018 lå på 8,1 millioner kroner, mens
tilsvarende var 6,6 millioner kroner for en enebolig - dette gjør at eldre som ønsker å
flytte til mindre boliger/ leiligheter ikke vil eller kan flytte og følgelig frigjøres ikke
eneboliger for barnefamilier som ønsker å bo i enebolig

Det private markedet for utleieboliger er lite med relativt høye leiepriser
o Det lave tilbudet med de relativt høye prisene reduserer fleksibiliteten i boligmarkedet
o Med dagens situasjon på det private utleiemarkedet blir det vanskelig å «teste ut» Frogn
med en leiebolig før man beslutter å kjøpe, innbyggere som ikke har råd til å kjøpe egen
bolig vil også ha utfordringer med å skaffe seg bolig på det private leiemarkedet, og
innbyggere som opplever livskriser, som det å miste jobben eller samlivsbrudd, vil ha
utfordringer med å finne seg egnet bolig å leie på kortere eller lengre sikt

6.2 Det kommunalt disponerte boligmarkedet
Følgende mål er førende for fremtidig ønsket utvikling av det kommunalt disponerte boliger, og at de
som har mulighet kan bevege seg over i det ordinære boligmarkedet:
•

Å ivareta boligsosiale hensyn og grupper som faller utenfor det ordinære boligmarkedet.

•

Boliger til vanskeligstilte skal være av god kvalitet, integrert i øvrig bebyggelse og utformet slik at
de gir den enkelte mulighet til å skape et hjem og til å leve et selvstendig liv. Noen grupper
trenger også boliger som ligger mer skjermet til.

Kommunalt disponerte boliger per i dag
Frogn kommune disponerer 205 boliger per 2016 (SSB). Vi ser at antall kommunalt disponerte boliger
har økt de siste årene (tabell nedenfor). Sammenlignet med Akershus, disponerer Frogn litt færre
boliger per 1000 innbygger enn snittet for fylket og landet. Samtidig eier vi en høyere andel av
boligene vi disponerer, sammenliknet med fylket og landet. Frogn eier 203 av 205 disponerte boliger.
I underkant av 30 pst av våre kommunalt disponerte boliger ligger i ordinære borettslag/sameier.
Dette har økt de siste årene. Per 31.12.16 var 195 av boligene utleid. Ti av boligene sto ubebodd på
grunn av rehabilitering. Disse ble ferdig i november 2017.
Kommunalt disponerte
boliger per 1000
innbyggere
Landet
Akershus
Frogn

2017
21
14
13

Totalt antall kommunalt
disponerte boliger
2017
110 994
8571
204

Andel ( prosent)
kommunale boliger som er
tilgjengelige for
rullestolbrukere
2017
48
48
69

Tabell: Oversikt over kommunalt disponerte boliger, eieforhold for disse og tilgjengelighet for rullestolbrukere. Oversikt for
landet totalt, i Akershus og i Frogn (Kilde: SSB, KOSTRA).
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Framtidige boligbehov – kommunalt disponerte boliger
Behovet som er framkommet for framtidige kommunalt disponerte omsorgsboliger som er
tilrettelagte og tilknyttet tjenester, jf kommunestyremelding om omsorsboliger:
Målgruppe/ år
Rus og psykiatriboliger
Psykisk helse
Mennesker med nedsatt funksjonsevne/
psykisk utviklingshemming
Eldre
SUM

2022

2025

2030

SUM

5
5

5
5

5
5

15
15

15

3

3

21

7
33

41
54

75
87

123
174

Kilde: Kommunestyremelding om utvikling av kommunens eiendommer til omsorsboliger. Se også
kapittel 4 boligtyper.
Det er identfisert et behov for ca 174 omsorsboliger fram mot 2030. Kommunestyremelding om bolig
tilrettelegger for om lag 90 boliger av det totale behvet. Det legges som et premiss at disse boligene
er universelt utformet og godt tilpasset målgruppen. Videre at boligene er lokalisert nært
kolllektivtilbud, aktiviteter og tilbud for ulike befolkningsgrupper og med nærhet til universelt
utformede turområder for trygghet og mindre ensomhet. Se også kriteriesettet for vurdering av
boligprosjektene i Kommunestyremelding om omsorgsboliger.
•

Det er spesielt mangel på kommunalt disponerte boliger som er sentrumsnære og fysisk
tilrettelagte til vanskeligstilte som har behov for oppfølgende tjenester. Mulighetsstudiene i
kommunestyremelding om omsorgsboliger vil imøtekomme deler av dette behovet.

•

Det er behov for mer midler til vedlikehold av kommunalt disponerte boliger. Vi har et etterslep
på vedlikehold på 22,5 mill for å få kommunalt disponerte boliger ppp på dagens standard. I
henhold til KOSTRA tall bruker vi mindre penger per kvm på vedlikehold sammenlignet med
andre kommuner.

•

Mange som bor i kommunalt disponerte boliger har behov for oppfølging og veilledning både fra
tjenesterne og eiendomsavdelingen ved drift og boligkontoret. Det kan være vanskelig å komme i
posisjon til leietakere for å kunne yte oppfølgende tjenester. Andre kommuner har forsøkt
ordninger med bomiljøvaktmestere som kan vært en måte å komme i lettere dialog med
beboere. Boligkontoret har leiekontrakter med hjemmel i Husleieloven, mens f.eks rus- og
psykiatri er underlagt helselov hvor tjenester er basert på frivillighet.

•

Bortsett fra bolig til personer med psykisk utviklingshemming så er kommunale boliger en
midlertidig løsning og det inngås leiekontrakter for 3 år. I løpet av denne perioden er det ønskelig
at leietaker finner en egen bolig (enten leid eller ved kjøp) som blant annet kan skje med startlån.
I praksis er dette ofte ikke tilfelle. Mange er derfor nødt til å fortsatt bo i kommunal bolig når
leietiden er utløpt. De må søke og vurderes på nytt. Dette er personer som har fått kommunal
bolig fordi de ikke har klart å skaffe bolig selv.
Muligheter:

•

Flere av de som leier og bor i kommunalt disponert bolig kan etterhvert ved hjelp av startlån
mulighet til å kjøpe egen eid bolig i det ordinære boligmarkedet. Det gjøres løpende vurdering av
hvilke leietakere som vil ha økonomisk evne til å betjene et eget lån og ta vare på egen bolig.
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•

Optimal bruk av virkemidlene er helt avhengig av dynamisk samarbeid og utviklingsorientering.
Som tiltak i boligpolitisk handlingsplan 2002-12, ble det for eksempel utviklet bo- og
oppfølgingsteam (BOOT) som på en fleksibel måte følger opp beboere med ulike behov knyttet til
bolig, fritid og arbeid.

•

Det kan også være krevende å få etablert flere kommunalt disponerte boliger pga NIMBY - not in
my backyard og motstand mot å etablere vanskeligstilte grupper inn i sitt nabolag. Her kan
naboråd etter familierådsmodellen hvor en tilrettelegger for møte mellom berørte og offentlige
instanser være et virkemiddel for bedre dialog og informasjon.

Husleieberegninger i kommunalt disponerte boliger
Frogn kommune benytter gjengs leie for alle sine kommunale boliger. I NOU 1993:4, forarbeidende
til ny lov om husleieavtaler (husleieloven), defineres gjengs leie som det leienivået i eksisterende
leieforhold for liknende husrom med liknende vilkår.
Regimet for fastsettelse av gjengs leie er likt for alle typer kommunale boliger som boligkontoret har
ansvaret for å tildele. Dette for å ivareta likhetsprinsippet gjennom å ha en objektiv takst som ligger
til grunn for fastsettelsen av husleien fremfor en skjønnsmessig fastsettelse som ikke er grunnet i
objektive forskjeller i bokvalitet boligene imellom.
I NOU 2011:15 Rom for alle – en sosial boligpolitikk for fremtiden påpekes det at hvis leier betaler
mindre i husleie enn ved privat leie, eller kommunens husleieinntekter er lavere enn kostnadene ved
boligen, kan det sies at husleien er subsidiert. Kommunal- og regionaldepartementet har anbefalt
kommunen å subsidiere beboerne gjennom behovsprøvde ordninger, som bostøtte, fremfor
husleiesubsidiering.
Videre påpekes det i NOUen at den kommunale utleiesektoren i størst mulig grad bør være et tilbud
for en kort periode. Samtidig må boligkvalitet og bomiljø bli bedre, og midler til vedlikehold må
sikres. (Kommunale boliger inkluderer bare boformer hvor det inngås husleiekontrakt. Sykehjem og
andre institusjoner uten husleiekontrakt inngår dermed ikke i definisjonen.)
Som vist i kapittel 0 vil høye leiepriser være en terskel for å kunne spare opp egenkapital og dermed
senere bli i stand til å kjøpe egen bolig. Dette gjelder også for kommunalt disponerte boliger. Det å
bygge rimelige boliger, men samtidig opprettholde kvalitetskravene, vil dermed være et virkemiddel
for å sikre rullering i kommunalt disponerte boliger og hjelpe innbyggerne over i privat leide eller
eide boliger.

6.3 Mellommarkedet
Mellommarkedet kan sees å være innbygger som beveger seg mellom det regulære markedet og det
kommunalt disponerte boligmarkedet. Ved lave boligpriser og et variert boligmarked kan denne
innbyggergruppen, med riktig bistand, selv fremskaffe seg bolig i det regulære markedet. Med høye
boligpriser og ensartet boligmasse og/ eller bistand som ikke «treffer» vil disse innbyggerne dekke
sitt boligbehov gjennom det kommunalt disponerte boligmarkedet.
Som nevnt har Frogn kommune et mål om at 99 prosent av innbyggerne skal skaffe seg bolig i det
regulære markedet. For at kommunen skal nå dette målet er en strategi å sikre at flest mulig i
mellommarkedet beveger seg opp i det regulære boligmarkedet fremfor ned i det kommunalt
disponerte boligmarkedet. For kommuneøkonomien vil dette også være positivt. Kommunen slipper
å binde kapital i det kommunalt disponerte boligmarkedet. Drifts- og vedlikeholdskostnadene for de
kommunale boligene vil også reduseres. Erfaring viser at kommunale boliger ofte slites mer enn
boliger i privat eie.
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For Frogn kommune er det vist at det regulære markedet for både kjøp og leie av bolig har
utfordringer. Som beskrevet i avsnitt 0 bygges det for få boliger, ikke differensiert nok i boligtype og
pris, noe som gjør det lite sannsynlig at innbyggere i mellommarkedet kan løftes inn i dette
markedet. Også det private markedet for utleieboliger er lite og dyrt, noe som igjen vil bidra til å
skyve innbyggere i mellommarkedet ned til det kommunalt disponerte boligmarkedet.

7.

Boligpolitiske virkemidler for å ivareta boligsosiale hensyn i
planlegging
Staten har ansvaret for den overordnede boligpolitikken, og rammeverket kommunene har å
forholde seg til. Regjeringen fastsetter nasjonale boligpolitiske mål og setter juridiske og økonomiske
rammevilkår. KMd har ansvaret for å gjennomføre den nasjonale boligpolitikken gjennom
Husbanken. Disse føringene må kommunene forholde seg aktivt til. Kommunen har ulike roller og er
både samfunnsutvikler, tjenesteyter, tomteeier og byggherre. Private aktører prosjekterer og bygger
boliger, står for finansiering og salg, forvalter og vedlikeholder eiendomsmasse og kan fremme
reguleringsforslag.

7.1 Boligpolitiske virkemidler og kommunens rolle
Plan og bygningsloven Viktigste virkemiddel for å styre utviklingen av nye boliger. Sentrale
styringsredskaper: kommuneplan, reguleringsplan og utbyggingsavtaler. Gjennom
reguleringsbestemmelser kan kommunen styre antall boliger, største og minste boligstørrelse og krav
til tilgjengelighet og boligens utforming for å oppnå boligpolitiske målsettinger.
Kommunal eiendomspolitikk Kommunen som grunneier kan gå lenger enn hva det er anledning til
gjennom plan og bygningsloven for å styre boligutviklingen. Hensiktsmessig redskap: stille særlige
vilkår ved salg av kommunal eiendom. Kan spesielt bidra til å bygge rimelige boliger.
Kommunale tjenester og støtteordninger Økonomiske og praktisk rettede virkemidler som skal sikre
at vanskeligstilte skal kunne skaffe, bo- og beholde egnet bolig.
Husbankens låne- og støtteordninger Dette er virkemidler som både skal stimulere til variert
boligbygging og sikre vanskeligstilte en egnet bolig via personrettede låneordninger. Gjelder brukte
boliger og nye boliger.
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7.2 Utbyggingsavtaler og bruk av forkjøpsrett til kjøp av kommunale
utleieboliger
Kommunen er overordnet planmyndighet med ansvar for arealforvaltningen og legger som
reguleringsmyndighet føringer for utvikling av boligområder, herunder hvor det skal bygges, type
bebyggelse og utnyttelsesgrad.
Utbyggingsavtale brukes som virkemiddel for å nå mål for boligutvikling. Utbyggingsavtale er mellom
grunneier/utbygger og kommune om privat utbygging med forpliktelser og rettigheter som kan gå
utover det som plan og bygningsloven og øvrig regelverk ellers ville tillate. Jf § 17-3 om
utbyggingsavtaler i plan og bygningsloven. En utbyggingsavtale kan gjelde forhold som kommunen
har gitt bestemmelser om i arealdelen til kommuneplan eller reguleringsplan. Avtalen kan også
regulere antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, og nærmere krav til bygningers
utforming der det er hensiktsmessig. Avtalen kan også regulere at kommunen eller andre skal ha
fortrinnsrett til å kjøpe en andel av boligene til markedspris. Forkjøpsretten benyttes av kommunen
for å fremskaffe flere kommunalt disponerte boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet.
Forkjøpsretten gjelder ved førstegangsoverdragelse av boligene og uavhenging av planlagt
utbyggingstakt. Kommunen skal besørge tinglysning av forkjøpsretten.
Kjøp av kommunale utleieboliger i borettslag og sameier gjennom forkjøpsrett
I lov om burettslag § 4-2 er det et unntak som innebærer at offentlige organer og enkelte private
organisasjoner som samarbeider med det offentlige, til sammen kan eie andeler som gir rett til minst
én bolig og opptil 10 prosent av boligene hvis det er minst fem andeler i borettslaget. Det er ikke
anledning til å ha bestemmelser i vedtektene som strider mot 10 prosent-regelen. Formålet med
bestemmelsen er å sikre at offentlige organer og enkelte private organisasjoner skal ha rett til å
kjøpe borettsboliger og leie ut disse for å integrere vanskeligstilte boligsøkere i ordinære bomiljø. )
Gjøres kortere.
Vurdering
Frogn kommune benytter muligheten til kjøp av boliger gjennom forkjøpsrett i dag ved å legge
dette inn I utbyggingsavtaler. Dette er et viktig virkemiddel for å fremskaffe kommunalt disponerte
boliger spredt og integrert i den ordinære boligmassen. Imidlertid er ikke forkjøpsretten bentyttet i
noen av de nyeste, dyreste boligprosjektene fordi leien blir for høy og kommunen må inn med stor
andel supplerende sosialhjelp. Dette er problematisk fordi sosialhjelp skal være en midlertidig
ytelse.
I Frogn mottar noen personer med fysisk og psykisk funksjonshemming som bor i tilknyttning til
personalbase, noe kommunal botilskudd. Dette søker den enkelte om årlig. Denne ordningen kan
vurderes utvidet til å gjelde flere grupper som per i dag må søke månedlig om sosialhjelp for å dekke
faste bokostnader, men som er i en langvarig vanskeligstilt situasjon, som for eksempel har avklart
trygdeyelse/uførepensjon. Flere kommuner med høye bokostnader har en slik ordning med
kommunal bostøtte (tillegg til statlig bostøtte )rettet mot de som bor i kommunalt disponert bolig.
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7.3 Kommunal eiendomspolitikk
Kommunen som grunneier kan gå lenger enn hva det er anledning til gjennom plan og bygningsloven
for å styre boligutviklingen. Dette kan for eksempel være ved å stille særlige vilkår ved salg av
kommunal eiendom som kan bidra til rimeligere boliger.
Som eiendomsutvikler og utbygger er kommunens viktigste oppgave å sikre boliger til innbyggere
som er vanskeligstilte på boligmarkedet, herunder har behov for tilpassede boliger grunnet fysisk og/
eller psykisk funksjonssvikt.
Jf Kommunestyremelding om utvikling av kommunens eiendommer til omsorsboliger er det tre krav
som stilles for utvikling av kommunalt eide tomter i Frogn:
•

Forsvarlig økonomiforvaltning

•

Behov for styring av boligutviklingen

•

Kontroll på risiko i gjennomføringen

Med forsvarlig økonomiforvaltning menes her hva som er mest økonomisk fordelaktig for
kommunen. Dette kan være å oppnå lavest mulig investeringskostnad for omsorgsboligene man skal
bygge/ kjøpe. Det kan også være å sørge for at kommunens grunneiendommer utnyttes optimalt og
deretter selges til markedspris. Kommunestyremelding for omsorsboliger har utviklet fem
gjennomføringsmodeller for Frogn kommune i utviklingen av eide tomter og /eller utvikling av
omsorgsboliger. Disse kan oppsummeres i følgende figur:

Alternativene 2,3 og 5 er alle ulike former for offentlig privat samarbeid. Det er også eksempler på at
kommunen som eiendomsaktør og tomtebesitter på ulike måter kan påvirke hvem det bygges for,
herunder målgruppe og utforming, eventuelt i partnerskap med utbyggere. Disse alternativene kan
benyttes for å fremskaffe rimelige boliger til vanskeligstilte og unge i etableringsfasen. Dersom
kommunen velger å selge ferdig regulert tomt med tilvisningsrett må kontrakten ut på anbud hvor
det klart framgår kommunens rettigheter og forpliktelser. Kommunen kan også som eiendoms og
tomtebesitter selge tomt på det vilkår at det skal utvikles en bestemt type boliger, for eksempel
borettslagsboliger definert i utbyggingsavtaler. Grunner til å vurdere dette er blant annet mulighet
for å benytte seg av begrensninger på utleie i borettslagsboliger i henhold til borettslagsloven. Dette
kan bidra til at flere kan etablere seg i egen eid bolig. Mindre fremleie kan også bidra til mer stabilt
bomiljø.
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7.4 Kommunale tjenester og støtteordninger
Kommunens ansvar for personer med behov for bistand til bolig er gitt i blant annet Lov om sosiale
tjenester (sosialtjenesteloven) og i Lov om kommunale helse og omsorgstjenester (helse-og
omsorgstjenesteloven). Kommunen i arbeids og velferdsforvaltningen skal medvirke til å skaffe
boliger til vanskeligstilte personer som selv ikke kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, jf
sosialtjenestelovens § 15 om Boliger til vanskeligstilte og § 27, Midlertidig botilbud.
Råd og veiledende er grunnleggende for å forebygge og løse sosiale problemer, jf § 17 i
sosailtjenesteloven. Frogn kommune informerer om økonomiske og praktisk rettede virkemidler som
skal sikre at vanskeligstilte skal kunne skaffe, bo- og beholde egnet bolig. NAV og kommunens
boligkontor veileder blant annet om:
o

økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning ved økonomiske problemer

o

økonomisk sosialhjelp

o

boligsosialt arbeid for å forebygge og motvirke bostedsløshet, herunder informerer om
bostøtte, depositumsgarati, midlertidig botilbud, varig bolig, leie av kommunalt disponert
bolig. Se veiviseren.no, en digital verktøykasse for boligsosialt arbeid

Mer informasjon her.
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester beskriver hva kommunen skal medvirke til mer
detaljert om boliger til vanskeligstilte (§3-7):»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,
funksjonshemming eller av andre årsake». Arbeidstilnærmingen i kommunens helse og
omsorgstjenesteyting kan oppsummeres slik, jf kommunestyremelding om bolig vedtatt 22. oktober
2018:
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7.5 Husbankens låne- og støtteordninger
Nedenstående tabell gir en oversikt over Husbankens og kommunens virkemidler for å stimulere til
variert boligbygging og ta boligsosiale hensyn i planleggingen og bidra til at flere som faller utenfor
boligmarkedet kan få etablere seg i, og beholde en egnet bolig. Ordningene gjelder brukte boliger og
nye boliger og leie og eie. Vi redegjør for virkemidlene innenfor de tre markedene beskrevet ovenfor.
STRATEGI

HUSBANKENS
VIRKEMIDLER

KOMMUNENS
VIRKEMIDLER

Bistå vanskeligstilte Bruke det private
til å kjøpe og
leiemarkedet
beholde bolig

Øke gjennomstrømningen i Utvikle et variert tilbudet
den kommunalt disponerte av kommunalt disponerte
boligmassen
egnede boliger i
kommunen

Samarbeidet med
Beholde boligen
private utbyggere for
å fremskaffe flere
utleieboliger

Startlån
Tilskudd til
etablering
Bostøtte

Bostøtte

Startlån
Tilskudd til etablering
Bostøtte

Grunnlån med
tilvisningsavtaler
Tilskudd til utleieboliger

Startlån
Grunnlån
Tilskudd til
etablering og heis
Bostøtte

Rutiner
Kompetanse
Bruke potensialet
leie til eie
Økonomisk
rådgivning

Koordinaor
Rutiner
Veiledningog støtte Kompetanse
Tenkehelhetlig
Bruke potensialet leie til eie
Økonomisk
sosialhjelp
Depositum

Kommunal forkjøpsrett
Tilvisningsavtaler
Utbyggingsavtaler
Kommunens muligheter
som grunneier
Bruk av plan- og bygningsloven
Effektive anskaffelser

Veiledning
Oppfølging i bolig
Økonomisk
rådgivning

Grunnlån
Investeringstilskudd
Tilskudd til utleieboliger

Startlån for å etablere seg i egen eid bolig
Kommunen i samarbeid med Husbanken har flere ulike tilbud om støtte til de som har utfordringer
med det økonomiske i forhold til å eie eller leie bolig. Personer som ikke får lån i vanlig bank til kjøp
av bolig, og som heller ikke har mulighet for å spare, kan få startlån, tilskudd og bostøtte. Startlån
kan både brukes ved kjøp av bolig eller til refinansiering av lån.
•

Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg
en egnet bolig og beholde den. Startlånet gjelder dermed ikk ungdom som kun mangler
egenkapital – førstegangsetablere (husbanken.no).

Startlån kan derimot i henhold til forskriften gis i alle situasjoner:
• hvor husstanden har særlige sosiale eller helsemessige utfordringer, og hensynet til å sikre
en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid taler for det
• husstanden har problemer med å dekke boutgiftene og refinansiering med startlån kan bidra
til at husstanden kan bli boende i boligen
• boligsituasjonen hindrer mulighet til å opprettholde et arbeidsforhold, eller hindrer utvikling
av det lokale næringslivet
• lånet bidrar til bedre utnyttelse av kommunalt disponerte boliger:
Startlånet er et viktig virkemiddel for å sikre økonomisk vanskeligstilte en stabil og egnet bolig. Dette
vil kunne bidra til å oppnå mål innenfor prioritere innsatsområder som for eksempel å sikre stabile og
gode oppvekstvilkår for barn. Boligen og nærområdet har stor betydning for oppveksten til barn og
unge. Derfor forsterkes innsatsen overfor barnefamilier og unge som ikke bor bra gjennom den
nasjonale strategien Bolig for Velferd og andre satsinger som «Barn som lever i fattigdom» (jfr
Regjeringens strategi 2015 - 2017). Arbeids- og velferdsdirektoratet har satt i gang et landsdekkende
forsøk med utprøvning av en modell for Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier med
utgangspunkt i NAV-kontorene. Forsøket inngår som et tiltak i satsningen Barn som lever i fattigdom
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- regjeringens strategi mot barnefattigdom 2015- 2017. Se forøvrig statistikk for barn i hushold med
vedvarende lav inntekt og Oppvekstrapporten 2017.
Dette arbeidet er viktig for barna her og nå og for å forhindre at dårlige levekår går i arv. Nasjonale
mål skal nås blant annet ved å hjelpe flere vanskeligstilte barnefamilier til å kjøpe egen bolig med de
boligsosiale virkemidlene. Les mer om startlån.
Bruk av startlån per i dag og muligheter framover
Frogn kommune får tildelt 15 millioner kroner i startlån hvert år. I tillegg fikk kommunen i 2017
500.000,- i tilskudd til etablering og tilpasning av bolig. I 2017 ble 39 søknader om startlån behandlet.
Startlån kan i større grad benyttes til vanskeligstilte i kommunalt disponerte boliger som kan kjøpe
denne eller annen bolig i det ordinære boligmarkedet.

KOMMUNE

Ant utbet Ant utbet Utbet beløp
startlån
startlån
startlån 2016
2016
2015

Utbet startlån 2015

Gj snitt utbet
startlån 2016

Gj snitt kjøpesum Andel
startlån 2016
startlån av
kjøpesum
2016

0216 NESODDEN

33

33

19 956 945

22 373 143

604 756

974 544

62,1 prosent

0228 RÆLINGEN

10

12

15 880 158

12 721 300

1 588 016

1 763 916

90,0 prosent

0233 NITTEDAL

29

29

40 133 307

36 294 669

1 383 907

1 755 179

78,8 prosent

0235 ULLENSAKER

37

25

48 051 127

24 986 196

1 298 679

1 722 463

75,4 %

0236 NES

17

13

23 795 490

20 061 001

1 399 735

1 611 121

86,9 %

0215 FROGN

9

10

10 880 000

5 492 000

549 200

1 208 888

57,50

Kilde: Husbanken og Frogn.
Frogn kommune er en kommune med høye boligpriser som gjør det mer krevende å få benyttet
startlån som virkemiddel. Antallet søknader om startlån som ble behandlet var 42 i 2016 og 39 i
2017. Antall søknader som ble innvilget var 21 i 2016 og 14 i 2017. Presset på de rimelige boligene er
stort og salgsprisen på boligene har en tendens til å gå over prisantydning. Mange av de som har
fått innvilget Startlån lykkes dermed ikke med å få kjøpt en bolig innenfor den rammen de har fått
innvilget. Boligkontoret gjør sammen med NAV løpende vurdering av om de som bor i kommunalt
disponerte boliger kan benytte seg av startlån for å komme i egen eid bolig. Retningslinjer for
startlån i Frogn kommune innført fom 19. juni 2017.
Bostøtte for de med lav inntekt og høye boutgifter i leid eller eid bolig
Formålet med bostøtten er ifølge lov om bustøtte «… å sikre personer med låge inntekter og høge
buutgifter ein høveleg bustad». Bostøtte er en rettighetsbasert ytelse for de som har lav inntekt og
høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter
vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med søkere.
Bostøtten er et virkemiddel for å bekjempe fattigdom. Ifølge utvalget som har utformet ny NOU
2011:15 Rom for alle - En sosial boligpolitikk for framtiden, tar dagens regelverk ikke nok hensyn til at
barnefamilier, og særlig store barnefamilier har behov for større og dyrere boliger. Bostøtten bør
styrkes slik at flere barnefamilier med lave inntekter kan få hjelp til å betjene boutgiftene sine.
Utvalget mener også at det på sikt gir økonomiske gevinster å gjøre det mulig for flere å eie en bolig,
også i de offentlige budsjetter. De har gjort beregninger som viser at det, på tross av høye
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boligpriser, er et potensial for økt eierskap i befolkningen. Det anslås at rundt 40 pst. av
bostøttemottakerne, som bor i privat leie, kommer økonomisk bedre ut som eiere.
Bostøtten skal medvirke til at personer skal kunne bo i en egnet bolig. Dette innebærer at behovet
for bostøtte bør knyttes til en vurdering av hvilke boutgifter som må påregnes for en egnet bolig for
en viss type husstand i et lokalt boligmarked. En slik vurdering gjøres i dag indirekte gjennom
fastsettelse av boutgiftstakene. Bostøttens størrelse og boutgiftstakene får stor betydning for
eventuell utbetaling av sosialhjelp til dekning av boutgifter. Bostøtten bidrar også til at personer med
lav inntekt og behov for tilpasning boligen, som følge av f.eks. en funksjonsnedsettelse, kan bli
boende i sin i egen bolig og ikke måtte flytte på institusjon.

Husstandssammensetning bostøtte andel. 2017
3%

8%
Enslige

14 %

Enslige med barn
Flere voksne

75 %

Flere voksne med barn

Utfordringer:

2017

•

Tabellen nedenfor viser at hoveddelen av de som mottar bostøtte i Frogn har boutgifter over
det taket som er beregnet i det lokale markedet. Ordningen er dermed ikke i dag innrettet
slik at for eksempel barnefamilier med lave inntekter får den hjelpen de trenger til å betjene
boutgiftene sine, jf NOU hvor anbefalingen er at bostøtten styrkes.

•

Barnefamilier som søker om økonomisk sosialhjelp til NAV får en særskilt grundig og
individuell vurdering.

Antall
husstander Sum bostøtte
212
kr 3 772 244

Enslige
Enslige med
40
barn
Flere voksne
8
Flere voksne
21
med barn
Totalt
277
Les mer om bostøtte her.

Gjennomsnitt Gjennomsnitt
Gjennomsnitt
boutgifter pr. inntekter pr.
bostøtte
år
år
kr 2 228
kr 93 428
kr 140 641

Andel med
boutgifter
over tak
86,3 %

kr 1 104 254
kr 135 504

kr 3 483
kr 2 946

kr 111 216
kr 90 291

kr 118 732
kr 161 433

95,0 %
62,5 %

kr 481 034
kr 5 493 036

kr 3 975
kr 2 523

kr 142 566
kr 98 683

kr 188 047
kr 140 525

95,2 %
87,4 %
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Tilskudd til tilpasning av bolig – leid eller eid
Tilskudd til tilpasning av bolig går til vanskeligstilte på boligmarkedet med behov for å tilpasse
boligen for å gjøre den egnet om du har nedsatt funksjonsevne.Behovet for tilskudd blir vurdert i sin
helhet ut fra husstandens økonomiske situasjon på sikt.Barnefamilier er høyt prioritert, det samme
med eldre som ønsker å utføre forebyggende tilpasningstiltak. Tilskudd gis til leid og eid bolig.
Mer informasjon om tilskudd til tilpasning her

Tilskudd til etablering i egen eid bolig
Personer som ikke klarer å betjene et startlån som er stort nok til å finansiere en egnet bolig, kan få
tilskudd til etablering.Tilskudd til etablering skal bidra til å skaffe egnede boliger for vanskeligstilte på
boligmarkedet. Tilskuddet skal også sikre at vanskeligstilte kan bli boende i en egnet bolig.
Kommunen forvalter tilskuddet som gis til privatpersoner.
Startlån og tilskudd kan gis til kjøp av ny eller brukt bolig og til refinansiering. Tilskudd til
etablering blir vanligvis brukt som toppfinansiering når en bolig skal finansieres. Hvor mye tilskudd
som blir gitt, avhenger av husstandens økonomi og hvor stort startlån husstanden kan betjene.
Les mer om tilskudd til etablering her
Bruk, utfordringer og muligheter
•

Vurdere om det er mulig å få økt tilskuddet til tilpasning og etablering fra Husbanken

Tilskudd til heis
Tilskudd til heis kan gis til eiere av eksisterende boligeiendommer med minst tre etasjer. Det kan gis
tilskudd til konsulentbistand til prosjektering av heis og kostnadsoverslag for installering av heis,
samt tilskudd til installering av heis. Tilskudd til prosjektering og installering av heis kan søkes av
eiere av eksisterende boligeiendommer med minst tre etasjer. Ved behandling av søknad om tilskudd
til prosjektering og installering av heis, gjelder følgende prioriteringer:
a.
b.
c.
d.
e.

Prosjektering av framtidige heisprosjekt.
Om prosjektet har fått midler fra NAV Hjelpemidler og tilrettelegging sin
forsøksordning: «Tilskudd til tilrettelegging av bolig i stedet for hjelpemiddel».
Antall leiligheter som vil kunne betjenes av heisen.
Grad av tilrettelegging av heis og bygning for rullestolbruk.
Leilighetenes mulighet for tilpassing for bevegelseshemmede.

Det kan gis tilskudd til konsulentbistand til prosjektering og kostnadsoverslag til heis (trinn I) og
installering av heis (trinn II) . Det kan gis tilskudd til inntil 50 prosent av kostnadene til prosjektering
eller installering. Mer informasjon om tilskudd til heis
Grunnlån
Grunnlån kan gå til følgende formål
• Oppføring av nye, nøkterne boliger, garasjer og øvrige lokaler som naturlig hører med i et
bomiljø
• Oppgradering av eksisterende boliger og ombygging av annen bygningsmasse til boliger
• Kjøp av utleieboliger til boligsosiale formål
• Barnehager
• Studentboliger: boliger som oppføres av studentsamskipnader, studentboligstiftelser eller
andre private aktører til personer med studierett ved universitet, høyskole eller fagskole
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•

Omsorgsboliger, sykehjemsplasser og lokaler for omsorgstiltak

Samarbeid med private utbyggere om å fremskaffe flere utleieboliger med grunnlån
Private utbyggere kan motta grunnlån fra Husbanken dersom de inngår en tilvisningsavtale med
kommunen. Grunnlån med tilvisningsavtale bidrar til:
Et mer profesjonelt utleieboligmarked og flere utleieboliger på det ordinære boligmarkedet i
Frogn Kommune
• Kommunalt disponerte boliger til vanskeligstilte. Kommunen eier ikke disse boligene, men
kan leie etter behov
Personer som vil ha bedre av et stabilt leietilbud som en kommunalt disponert utleiebolig:
• Uavklart langsiktig boligbehov
• Uavklart arbeidssituasjon
• Høy forbruksgjeld
• Manglende forutsetninger for å kunne ta ansvar for boliglån.
• Manglende betjeningsevne.
Kommuner inngår langsiktig samarbeid med profesjonelle utbyggere/utleiere om framskaffelse av
boliger, gjennom inngåelse av tilvisningsavtaler. Kommunen står ikke som eier av boligene, men kan
tilvise til inntil 40 pst av boligene i et prosjekt. For kommunen betyr en tilvisningsavtale at de får
tilgang til flere utleieboliger med bra standard, godt bomiljø og et samarbeid med private
profesjonelle aktører. For beboerne betyr det gode og trygge boliger med godt bomiljø.
•

Utbygger får inntil 50 års løpetid på Husbankens grunnlån og inntil 85 prosent lån av godkjente
prosjektkostnader. Lånet kan også bindes med fastrente i inntil 20 år. Prosessen starter alltid med en
utlysing etter boliger. Arbeidsprosessen er beskrevet i Veiviseren.no. Dette vil normalt gi utleier de
nødvendige økonomiske rammebetingelsene og forutsigbarheten som er nødvendig i et
utleieprosjekt.
Konseptet ble først tatt i bruk i Oslo kommune, og mange kommuner fremskaffer nå slike
utleieboliger. Utleieboliger med tilvisningsavtale er et godt supplement til kommunens egne boliger
og egner seg for økonomisk vanskeligstilte som barnefamilier og flyktninger som ikke har spesielle
oppfølgingsbehov fra kommunen. Kommunen trenger ikke å sette av midler til investering eller
forvaltning av boligene. Utbygger eier, forvalter og har vedlikeholdsansvar. Les mer om grunnlån her.
•

Frogn kommune har ikke tatt i bruk grunnlån med tilvisningsavtaler per i dag, men kan
vurdere dette virkemiddelet for å fremskaffe flere egnede utleieboliger og et mer
profesjonelt utleiemarked

Tilskudd til utleieboliger for fremskaffelse av kommunalt disponerte boliger
Tilskuddet skal bidra til flere egnede utleieboliger for personer og familier som ikke har mulighet til å
skaffe seg og opprettholde et tilfredsstillende boforhold på egenhånd. Kommunal- og
moderniseringsdepartementet har vedtatt ny forskrift for tilskudd til kjøp av utleieboliger.
Regjeringen besluttet i 2016 å legge om beregningsmodellen for tilskuddet. Det nye regelverket gir et
nøkternt tilskudd per kvadratmeter, og tar høyde for forskjellene i boligprisnivået i kommunene. I
forskriften er også nedskrivingstiden for tilskuddet økt fra 20 til 30 år. Lengre nedskrivingstid skal
medføre at boligen blir brukt av vanskeligstilte personer lenger. Fra 01.01.18 vil utmåling av tilskudd
til utleieboliger skje etter faste satser per kvadratmeter og etter en geografisk/kostnadsmessig
inndeling. I tabellen nedenfor er nye satsene.

Kommunestyremelding Bolig – vedtatt 8. April 2019

Side 49

Tilskudd pr
Maksimal
kvadratmeter (ptilskuddsutmåling
rom)
(tilsvarer 80 kvm bolig) Kommunegruppeinndeling
17 200
1 376 000
Oslo
14 500
1 160 000
Bærum
Bergen, Trondheim, Asker, Drammen,
10 500
840 000
Tromsø, Nesodden, Frogn, Ski, Oppegård,
Skedsmo, Lørenskog, Fet, Stavanger
Kristiansand, Sandnes, Bodø, Hamar,
8 200
656 000
Lillehammer, Moss, Tønsberg, Ålesund,
Sola, Randaberg
6 000
480 000
Øvrige kommuner
Husbanken har utarbeidet en standarisert kravspesifikasjon for anskaffelse av kommunale boliger
som ivaretar alle relevante krav for kommunale utleieboliger og omsorgsboliger. Dersom
kommunene utarbeider sine prosjekter i tråd med spesifikasjonen er kravene knyttet til lån og
tilskudd fra Husbanken per definisjon oppfyllt. Se mer her. Mer informasjon om tilskudd til
utleieboliger her.
Investeringsordningen for sykehjem og omsorgsboliger
Ordningen er utdypende beskrevet i Kommunestyremelding om utvikling av kommunens
eiendommer til omsorgsboliger.
Investeringstilskuddet skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av plasser i sykehjem og
omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester. I 2017 ble det
gjort endringer i ordningen. Fra 2021 vil det være krav om netto tilvekst for å få tildelt tilskudd.
Denne ordningen skal gradvis innføres i 2017, 2018, 2019 og 2020. Om lag 40 prosent av
tilsagnsrammen i 2018 skal forbeholdes plasser som gir netto tilvekst. Denne andelen skal økes til
henholdsvis 60 og 80 prosent de neste årene. Målgruppe for tilskuddet er personer med behov for
heldøgns helse- og omsorgstjenester uavhengig av alder og diagnose, herunder
•
•
•
•
•
•

eldre
personer med langvarige somatiske sykdommer
personer med utviklingshemming og andre med nedsatt funksjonsevne
personer med psykiske lidelser
personer med rusproblemer
personer som har behov for øyeblikkelig hjelp

Mer informasjon her.
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7.6 Vurderinger av mulige tiltak for leie før eie konseptet og borettslag
Om leie og eie
Norge har et unikt boligmarked hvor 8 av 10 eier sin egen bolig. Boligeie er imidlertid ulikt fordelt i
befolkningen, og andelen boligeiere er langt høyere blant husstander med høy inntekt enn den er
blant husstander med lav inntekt. Boligpolitikken legger i stor grad til rette for boligeie i Norge, som
medfører stor forskjell på eiemarked og leiemarked. Skattesystemet favoriserer boligeiere mer enn
leietakere. Dette innebærer at det i et lengre tidsperspektiv er mer gunstig å eie bolig framfor å leie
sett ut fra personøkonomisk ståsted.
Leiemarkedet er i dag kjennetegnet av kortidsleie og mange små boliger. Dette har igjen betydning
for muligheten til å etablere seg i gode og trygge boforhold, noe som er svært vanskelig på det
norske leiemarkedet. De fleste har et ønske om å eie egen bolig både for selv å få godene av en
eventuell prisvekst i boligmarkedet, og for å få stabilitet i egen bosituasjon. Erfaring med eierlinjen
viser at bomiljøer der mange eier egen bolig gir et bedre og mer stabilt bomiljø enn der det er stor
andel leieboliger 19.
Det boligpolitiske målet om at flest mulig skal eie sin egen bolig gjelder også for vanskeligstilte. De
fleste virkemidlene er innrettet for å få flere inn i eid bolig, i stedet for å ha et regulert eller subsidiert
utleiemarked. Husbanken har virkemidler som kan benyttes for at flere unge; personer i
etableringsfasen og vanskeligstilte kan komme fra leid til eid bolig. På sikt er det også mer lønnsomt å
eie framfor å leie da en opparbeider egenkapital i boligen, som innebærer lavere reelle boutgifter på
sikt.
7.6.1 Vurderinger av mulige tiltak for leie før/til eie til vanskeligstilte på boligmarkedet
Modellen «leie før eie» med sparing underveis har ikke fått stort volum i kommunene ifølge
Husbanken. Grunner til dette er at modellen oppfattes som krevende med oppfølging og
gjennomføring og medfører administrative omkostninger knyttet til kjøp og salg. For Frogn sin del er
erfaringen også at husleia blir for høy til å muliggjøre sparing og dermed en gradvis overgang fra leie
til eie. Dette fordi leia skal dekke både forvaltning, drift og vedlikeholdskostnader (FDV) og renter.
Modellen «eie først» med bruk av startlån er en modell fra Husbanken som har etterfulgt leie før eie
og som kan benyttes til vanskeligstilte barnefamilier.
Hvorfor er barnefamilier en viktig målgruppe for eie først?
Målgruppen i «eie først» er familier uten egnet bolig, personer som bor i kommunalt disponerte
boliger, personer med varige trygdeytelser, familier med lav inntekt, og som i perioder er avhengig av
økonomisk støtte fra NAV som kan få hjelp til å kjøpe bolig ved hjelp av startlån. Eie først kan også
være et virkemiddel for integrering av flyktninger.
I forskrift om startlån er barnefamilier unntatt fra generelle krav om sparing og langvarige problemer
med å finansiere eid bolig, men søkeren må «ha evne til å betjene lån over tid og fortsatt ha
nødvendige midler til livsopphold». Startlån kan gis i alle situasjoner der husstanden har barn eller
særlige sosiale eller helsemessige utfordringer, og hensynet til å sikre en trygg, god og stabil
bositasjon innen kort tid taler for det. Se forskrift startlån her. For å senke terskelen for å kunne
betjene lån, har forskriften åpnet for muligheten til å forlenge nedbetalingstiden inntil 50 år i særlige
tilfeller. Startlånet kan løpe avdragsfritt i perioder familien er avhengig av økonomisk støtte fra NAV.
Bakgrunnen for å inrette eie først til barnefamilier er mangel på tilgang til stabile, egnede og rimelige
leieboliger i gode bomiljøer for barnefamilier. I NAVs landsomfattende prosjekt, helhetlig oppfølging
19

Veiviser Bolig for velferd. Ansvarlig Husbanken med Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne,-

ungdoms- og familiedirektoratet, Helsedir, IMDi og Kriminalomsorgsdirektoratet som bidragsytere.
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av lavinntektsfamilier (HOLF) er fokuset barnefattigdom og barns oppvekstvilkår. Barn i
lavinntektsfamilier bor dårligere og trangere enn andre barn.
Lavinntektsfamilier bor sjeldnere i en bolig som familien eier selv. Hyppig flytting gjør det
vanskeligere for barn å bli integrert i nærmiljø, å ivareta relasjoner med jevnaldrende og å få god
tilknytning til skolen. Motsatt vil stabil bolig i et godt bomiljø gi bedre oppvekstvilkår og økt
selvfølelse og normalisering. Bolig og nærområde utgjør en viktig ramme for barn og unges oppvekst:
«Nabolagseffekten» viser til at barn som har har flyttet til mindre fattige områder når de var yngre
enn 13 år har større sannsynlighet for høyere utdanning og inntekt20.
Potensielle resultater ved at flere som leier kan eie egen bolig
o Økt sirkulasjon i den kommunale boligmasssen og dermed boligtilbud til flere vanskeligstilte, og
reduserte ventelister
o En mer verdig og forutsigbar bosituasjon hvor det er enklere å ivareta relasjoner; bli inkludert og
ta del i den økonomiske utviklingen i boligmarkedet og unngå at dårlige levekår går i arv
Økt lånebeløp med utgangspunkt i fastrente og økt nedbtalingstid
Startlånet kan gis til dekning av hele lånet, dvs 100 pst.
• Ved å legge fastrente på 2,8 pst til grunn i 10 år i stedetfor flytende rente med margin opp mot
6,2 pst, og strekke nedbetalingstid på lånet fra 30 til 40 eller 50 år kan lånebeløpet som skal
betjenes økes:
• Dersom en legger 30 års nedbetalingstid og en flytende rente på 6,2 pst rente til grunn gir
dette mulighet til å betjene 1,4 mill kr i lån.
• Dersom en legger 50 års nedbetalingstid og 2,8 psrosent rente (fastrente i 10 år) gir dette
mulighet til å betjene et lån på 2,8 mill kr.
• Dette med utgangspunkt i boutgifter på 12000 kr per måned, felleskostnader på 3000 og
9000 til betjening av lån. (Eksempel fra Husbanken )

Forutsetninger for at flere vanskeligstilte kan eie først
Forutsetningen for eie først er at familien har et sterkt ønske om å eie bolig og at det er sannsynlig å bli
økonomisk selvhjulpne på sikt, samt være i stand til å ivareta boligen og utemiljø i tilknytning til bolig. I
slike tilfeller vil boligkjøp med startlån kunne være økonomisk gunstig både for husstanden og
kommunen. Kommunen må organisere sitt arbeid godt og følge opp familiens behov med
representanter fra relevante enheter. Kommunen må være noe mer risikovillig fordi «eie først» er
innrettet mot vanskeligstilte som per i dag kan ha et mer midlertidig inntektsgrunnlag, men vurdert til å
ha gode utsikter til fast inntekt.
Modellen forutsetter forsvarlig saksbehandling og god oppfølging av lånsøkerne. Hva ligger i forsvarlig
saksbehandling? NIBR gir noen svar i rapporten – Hva er god startlånpraksis? NIBR-rapport 2014:27.
Astrup viser blant annet hvordan høy lånefaktor kan være forsvarlig når risikodempende faktorer som
bruk av fastrente, muligheter for avdragsfrihet ved fremtidige betalingsproblemer og kunnskap om når
bostøtten slår inn ved inntektsbortfall.
Betjeningsevne og risikoeksponering kan kun fastslås gjennom en inngående individuell vurdering. Å
legge til grunn 50 års nedbetalingstid gir større kjøpekraft, men bør vurderes nøye i den enkelte sak da
utfordringen er lite fleksibilitet ved uforutsette hendelser, som for eksempel kortsiktig inntektsfrafall,
sykdom, eller nødvendig oppussingsbehov. I den enkelte sak må det vurderes om den enkelte har
The effects of exposure to better neighbourhoods on children: New evidence from moving to
opportunitu Experminent , Chetty, Hendren, Katz (2015).
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økonomiforståelse og det er sannsynlig at lånetakerne vil kunne betjene lånet over tid, også etter at en
eventuelt avdragsfri periode er over. Gitt scenariet at låntakerne ikke kommer i arbeid så kan låntaker
søke om lengre periode med avdragsfrhet, eventuelt at NAV gir sosialstønad til dekning av renter på lån
og felleskostnader. Sosialhjelp kan ikke gis til å dekke avdrag.
Dersom familien er økonomisk selvhjulpen i dag, men har usikker fremtidig inntekt kan kommuen
vurdere om det er andre ytelser som kan være aktuelle å legge til grunn som inntekt både nå og på sikt:
Grunn og hjelpestønad, omsorgslønn, kvalifiseringsstønad, ytelser til ung ufør, barnetrygd,
foreldrepenger, bostøtte mm.
Hva om husstanden ikke blir selvhjulpen innenfor den avdragsfrie perioden for startlånet? Kommunen
kan avtale en opsjon på å kjøpe boligen av familien til verdien av startlånet og avskrevet tilskudd,
dersom fortsatt eie ikke er mulig/ønskelig, for eksempel etter 5 år hvis familien ikke er selvhjulpen
innen den tid. Et slikt tilbakekjøp vil kunne hindre at låntakerne blir sittende med startlånet hvis det
viser seg at familien ikke kommer til å klare å betjene lånet. I avtalen med låntakerne bør det vurderes
å ta inn bestemmelser om at partene ikke kan kreve over- og underkurs ved brudd på fastrenteavtalen.
Familien bør i så fall få tilbud om å leie boligen videre dersom de har behov for/ønsker det.
Flere kommuner har ordninger med bomiljøvaktmestere for å bidra til mer kunnskap om vedlikehold av
bolig og bomiljø. Dersom det skal gis mer oppfølging og veiledning om vedlikehold av bolig må det
settes av ressurser til dette, for eksempel i form av en egen bomiljøvaktmester. Samarbeid med
frivillige som har kunnskap om tekniske forhold ved boligen kan også bidra til at flere vanskeligstilte får
benyttet tilsagnet om startlån.
•
•
•
•
•

Oppsummerte momenter for å sikre en god investering for samfunnet og for den enkelte:
Familien har et sterkt ønske om å eie egen bolig. Foreldrene har mulighet og motivasjon for å
oppnå inntekt som innebærer selvhjulpenhet på sikt.
Tro på den enkeltes potensial til å ta ansvar for eget liv.
Samarbeid på tvers med avklaring av hvem som har ansvar for hva, gode avtaler og konkret
ansvarsfordeling. Nødvendig støtte og oppfølging bør avtalefestes.
Helhetlig tilnærming til den enkeltes økonomi og muligheter og kommunens økonomi og ressurser
Kunnskap om lovverk, risiko og risikodempende tiltak
7.6.2 Vurderinger av tiltak for å kjøpe egen bolig for unge og personer i etableringsfasen
Strategier og tiltak for at flere unge i etableringsfasen kommer seg fra en leid til eid bolig er viktig for at
Frogn skal beholde unge i etableringsfasen og øke tilflyttingen av denne gruppen til kommunen.
Mange førstegangsetablerere oppfyller ikke kravene til egenkapital og får ikke lån i bank på nåværende
tidspunkt, selv om de kan ha betjeningsevne. Førstegangsetablere eller personer som må etablere seg
på nytt etter samlivsbrudd er heller ikke i målgruppen for Husbankens startlån. Flere har potensiale for
eie, og er derfor interessante for utbyggere. OBOS har lansert en ny prismodell som vil gjøre det
enklere å komme inn på boligmarkedet for unge uten starthjelp hjemmefra. Konseptet er ikke bare en
hjelp til Bostart for unge førstegangsetablerende, men også for de som kanskje må restarte en
boligkarriere etter en skilsmisse eller annen endring av livssituasjonen.
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•
•

•

•
•

Borettslagsboliger - OBOS Bostart
Ordningen gjelder i første omgang OBOS første boligprosjekt på Ulven i Oslo. 89 av de 131
boligene som ble solgt, ble solgt til Bostart-pris. OBOS vil basert på erfaringene kunne ta
ordningen videre til andre prosjekter.
Kjøpere av leilighetene på Ulven kan velge mellom to prisalternativer. En ordinær pris eller
en spesielt gunstig pris, OBOS Bostart. Prisene ligger 10-15 prosent under ordinær pris. Dette
har vært mulig pga gunstig tomtepris, planlegging og samarbeid mellom de ulike aktørene –
som arkitekt, entreprenør og rådgivere.
Tilbakekjøpsrett: For å hindre at noen får en tilfeldig gevinst og motvirke spekulasjon,
tinglyser OBOS en tilbakekjøpsrett på leiligheten. OBOS betaler en pris som er lik
kjøpssummen, justert for endring i Eiendom Norges boligprisindeks for Oslo tilsvarende
økning på leiligheter i Osloområdet. Kjøper får en verdistigning på sin leilighet som er
prosentvis det samme som for gjennomsnittet av alle leiligheter i Oslo.
OBOS kan ved neste gangs salg av boligen legge denne ut til ordinær pris, eller på nytt til
førstegangskjøpere til redusert pris.
Skulle boligprisene falle vil boligprisindeksen fra Eiendom Norge være negativ og
kjøpstilbudet fra OBOS vil i så fall være til en lavere kjøpspris. Har markedsprisen falt må
andelseier ta et tap på lik linje med andre boligeiere.

Beskrivelse av OBOS BOSTART på OBOS sine sider, og på Husbankens digitale veiviser Bolig for
velferd.
Bruk av kommunal eiendom for å fremskaffe flere rimelige boliger
Kommunen kan bruke kommunal eiendom strategisk for å fremskaffe rimeligere boliger og bidra til
at flere unge og førstegangsetablerere kan få mulighet til å kjøpe egen bolig og dermed gå fra leid
bolig til eid bolig. Dette kan være gjennom å selge tomt vederlagsfritt eller til redusert pris til en
utbygger. Alternativt kan kommunen ta i bruk langsiktige festekontrakter fremfor ordinært salg av
kommunale tomter og dermed oppnå lavere kvadratmeterpris på ferdig bolig inklusiv tomt
Prisregulerte borettslagsboliger med retningslinjer for tildeling
I et slikt prosjekt med en subsidie i form av å selge tomt vederlagsfritt eller til redusert pris, eller
festet bort, vil det være et mål at alle boliger som selges kommer målgruppen til gode. Dette til
forskjell fra modellen til OBOS hvor det kun er i første runde med salg at boligen går til redusert pris
til en førstegangsetablerer. Kommunen må ha klare retningslinjer for tildeling, ha klausul om for
eksempel prisregulering av boligene hvor kommunen har vetorett på endring av vedtekter,
eventuelt også tilbakekjøp av boligen, for at denne kan legges ut på ny til førstegangsetablerer eller
vanskeligstilt. Erfaringer fra andre prisregulerte boliger i kommunen legges til grunn.
I et slikt tilfelle må prosjektet konkurranseutslyses, for eksempel ved at utbyggere konkurrerer på
endelig salgspris per kvadrat salgbart bruksareal til sluttbrukerne. Utbygger kan synliggjøre
avkastning i prosjektet. Det må være likebehandling og klare kriterier og forutsigbarhet på hvem
som faller innenfor målgruppe for boliger. Tildeling fra kommunen er en forutsetning dersom
modellen innebærer en subsisidering fra kommunen, med klare retningslinjer slik det er for andre
prisregulerte boliger i Frogn. Det må til slutt vurderes om det er riktig å sponse boliger til utvalgte
kjøpere gjennom kommunale bidrag som redusert tomtepris, eller om det er andre tiltak som er
bedre. Juridiske og økonomiske vurderinger av modell som innebærer kommual subsidiering er
viktig.
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Kommunen kan også utlyse en fastpriskonkurranse for å fremskaffe rimelige, enkle boliger av god
kvalitet på kommunalt tomt. Frogn kommunes erfaring med fastpriskonkurranse til boliger til
bostedsløse på Dyrløkke kan legges til grunn, sammen med andre kommuners erfaringer med slike
konkurranser. Dersom boligene skal gå til førstegangsetablere så gjelder de samme forutsetninger
om konkurranseutlysning, likebehandling, tilbakekjøpsrett mm som nevnt ovenfor.
Grunnlån for å fremskaffe flere egnede utleieboliger
Bruk av kommunal tomt for å fremskaffe både leide og eide boliger etter modell av «mixed
housing» kan også være en strategi. Ved å tilrettelegge for både eide og leide boliger kan alle
boligene fullfinansieres med grunnlån fra Husbanken. Det kan inngås samarbeidsavtale med privat
utbygger. Kommunen kan kjøpe eller ha tilvisningsavtale på X antall av boligene som utleieboliger
dersom dette er aktuelt og gjennom dette også redusere risiko for utbygger. Utleieboliger av god
kvalitet kan både ha førstegangsetablerere, studenter og vanskeligstilte som målgruppe, samt være
et viktig tiltak for å rekruttere nøkkelpersonell. Dette kan være egnet også for å fremskaffe boliger
med universell utforming og god tilgjengelighet for eldre. Se punkt 3.1.1 om tilvisningsavtaler i
Veileder om grunnlån her.
Bærum kommune jobber med «mixed housing prosjekt» – på to kommunale tomter. Dette er
samlokaliserte boliger med fellesfunksjoner basert på behov for nye boliger til eldre og mennesker
med utviklingshemming. Foreløpig finansieringsmodell er grunnlån fra Husbanken, startlån for 1.
gangskjøpere, investeringstilskudd til omsorgsboliger, utleieboligtilskudd og grunnlån, eventuelt
privatfinansiering av boliger for det ordinære markedet. Hele boligområdet etableres som et
borettslag med mulighet for leie eller eie. Kommunen fastsetter tildelingskriterier og vedtekter for
boligsameiet/borettslag. Mennesker med utviklingshememing, eldre over 55 og
førstegangsetablerer under 35 år gis prioritet ved tildeling. Internt forkjøsprett siker eiene mulighet
til å bytte til større bolig. Kommunen eier personalrom, base og enkelte fellesarealer. Modellen er
under utvikling. Konkret vurdering av hvilke virkemidler som er hensiktsmessig å bruke må
vurderes i fht det enkelte prosjektets formål, målgruppe og tidsaspekt.

8. Strategier for å nå de boligpolitiske målene
•

Tilrettelegge for flere småhus og leiligheter som gir et godt bytteforhold med enebolig for
å understøtte rullering av eneboliger.

•

Tilrettelegge for mer konsentrert småhusbebyggelse og rekkehus i det ordinære
boligmarkedet og legge dette inn som føringer i areal- og reguleringsplaner.

•

Strategisk bruk av kommunal eiendom for å fremskaffe flere rimeligere boliger ved bruk av
borettslag og Husbankens støtteordninger. Tomt selges til markedspris som reflekterer
disse føringene. Det kan også vurderes bruk av festekontrakter som alternativ til salg.

•

Benytte grunnlån fra Husbanken og tilvisningsavtaler mellom utbygger og kommunen som
virkemiddel for å øke antallet egnede utleieboliger av god kvalitet.

•

Benytte forkjøpsrett i nye boligprosjekter og legge dette inn i utbyggingsavtaler

•

Gi informasjon og gjøre individuelle vurderinger av om flere i leid bolig, herunder
barnefamilier med lave inntekter, ved hjelp av startlån fra Husbanken og oppfølging kan
etablere seg i egen eid bolig
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