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Hovedtema

• Bolig i samfunns- og arealplanleggingen

• Helhetlig og aktiv kommunal boligpolitikk

• Samhandlingen om å løse boligutfordringene – fylkeskommunens og andre 
regionale myndigheters rolle

• Samskaping med byggenæringen



Bakteppe

• KS Bolignettverk (-2020)

• Strategic Housing (NIBR-OsloMet, NMBU, UiKTH, Asplan Viak, Oslo kommune, 
Bergen kommune, Lørenskog kommune ++)

• KS-FoU Kommunen som aktiv boligpolitisk aktør (2018)

• Tilgrensende KS-FoU prosjekter om planleggingen

• Samfunnsdelen som aktivt lokalpolitisk styringsverktøy (pågår)

• Pilotprosjekt fylkeskommunen som regional planmyndighet og
samfunnsutvikler (2018)

• Storbyenes samfunnsplanlegging og planstrategier (Storbyforskning 2016-18)

• Erfaringer med statlige planretningslinjer (2016)

• Effektivisering av kommunal planlegging (2015)

• Innsigelsesinstituttets påvirkning på lokalt selvstyre (2012)

• Praktisk planarbeid og utvikling av gjennomføringsløsninger i samarbeid med 
kommunerog boligutviklere – fra samfunnsdel til finansiering og gjennomføring

• Strategiprosess om Husbankens engasjement knyttet til stedsutvikling, 
Husbanken region Øst 2007 (“boligsosiale vendingen”)



“Bolig for alle” – felles mål, ulike utfordringer



Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging med vekt 
på bolig og sosial bærekraft



Boligutfordringer – storbyregioner og regioner med mellomstore byer

• Høye boligpriser i knutepunkt og 
fortettingsområder gjør det vanskelig å 
fremskaffe boliger til innbyggere med vanlige 
inntekter, og barnefamilier spesielt

• For lite (for høye forventinger til) rotasjon i 
eneboligmarkedet

• Boliger til eldre med ulike behov

• Nok boliger til ulike grupper vanskeligstilte

• Levekårsutfordringer i noen områder 

• Fragmentert ansvar for boligpolitikken. Stort 
samordningsbehov

• Glidende overganger mellom sosioøkonomiske 
utfordringer og boligsosiale behov



Utfordringer fremhevet i småbyregioner 

• Tilfredsstillende tjenestetilbud som er tilgjengelig der folk bor i hele kommunen

• Tilstrekkelig tilgang til mindre leiligheter/boenheter også utenfor sentrumsområder der prisene i det 
lokale markedet kan være for høye 

• Mangel på egnete utleieboliger 

• Legge til rette for at innbyggere i hovedsak etablerer seg i det ordinære boligmarkedet uten behov for 
kommunal bistand blant annet gjennom en kombinasjon av tiltak innen funksjonstilpasning av eldre 
boligmasse, velferdsteknologi og folkehelse/rehabilitering 



«Bolig for alle» – hvordan vurderes utfordringene og samfunnsbehovene?

• «Tredelt boligbehov» med glidende overganger

• Det generelle boligbyggebehovet bygger i for 
stor grad på prognoser og vekstmål i 
kommuneplanen

• Behov for større vekt på sosioøkonomiske 
forhold og tverrfaglige vurderinger

• Samarbeid med næringslivet om boligbehov og 
boligbyggebehov på mer strategisk nivå

• Viktig grunnlag for utvikling av kommunal 
boligpolitikk, arealpolitikk og bruk av 
virkemidler



Hovedelementer i en helhetlig kommunal boligpolitikk



“Bolig for alle” integrert i det 
kommunale plansystemet

• For mange kommuner vil bolig eller
boligrelaterte spørsmål ha prioritet
i samfunnsdelen

• Samfunnsdelen skal gi føringer for 
arealdelen og arealpolitikken

• Mange kommuner har og vil ha 
nytte av “boligprogram” eller
tilsvarende som favner “bolig for 
alle” og kommunens bruk av 
virkemidler i bolig- og
utbyggingspolitikken

• Behovet for årlig rulering er tydelig





Eksempel «boligprogram» med årlig 
rullering



• Samarbeid uavhengig av enkeltplaner eller 
enkeltsaker

• Speilvending. Kommunene må definere 
samfunnsbehovene, ikke bare klargjøre arealer

• Utfordre næringen på hvordan de kan bidra i 
arbeidet med «bolig for alle» - hvilke 
forutsetninger mener næringen er viktig for å få 
dette til

• Tydelig utbyggingspolitikk, ikke bare 
arealpolitikk

Bedre samarbeidsformer mellom kommunene og bolignæringen om «bolig for alle» 



Fylkeskommunenes rolle i boligpolitikken

• Fylkeskommunene har en rolle som regional planmyndighet og som samfunnsutvikler. I hvilken 
grad og på hvilken måte jobber fylkeskommunene med boligspørsmål i dag? ( spørsmål til 4 
fylkeskommuner i 2018)

• Har ikke en egen boligpolitikk, men politikken kommer indirekte til uttrykk gjennom regionale 
planer

• Arbeider med boligspørsmål gjennom:

• Rollen som regional planmyndighet

• Bistå kommuner med kunnskapsgrunnlag og analyser

• Gi veiledning til kommunene 

• Delta i nettverk



På hvilke områder kan 
fylkeskommunene bidra inn i den 
helhetlige boligpolitikken i fremtiden? 

• Forsterke rollen som formidler av statistikk og analyser, 
kunnskapsgrunnlaget

• Veiledningsrollen kan også omfatte sosial boligplanlegging

• Kobles tettere sammen med Husbanken i forhold til virkemiddelbruk for å 
gjennomføre regional plan

• Virkemidler kan overføres til fylkeskommunene

• Sosial boligbygging bør i større grad være del av regionale planer.  

• Ved hjelp av prosjektmidler vil fylkeskommunen kunne bidra til utvikle et 
bedre fungerende boligmarked i regionen ved å understøtte kommunale 
boligsatsinger og initiativ 

• Hjelpe til med å avklare og prioritere egnede arealer og bidra til bokvalitet 
gjennom stedsutvikling

• Tilrettelegge infrastruktur- fylkesveier med tilhørende gangveier, 
kollektivløsninger, mobildekning, bredbånd, videregående skoler 

• Informere bedre om boligbehov og preferanser fra forskjellige 
brukergrupper

• Sikre attraktivitet opp mot andre hensyn som fortetting

«Boligpolitikken er et viktig spørsmål om 

sosial, økonomisk og miljømessig 

bærekraft. Fylkeskommunen bør kunne 

bidra til mer strategisk, langsiktig og 

helhetlig regional boligpolitikk.» 



• Kommunene etterspør boligkompetanse i 
samhandlingen i samfunns- og arealplanleggingen

• Medvirker (Statsforvalteren) fylkesmannen med rett 
kompetanse? Deltagelse fra helse-, sosial og 
barnevernsavdelinga ofte fraværende for eksempel 
knyttet til kommuneplanens samfunnsdel

• Husbankens framtidige rolle i samhandlingen. Kan de 
varslede forsøkene om overføring av Husbankens 
veiledningsoppgaver og ressurser overfor 
kommunene til Statsforvalteren gi nye løft her?

Bedre boligkompetanse i den regionale samhandlingen i samfunns- og 
arealplanleggingen



Bærekraftig arealpolitikk må i større grad 
inkludere sosioøkonomiske hensyn og sosial 
bærekraft

• Har vært for ensidig vekt på klima og samordnet areal 
og transport - i for liten grad sosioøkonomiske hensyn 
og sosial bærekraft

• Sosial bærekraft må innebære at barnefamilier og 
andre boligsøkende med «vanlige inntekter» kan bo 
og eie sin egen bolig innenfor en klimavennlig by og 
tettstedsstruktur

• Det må være plass til de som er vanskeligstilte

→ Krever et mangfold i boligtilbudet og at hele by- og 
tettstedsstrukturen tas i bruk

→ Dreie fokus fra ensidig å bygge innenfra og ut - til 
hvordan utvikle potensialet i bydeler og steder 
innenfor by- og tettstedsstrukturen



Erik.Plathe@asplanviak.no

Takk for meg


