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1.0 INNLEDNING 
 

Våler er en liten innlandskommune i Østfold med ca. 5157 innbyggere pr. desember 
2015. Våler er en forholdsvis stor kommune arealmessig, og er den arealmessige 
største kommunen i Mosse-regionen. Våler kommune grenser til 8 kommuner.. I 
Østfold grenser Våler til: Hobøl, Skiptvet, Spydeberg, Sarpsborg, Råde, Rygge og 
Moss, samt til Vestby i Akershus fylke. 

Landbruk, skogbruk, offentlig service og anleggsvirksomhet er viktige næringer. 
Utover dette er Vålers næringsliv i stor grad preget av mange små bedrifter, samt at 
det finnes noen få mellomstore bedrifter.  Kommunen er den største arbeidsgiveren 
med ca. 440 ansatte. De fleste arbeider innenfor helse- og omsorg samt kultur og 
undervisning. I tillegg til offentlig sektor som er den klart største arbeidsgiveren i 
kommunen er det også en del firmaer som driver privat helse- og omsorgsarbeid, 
vesentlig innenfor barnevern, rusomsorg og drift av asylmottak.  

En stor del av befolkningen pendler ut av kommunen til jobb, samtidig er det også en 
del som pendler inn til kommunen. 

 

1.1 Viktige utfordringer sett i et strategisk perspektiv 
Våler har gjennom flere år hatt en stor befolkningsvekst.. Fra tidligere å være en 
kommune med landbrukseiendommer og forholdsvis store villaer har det gjennom 
boligutbyggingen de senere årene blitt bygget enheter av ulike størrelser og ulike typer 
bolig. Det har blitt bygget både leilighetskomplekser og eneboliger av ulike størrelser. 

Variasjonen i boligutbyggingen har i større grad medført et større mangfold i 
befolknings-sammensetningen enn tidligere. 

SSB beregner befolkningsutviklingen i Norge basert på forutsetninger om fruktbarhet, 
levealder, flytting og innvandring. Det utarbeides flere alternative prognoser der 
forutsetningene skrus opp og ned. Hovedalternativet er MMMM-alternativet der det 
benyttes middelverdier av alle forutsetningene. SSBs framskrivinger viser at 
folkemengden i Våler vil øke jevnt de neste tiårene og at folketallet vil passere 7000 i 
2031, en vekst på om lag 40% . Denne befolkningsveksten vil gi store utfordringer i 
forhold til både tjenester og behov for boliger til vanskeligstilte. 

Det er generelt lavt utdanningsnivå i hele Østfold. Utdanningsnivået i Våler er også 
lavt i forhold til andre kommuner. Til tross for lavt utdanningsnivå har Våler 
kommune færre husstander med lav inntekt sammenlignet med landet for øvrig. 

Våler har også utfordringer med et forholdsvis høyt antall uføretrygdede personer med 
psykiske lidelser, samt personer med muskel- og skjelettlidelser. 
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Likeledes vil det komme en utfordring fra 2017 som kan være vanskelig å se utfallet 
av på nåværende tidspunkt. Det gjelder bl.a. betalingsplikt for utskrivningsklare rus og 
psykiatri- pasienter fra spesialisthelsetjenesten, akuttplasseringer og ettervern. Hvor 
omfattende dette vil bli for Våler kommune er vanskelig å antyde nå. Dette vil 
eventuelt måtte vurderes i en rullering av tiltak og anbefalinger. 
Samhandlingsreformen legger til grunn at kommunene skal ta et større ansvar for 
behandling og oppfølging av pasienter, også innen psykisk helse og rus 
Stortingsmelding 19 (2014-2015) Folkehelsemeldingen, sidestiller psykisk og fysisk 
helse i folkehelsearbeidet og sier at  det kommunale behandlingstilbudet skal styrkes 
ytterligere. Dette omfatter også en tilfredsstillende bosituasjon for aktuelle innbyggere.  

Det vil sannsynligvis oppstå utfordringer i forhold til bosetting av flyktninger på grunn 
av økte ankomster til landet fra 2015. Det vil kunne by på utfordringer i forhold til så 
vel sosiale forhold som det å finne aktuelle husrom. Det er ulike scenarioer i forhold til 
bolig i så, måte da flyktningestrømmen endres. Hva vi vil få behov for av bolig vil 
komme an på om det skal bosettes i størst grad familier eller enslige. Det vil oppstå 
nye problemstillinger å jobbe med og uansett krever det ny kunnskap og ny 
yrkeserfaring. Språkopplæring, opplæring i samfunnskunnskap osv. Sannsynligvis vil 
det også gi nye utfordringer til det frivillige arbeidet, spesielt i forhold til 
språkkunnskaper den første tiden. 

 I den korte tiden Våler kommune har bosatt flyktninger, ser det ut til å være positive 
erfaringer så langt. Både i forhold til ansatte og frivilliges iver etter å lykkes i arbeidet  
for en best mulig integrering, og ikke minst i forhold til innbyggernes positive 
engasjement.  

 

1.2 Verdiskapning og næringsutvikling 
I Våler har den endrede boligutbyggingen medført at det har tilflyttet mange unge 
familier.  Dette utfordrer flere tjenester som barnehage og skole. Våler har blitt en 
kommune med en svært ung befolkning pr. 2015. Det vil si at Våler kommune ikke 
har fått den store eldrebølgen ennå, som mange andre kommuner må forholde seg til. 
Slik vil nok situasjonen i stor grad også være  i de kommende år. De familiene hvor 
barna har flyttet ut, flytter til mer urbane strøk, og unge barnefamilier er de som flytter 
inn. Til tross for dette viser framskrivninger av befolkningsstatistikken at også Våler 
vil få flere eldre etter hvert.  

Skal Våler kunne beholde en større andel av personer mellom 50-67 år i kommunen, 
slik at det blir flere inntekter til å drive de kommunale tjenestene må det legges til rette 
for bygging av noe større leiligheter i mer attraktive områder enn det som er tilfellet 
pr.d.d. 

En stor endring i alderssammensetningen vil måtte få  betydning for hvordan man 
planlegger tjenestetilbud, boliger, infrastruktur og kommunesenter. Et økende press på 
sykehustjenester har også medført en annen ansvarsfordeling i helsesektoren mellom 
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stat og kommune. I den sammenheng vises til ytterligere opplysninger i helse og 
omsorgsplanen som ble vedtatt i kommunestyret den 12.12.2013 KST SAK 39/13. 

 

1.3 Boligsosial handlingsplan – hva kjennetegner denne? 
En boligsosial handlingsplan er en samordnet plan for vanskeligstilte på 
boligmarkedet, som skal kunne bidra til at kommunen har et godt styringsredskap for å 
møte de ulike vanskeligstilte gruppene i samfunnet.  En boligsosial plan vil gi bredere 
kunnskap om boligbehovet i kommunen og mer kunnskap om statlige virkemidler. 
Gjennom planen vil det kunne oppnås en bedre utnyttelse av kommunens boligmasse, 
samt mer samkjørt boligpolitikk mellom virksomhetene. 

Det er i hovedsak et privat ansvar å skaffe seg bolig og fungere i denne. Til tross for 
dette vil det alltid være mennesker som av ulike grunner ikke mestrer sin bosituasjon 
uten riktig bistand. 

 

1.4 Boligsosialt arbeid – hva er det?  
Boligsosialt arbeid handler både om å skaffe boliger til personer som har 
vanskeligheter med å finne seg et egnet sted å bo og å styrke den enkeltes mulighet til 
å mestre boforholdet. 

Operativt betyr dette å: 

- Gi råd og veiledning 
- Skaffe til veie egnede boliger 
- Tildele økonomisk støtte 
- Iverksette bo og nærmiljøtiltak 
- Gi nødvendige tjenester og oppfølging i hjemmet. (Dette er et svært viktig 

tiltak) 

Strategisk betyr dette å: 

- Lage langsiktige mål 
- Utvikle tiltak og virkemidler for å nå målene 
- Sette av faglige ressurser til arbeidet samt 
- Avgjøre hvor og av hvem de operative oppgavene skal løses. 

Et godt boligsosialt arbeid er viktig for å få positive konsekvenser for måloppnåelse 
innen arbeid, helse, utdanning og integrering. Hjelp til inntekt gjennom arbeid eller 
utdanning er ofte avgjørende for å lykkes med det boligsosiale arbeidet. 

Målet for strategien er at den offentlige innsatsen overfor vanskeligstilte på 
boligmarkedet skal samles og være målrettet. Strategien skal også bidra til å 
tydeliggjøre ansvar, oppgaver og forventninger i det boligsosiale arbeidet, samt sikre 
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en mer koordinert bruk av de statlige virkemidlene, slik at de i større grad bidrar til at 
vanskeligstilte på boligmarkedet får en varig og stabil bosituasjon. 

 

1.5 Målgruppe 
De som er vanskeligstilte på boligmarkedet er personer og familier som ikke har 
mulighet til å skaffe seg og/eller opprettholde et tilfredsstillende boforhold på egen 
hånd. Disse befinner seg i en eller flere av følgende situasjoner: 

• Er uten egen bolig 

• Står i fare for å miste boligen sin  

• Bor i uegnet bolig eller bomiljø. 

Dette kan være lavinntektsfamilier, flyktninger, personer med nedsatt funksjonsevne 
av fysisk eller psykisk art eller personer som er rusmiddelavhengige eventuelt med en 
dobbeltdiagnose. 

Vanskeligstilte på boligmarkedet flytter, av ulike årsaker, i større grad enn de som eier 
sin egen bolig.  

2.0  OVERORDNEDE NASJONALE MÅL 
 

Regjeringen har fastsatt følgende nasjonale mål og prioriterte innsatsområder for det 
boligsosiale arbeidet: 

Mål      Prioriterte innsatsområder 

 
1. Alle skal ha et godt sted å bo 

Hjelp fra midlertidig til varig bolig 

Hjelp til å skaffe egnet bolig 

 
2. Alle med behov for tjenester 

skal få hjelp til å mestre 
boforholdet 

      Forhindre utkastelser 

Gi oppfølging og tjenester i hjemmet 

 
3. Den offentlige innsatsen skal 

være helhetlig og effektiv 

Sikre god styring og målretting av arbeidet 

Stimulere til nytenkning og sosial innovasjon 

Planlegge for gode bomiljøer 
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2.1  Bolig som en av grunnpilarene i Norsk velferdspolitikk 
Det er først og fremst et personlig ansvar å skaffe seg et sted å bo. Det offentliges 
oppgave er å legge til rette for at folk kan klare seg på egen hånd. De som selv ikke er 
i stand til å skaffe seg et hjem og bli boende, skal få den hjelpen de trenger. Det er 
viktig at den hjelpen som gis i størst mulig grad setter folk i stand til å mestre egne liv. 
Ingen skal måtte gjøre seg fortjent eller kvalifisert for å få hjelp. Alle må bo og med 
riktig hjelp kan alle bo. 

Det å ha en bolig er forutsetningen for å kunne ta del i arbeidslivet, for å ta utdanning 
og for å kunne ta vare på sin helse. I tillegg er hjemmet også viktig for å ha et sosialt 
liv og for å være en del av et lokalmiljø. Sammen er dette viktige grunnpilarer i livet. 
Sammen med arbeid, utdanning og helse er det å ha et hjem grunnleggende for 
velferden til den enkelte. Dette er også slått fast i FN`s menneskerettserklæring, der 
det heter at bolig er en menneskerett på lik linje med mat, klær, helseomsorg og 
nødvendige sosiale ytelser. 

Bolig ansees som et grunnleggende velferdsgode og boligpolitikken er en sentral del 
av statens velferdspolitikk. Det statlige målet er at alle skal kunne bo trygt og godt. 
Personer eller husstander som ikke på egen hånd kan skaffe seg bolig eller beholde 
eget hjem, skal få nødvendig bistand. 

Flest mulig av dem som ønsker det skal kunne etablere seg i eid bolig og ingen skal 
behøve å oppholde seg mer enn 3 måneder i et midlertidig botilbud, tilbringe tid i 
midlertidige løsninger etter institusjonsopphold eller fengsel, tilbys midlertidige 
botilbud eller døgnovernatting uten kvalitetsavtale. Innsatsen for å forebygge og 
bekjempe bostedsløshet og bistand til å mestre sitt boforhold skal være høyt prioritert. 
Dette er tydelige politiske målsettinger, som det synes å være enighet om. 

For grupper med særskilte behov er formulert spesifikke mål. De nasjonale føringene 
knyttet til boliger for personer med utviklingshemming har vært, og må forventes 
fortsatt å være, at en skal unngå institusjonslignende boalternativer, at boligen skal 
ligge i et vanlig boligområde, at eventuelle fellesskapsløsninger skal være små og at 
det skal være ordinære krav til størrelse og kvalitet på boligene.(Husbanken 1993; 
stortingsmelding nr. 40 (2002-2003); Tøssebro 2010) For personer med 
funksjonsnedsettelse er målet om universelt utformede boliger sentralt og også målet 
om at ingen unge personer med omfattende behov for hjelp skal få sitt tilbud på 
sykehjem. 

Det er videre lagt til grunn som et hovedprinsipp at den som er vanskeligstilt i forhold 
til boligmarkedet og som har behov for hjelpetjenester for å mestre sin hverdag, eller 
beholde sin bolig skal disponere en bolig og motta tjenestene i eget hjem. Videre skal 
de så langt som mulig kunne velge bosted og boform ut fra egne behov. Tjenestene 
skal knyttes til den enkelte person og ikke boligen, også i tilfeller hvor 
tjenestemottaker har behov for døgnkontinuerlige tjenester. (Rundskriv U-10/2002) 
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Lovgivningen er tatt i bruk på de fleste områder innenfor velferdspolitikken, som ett 
av flere virkemidler for å sikre statlige mål overfor den som trenger særlig hjelp eller 
støtte.   

I helselovgivningen er retten til nødvendig helsehjelp lovfestet. I sosiallovgivningen er 
det gitt bestemmelser om rettskrav på sosiale tjenester og økonomisk stønad når en 
person ikke kan dra omsorg for seg selv eller ikke kan sørge for sitt livsopphold. 
Pliktene for kommunen er  formulert som et ansvar for å ha eller tilby nødvendige 
tiltak og tjenester. Så langt en person har rettskrav på en kommunal ytelse, vil 
kommunen ha plikt til å oppfylle dette, uavhengig av sine budsjetter og økonomiske 
situasjon. 

Boligsituasjonen for de aller fleste i Norge er god, men noen grupper har større 
problemer med å skaffe seg, beholde og fungere i egen bolig enn andre. Det er derfor 
viktig å søke å forebygge og redusere bostedsløshet. Hjemmet er rammen for vårt 
sosiale liv og gir tilhørighet i et nærmiljø og lokalsamfunn. Hjemmet og omgivelsene 
har stor betydning for den enkelte og ekstra viktig i forhold til barn og unge og deres 
oppvekst. Det er av den grunn viktig å forsterke innsatsen spesielt overfor 
barnefamilier og unge som ikke bor bra. Det å bo bra og i et godt nærmiljø er viktig 
for barn her og nå, og for å prøve å forhindre at dårlige levekår går i arv.  

Dette gjenspeiles i FN`s konvensjon om barnets rettigheter pkt. 3 Til barnets beste 
der det står: Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller 
private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende 
organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn. 

Et av hovedmålene når kommunene planlegger boligbygging er å tiltrekke seg nye 
produktive og arbeidsføre innbyggere.  Kommunens boligstruktur og boligpolitikk har 
stor betydning for hvilke befolkningsgrupper som vil kunne etablere seg i kommunen. 
Det er derfor viktig at kommunen har en god boligsosial strategi som sikrer gode 
oppvekstsvilkår, økt arbeidsdeltakelse og en trygg alderdom.  Dette kan bidra til å 
forebygge kriminalitet og rusproblemer, utjevne levekårsforskjeller og sikre god 
integrering av fremmedkulturelle. 

3.0 BAKGRUNN FOR BOLIGSOSIAL PLAN I VÅLER KOMMUNE: 
 

I St.meld. nr. 49 (1997-98) Om boligetablering for unge og vanskeligstilte ble 
kommunene oppfordret til å utarbeide lokale handlingsplaner for boligetablering. 
Husbanken satte i gang prosjektet «Lokale boligsosiale handlingsplaner» for å 
stimulere og veilede kommunene til et målrettet planarbeid som kunne bistå 
vanskeligstilte husstander og unge i etableringsfasen med å etablere seg og beholde 
bolig. Moss kommune har deltatt i et program via husbanken. I forbindelse med dette  
ble det utarbeidet et regionalt boligbyggeprogram og en innledende rapport for 
boligmarkedet for vanskeligstilte i Mosseregionen. Arbeidet ble utført av Rambøll. 
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Denne rapporten er også lagt til grunn i arbeidet med boligsosial plan for Våler 
kommune. 

Den kommunale boligsosiale handlingsplanen skal ta for seg vanskeligstilte på 
boligmarkedet som har problemer med å etablere seg og bli boende i bolig. Disse 
problemstillingene må sees i sammenheng med kommunens generelle boligpolitikk og 
i sammenheng med kommunens øvrige planprosesser og plandokumenter. 

I Våler kommunes planstrategi for perioden 2012 - 2015, vedtatt av kommunestyret 
25.10.2012 i sak 32/12 ble det nedfelt at det var ønskelig at Våler kommune 
gjennomførte planoppgaver innenfor en rekke områder, både lovpålagte og ikke 
lovpålagte. Herunder var det også behov for å utarbeide en boligsosial plan for Våler 
kommune. 

En boligsosial plan skal avklare de boligsosiale behovene i kommunen. Dette betyr å 
skaffe tilveie en så god oversikt som mulig om de fremtidige behovene for boliger og 
boligsosial oppfølging, og en plan for hvordan dette behovet skal dekkes. 

For at planen skal være et verktøy for både politikere og de som skal effektuere mål og 
tiltak er det viktig at den oppdateres jevnlig. Det er vurdert at planen bør rulleres i sin 
helhet etter 4 år, samt at tiltak og anbefalinger rulleres hvert annet år.  

 

3.1 Mål for Våler kommune sitt boligsosiale arbeid 
Det overordnede målet for denne boligsosiale planen er å beskrive hvordan Våler 
kommune på best mulig måte kan sørge for at ulike grupper av omsorgstrengende, 
unge, vanskeligstilte(helsemessig, sosial, økonomisk) skal kunne etablere seg og bli 
boende i tilfredsstillende boliger. Et trygt sted å bo er grunnleggende for å kunne 
fungere i dagens samfunn, og er derfor et av fundamentene i den norske 
velferdspolitikken. 

 

Målet for Våler kommune sitt boligsosiale arbeid er følgende: 

 

 

 

 

3.2 Organisering av planarbeid 
Boligsosial plan har blitt utarbeidet ved NAV, med innspill fra aktuelle virksomheter 
som kunne bidra til et så reelt resultat som mulig. Virksomhetene har benyttet den 
kunnskap de enkelte fagpersonene har i forhold til ulike personer/familier som faller 

Våler kommunes innbyggere har en tilfredsstillende bosituasjon 

uansett økonomiske, helsemessige eller sosiale utfordringer 
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innenfor det boligsosiale arbeidet i dag, eller som fagpersonene ser står i fare for å 
utvikle et behov i nær fremtid. 

Kartleggingen har vært forholdsvis enkel, og  er gjennomført i samarbeid mellom 
NAV, psykisk helse- og rusteam, helse- og omsorg samt barnevern. Dette er også de 
virksomhetene som har svart på kartleggingen. Den ble sendt ut til legetjenestene i 
kommunen, men uten at de har besvart forespørselen. 

 

Boligsosial plan er ikke pålagt for kommunen å utarbeide. En boligsosial plan kan 
imidlertid gi politikere og administrasjonen i kommunen viktige innspill og kunnskap 
om boligbehovet i kommunen, og hvordan kommunen bedre kan benytte den samlede 
boligmassen. Planen vil også gi økt kunnskap om statlige virkemidler og mer målrettet 
og effektiv bruk av virkemidlene. Den kan med andre ord være et nyttig verktøy i 
forhold til å vite hvilket behov det er for boliger til vanskeligstilte i kommunen og 
hvilke muligheter kommunen har for å kunne gjøre noe med dette. 

4.0 SENTRALE BEGREP 
 

4.1 Universell utforming 
 
«Universell utforming er utforming av produkter og områder på en slik måte at de kan 
brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og 
en spesiell utforming».  
(Rådet for funksjonshemmede 1997 / Miljøverndepartementet 2007).  
 

I praksis innebærer dette at de fysiske omgivelsene, dvs. bygninger, uteområder og 
andre anlegg utformes slik at alle mennesker uansett funksjonsbegrensninger skal 
kunne bruke de samme løsningene i størst mulig grad og på en likestilt måte. Uiversell 
utforming inkluderer mennesker med nedsatt bevegelsesevne, syn, hørsel, mental 
svikt, samt nedsatt toleranse for forurensing og allergifremkallende stoffer. 

 

4.2 Tilgjengelighet 
Brukes i denne sammenheng om fysisk tilgjengelighet i bygninger, uteområder og 
andre anlegg, slik at de kan brukes på like vilkår av en stor del av befolkningen. 

 

4.3  Livsløpsstandard 
Begrepet ble lansert av Norges Handikapforbund i 1981 som en kvalitetsnorm for 
generelt gode boliger som kan brukes i alle perioder av livet, også ved nedsatt 
bevegelighet og bruk av rullestol og andre hjelpemidler. Det var et mål at 
livsløpsboliger skulle bli den normale standarden for boligbygging. 
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4.4  Omsorgsbolig 
Denne type boliger ble innført i 1994 i forbindelse med ny statlig låne‐ og 
tilskuddsordning som Husbanken har ansvar for. Omsorgsbolig er ikke en lovregulert 
boform som sykehjem og aldershjem. Det er juridisk å betrakte som beboerens private 
hjem. Beboerne får i hovedsak tildelt hjemmetjenester etter en individuell vurdering, 
på samme vis som andre hjemmeboende. Omsorgsboliger skal være utformet slik at de 
egner seg godt for eldre, funksjons-hemmede og andre med behov for pleie og 
omsorg. Dette innebærer at boligen skal være egnet for orienterings‐ og 
bevegelseshemmede, samt fysisk tilrettelagt slik at beboeren skal kunne motta 
heldøgns pleie og omsorgstjenester. Boligene skal utformes som selvstendige boliger, 
bofellesskap og bokollektiv. Selvstendige omsorgsboliger skal tilfredsstille 
Husbankens minstestandard og livsløpsstandard. Omsorgsboligene skal ha en nøktern 
standard og rimelige kostnader. 

 

4.5 Ordinære boliger og spesielt tilrettelagte boliger 
Kommunen har et spesielt ansvar for å medvirke til å skaffe boliger til husstander med 
behov for særlige tilpasninger, eller til personer som selv ikke kan skaffe seg en 
hensiktsmessig bolig. Dette er imidlertid ikke en ensartet gruppe. Det omfatter f.eks. 
eldre, demente, psykisk utviklingshemmede, bevegelseshemmede, personer med 
psykiske problemer, personer med rusavhengighet, og personer med sosiale og 
økonomiske problemer. Og boligbehovene er varierende, fra ordinære boliger uten 
livsløpsstandard, boliger med livsløpsstandard i den ordinære boligmassen, til boliger 
som er spesielt tilrettelagt ut over livsløpsstandard. 

5.0 SENTRALE FØRINGER 

5.1 Lovverk 
Kommunens ansvar og oppgaver: 

Det er kommunene som har hovedansvaret for å hjelpe vanskeligstilte på 
boligmarkedet. Ansvaret er hjemlet i følgende lover og bestemmelser: 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling 

• Kapittel 1. Fellesbestemmelser 

• § 1-1. Lovens formål 

• Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og 
framtidige generasjoner. 
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• Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og 
kommunale oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser. 

• Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, 
forskrift og planvedtak. Det enkelte tiltak skal utføres forsvarlig. 

• Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle 
berørte interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, 
og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives. 

• Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det 
enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstsvilkår. 
Dvs. gode bomiljøer og gode oppvekst- og levekår i alle deler av landet og estetisk 
utforming av omgivelsene. 

Lov om folkehelsearbeid skal: 

• Bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale 
helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode 
sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk 
sykdom, skade eller lidelse. I lovens §5 stilles det krav til kommunens ansvar for å 
ha oversikt over helsetilstand og faktorer som virker inn, hvorav bolig er nevnt 
som en av disse faktorene i §7. 

Lov om kommunale helse og omsorgstjenester 

• Regulerer kommunens ansvar for å sørge for at personer som oppholder seg i 
kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Oppfølging og bistand i 
form av personlig assistanse, som omfatter praktisk bistand, opplæring eller 
støttekontakt er kommunale tjenester som skal bidra til å utvikle og styrke evnen til 
å mestre hverdagen og boforholdet. Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger 
til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. Blant 
annet boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for de som 
trenger det på grunn av alder, funksjonshemming eller av andre årsaker(§3-7) 

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 

• Regulerer kommunale oppgaver og tjenester som NAV-kontoret skal utføre.  

Formålsbestemmelsen uttaler blant annet at loven skal bidra til at den enkelte skal 
leve og bo selvstendig. Det følger videre i §15 at kommunen i arbeids- og 
velferdsforvaltningen skal medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte personer 
som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. 

Kommunen er forpliktet til å finne midlertidig botilbud til de som ikke klarer det 
selv (§27). Tjenester som retten til opplysninger, råd og veiledning, herunder 
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økonomisk rådgivning(§17) samt økonomisk stønad (§18), individuell plan (§28) 
og kvalifiseringsprogram (§29) er også viktige tjenester i det boligsosiale arbeidet 

Kommunale føringer for øvrig ligger i kommuneplan, helse- og omsorgsplan, 
strategisk folkehelseplan og målstruktur for virksomhetene 

 

5.2  Statlige føringer 
Det finnes en rekke målsettinger innen statlig boligpolitikk. Av de mer generelle 
er: 

«Det er et overordnet mål i boligpolitikken at alle skal kunne bo trygt og godt. Bolig 
utgjør sammen med arbeid, helse og utdanning er sentrale elementer i 
velferdssamfunnet. En god bolig er grunnlaget for en anstendig tilværelse og vil ofte 
være avgjørende for innbyggernes helse og deltakelse i arbeidslivet»  

(Stortingsmelding nr. 20: (2006‐2007) Nasjonal strategi for å utjevne sosiale 
helseforskjeller. 

Stortingsmelding nr. 23 (2003‐2004) ønsker en satsing på universelt utformede 
boliger.  

Utforminger som sikrer tilgjengelighet for alle skal velges foran løsninger som krever 
mer tilrettelegging for noen grupper. Meldingen skisserer tre strategier for å nå de 
boligsosiale målene: 

o Staten skal legge til rette for et velfungerende boligmarked, med god 
økonomisk politikk for lavere renter og høy sysselsetting. 

o Skaffe boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet, og gi de hjelp til å bli 
boende 

o Øke antall miljøvennlige og universelt utformede boliger og boområder. 

Det er et statlig mål at flest mulig skal være selvhjulpne på boligmarkedet, at flere skal 
kunne eie sin egen bolig, og at Husbankens økonomiske virkemidler i større grad enn 
tidligere skal innrettes mot vanskeligstilte husstander. Et langsiktig mål er å bekjempe 
bostedsløshet. Som bostedsløse regnes: 

«Personer som ikke disponerer egen eid eller leid bolig og er henvist til tilfeldige 
boalternativ, samt personer som ikke har ordnet oppholdssted for kommende natt. Det 
omfatter også personer som oppholder seg i institusjoner, hospits eller lignende som 
ikke har egnet bosted ved eventuell utskrivelse og denne utskrivelsen vil finne sted 
innen to måneder eller mindre.»  

(Husbanken m.fl.: « Endelig hjemme – utforming av boliger for vanskeligstilte» 
E. Dyb.2005) 
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I 2005 presenterte Kommunal og regionaldepartementet, Arbeids‐ og 
sosialdepartementet i samarbeid med Sosial‐ og helsedirektoratet og Husbanken 
dokumentet ”På vei til egen bolig". Der står det i forordet blant annet: 

«Regjeringens mål er at alle skal bo godt og trygt, også de som trenger bistand og 
tilrettelegging for å skaffe seg bolig og beholde denne. Et godt sted å bo er en viktig 
forutsetning for integrering og deltakelse i arbeids‐ og samfunnslivet. En god bolig er 
nødvendig for å kunne dra nytte av behandlingstilbud for rusmiddelavhengige og 
mennesker med psykiske lidelser. Å skaffe bolig til en person som er løslatt fra fengsel 
kan bidra til å forebygge fremtidige kriminelle handlinger. Et godt boligsosialt arbeid 
lokalt vil derfor være et gode for den enkelte og samfunnet.» 

I stortingsmelding nr. 49 (1997‐98) hadde regjeringen følgende målsettinger: 

-  Motvirke at folk blir bostedsløse 
-  Antall begjæringer om utkastelse skal reduseres med 50 % og antall utkastelser 

med 30 % 
- Ingen skal måtte tilbringe tid i midlertidige løsninger ved løslatelse fra 

fengselsopphold 
- Ingen skal måtte tilbringe tid i midlertidige løsninger etter utskrivelse fra 

institusjon 
- Ingen skal tilbys døgnovernatting uten kvalitetsavtale 
- Bostedsløse skal raskt få tilbud om varig bolig 

NOU - Rom for alle  
 

En sosial boligpolitikk for framtiden -  2011 
 

Å ha et sted å bo er en forutsetning for helse, utdanning, arbeid og 
samfunnsdeltakelse. 

 
Utredning for kommunal og regionaldepartementet/boligutvalget 2011 

  
Retten til bolig og oppfølgingstjenester. 

 
Meld.St. 17 Byggje – bu – leve 
 
Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og fremtidige generasjonar 
 
Strategi - Bolig for velferd. 
 
Regjeringen kom i 2014 med en «ny strategi» for det boligsosiale arbeidet. 
Samarbeidet mellom 5 ulike ministere resulterte i strategien: Bolig for velferd 
2014 – 2020. 

Bolig er en forutsetning for velferden vår.  

Mål: 
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- Alle skal ha et trygt sted å bo 
- Alle med behov for tjenester, skal få hjelp til å mestre boforholdet 
- Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv 

Hjemmet og nærområdet har stor betydning for oppveksten til barn og unge. 
Regjeringen ønsker derfor å forsterke innsatsen overfor barnefamilier og unge som 
ikke bor bra. Hjemmet og nærområdet er et viktig område for barn her og nå og for å 
prøve å forhindre at dårlige levekår går i arv. 

 

5.3 Husbankens virkemidler 
Kommunene er ansvarlige for gjennomføring av en helhetlig og lokalt tilpasset 
boligpolitikk. Husbankens rolle er å legge til rette for at kommunene har mulighet og 
kompetanse til å ivareta sitt ansvar på best mulig måte. Husbanken er satt til å 
gjennomføre regjeringens boligpolitikk.  
Fellesmålsetting er å forebygge og bekjempe fattigdom og bostedsløshet gjennom 
større boligsosial aktivitet og kompetanse i kommunene. Dette er et av 
hovedelementene i Husbankens strategiske plattform. 
 
Økonomisk sett tilbyr husbanken, enten direkte eller via kommunen, følgende 
virkemidler: 
 

5.3.1 Grunnlån til bygging og utbedring: 
Det er husbanken som distribuerer grunnlånet direkte til bruker. Grunnlånet kan 
brukes til oppføring av nye boliger, utbedring, ombygging og kjøp av nye og brukte 
utleieboliger. Det kan også søkes om grunnlån til oppføring av barnehager, 
studentboliger og grendehus samt til felleslokaler som er en naturlig del av bomiljøet. 
Husbanken har forskjellige forutsetninger og krav til sine grunnlån. 

 

5.3.2 Startlån  
Startlån kan være en inngangsmulighet til boligmarkedet for husstander som ikke får 
vanlig boliglån eller som har vanskeligheter med å bli boende i boligen sin. Personer 
som ikke får lån fra private banker eller som mangler nok egenkapital kan søke om 
startlån. Det er opp til kommunen å vurdere om startlån blir innvilget og hvor stort lån 
de er villige til å gi. 

Finanstilsynet setter krav til minimum 15 % egenkapital ved kjøp av bolig. Startlån 
kan i noe grad benyttes til å dekke opp deler av egenkapitalkravet. I behandlingen av   
slike søknader kan  NAV Våler velge å legge til grunn søkerens samlede økonomisk 
låneportefølje (f.eks. billån, kredittkortgjeld mv.) når startlån innvilges. Dette er i tråd 
med husbankens tilrådinger og til søkerens fordel. Startlån kan også nyttes til 
refinansiering av andre lån, samt utbedring og tilpasning av boligen. 

Husbanken strammet inn retningslinjene til unge førstegangsetablerere i 2014 og har 
presisert at der det er mulig å spare til egenandel, skal dette prøves først. Dette har 
medført færre søknader fra denne gruppen og flere avslag. Høye boligpriser gjør at 
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flere i målgruppen får avslag på grunn av for liten inntekt til å betjene boliglån selv 
med bruk av etableringstilskudd ved siden av startlånet. 

 

5.3.3 Boligtilskudd til etablering  
Boligtilskudd til etablering skal bidra til å skaffe egnede boliger til vanskeligstilte på 
boligmarkedet. Boligtilskuddet skal også sikre at vanskeligstilte kan bli boende i egnet 
bolig. Rammen Våler kommune får til disposisjon til formålet er lav. På grunn av det 
lave tilskuddet så er det vanskelig å kunne bistå disse brukergruppene i så stor grad at 
de vil bli selvhjulpne og klare utgiftene på egen inntekt. Husbankens målgruppe for 
boligtilskudd til etablering er privatpersoner med varig lav inntekt som ikke er i stand 
til å betjene fullt lån på boligen. Tilskuddet bør benyttes bevisst og til de mest 
vanskeligstilte slik at de kan etablere seg på boligmarkedet.  
 

5.3.4 Boligtilskudd til tilpasning/utbedring av bolig 
Å tilpasse en bolig innebærer å gjøre boligen egnet slik at personen kan fortsette å bo i 
den selv om vedkommende får nedsatt funksjonsevne. Tilpasningen må være 
hensiktsmessig og gi muligheten til å mestre eget liv. Behovet for tilskudd blir vurdert 
ut fra husstandens økonomiske situasjon på sikt. Tilskuddet utgjør en liten andel av 
virkemidlene, men er et viktig tilskudd med tanke på at mennesker skal kunne få 
tilskudd til å bli boende i boligen sin også etter en funksjonsnedsettelse. 
 

5.3.5 Husbankens bostøtte  
Bostøtteordningen skal bidra til at personer med lav økonomi kan bli boende i boligen 
eller får anledning til å takke ja til egnet bolig selv om denne prismessig er for høy. 
Dette gjelder uavhengig om det er privat eller kommunal bolig. 
Det er 76 husstander i Våler som mottar Husbankens bostøtte månedlig pr. Des 2015.  
Det er NAV Våler som forvalter denne ordningen i samarbeid med Husbanken, og 
som har den direkte kontakten med brukerne  

 

5.3.6 Husbankens tilskudd til utleieboliger  
Husbanken kan gi tilskudd til kommuner, stiftelser og andre aktører som etablerer og 
utbedrer utleieboliger. Tilskuddet kan være inntil 40% av godkjente prosjektkostnader 
når det gis tilskudd til flyktningeboliger, barnefamilier og andre prioriterte grupper. Jfr 
Veileder for tilskudd til utleieboliger. 

 

5.3.7 Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser 
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. Tilskuddet tildeles kommunene gjennom husbanken etter søknad. 

5.4 Andre samarbeidspartnere 
Andre samarbeidspartnere kan være frivillige organisasjoner, pårørendeforeninger, 
banker, næringslivet, ulike boligbyggelag og utbyggere. For å få til et slikt samarbeid 
er det viktig at teamet som jobber med boliger og flyktninger i Våler kommune gjør 
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henvendelser til de aktuelle partene som det er naturlig å trekke inn i de ulike 
situasjonene. 

6.0 LOKALE FØRINGER 

6.1  Politiske vedtak 
Boligsituasjonen er tilfredsstillende for de aller fleste i Norge. Slik er det også i Våler 
kommune. Kommunen har hatt en del år med stor utbygging. Spesielt i 2 av 
kommunens 3 tettsteder Kirkebygden og Våk. Svinndal som det 3. tettstedet er nå også 
kommet godt i gang. Dette har også medført stor tilflytting til kommunen. Det har vært 
vesentlig unge mennesker og barnefamilier som har flyttet til Våler.  

Til tross for stor utbygging oppleves likevel ikke boligsituasjonen som 
tilfredsstillende. Dette skyldes flere faktorer. Først og fremst så har kommunen nå 
begynt å bosette flyktninger igjen, det utfordrer boligmarkedet i kommunen, og 
spesielt tilgjengelighet til kommunale boliger. Det er få private utleieenheter som er 
tilgjengelig for de personene vi kan definere som vanskeligstilte i kommunen. 
Pågangen for å få kommunale boliger har derfor økt. 

Tilstrekkelig antall boliger er en utfordring for mange kommuner også for Våler 
kommune. Tidligere var enslige eller par hovedgruppen av søkere til kommunale 
boliger, nå ser vi at behovet dreier mer i retning av noe større familieboliger. 
Familiestrukturene er også endret de siste årene og det er derfor behov for en mer 
variert boligstruktur. 

6.2 Kommuneplan og vedtatt boligutbygging 
Kommuneplan for Våler ble vedtatt i kommunestyret den 30. juni 2011. 
Kommuneplanen ble utarbeidet sammen med de andre kommunene i Mosseregionen 
og har en felles samfunnsdel. Utviklingsstrategier som sto sentralt i arbeidet med 
kommuneplanen gjeldende boligbygging var: «Kommunene i regionen vil samarbeide 
om å utarbeide felles boligbyggeprogram og innta en offensiv holdning når det gjelder 
å tilrettelegge et boligtilbud for alle boligsøkere ved å sikre flere boliger med 
livsløpsstandard, utleieboliger, boliger for vanskeligstilte og rimelige 
etableringsboliger.» 

Kommuneplanen (-e) hadde som utgangspunkt en noe høyere befolkningsvekst enn 
hva prognosene fra SSB  tilsa. Som følge av dette ble prognosene for boligbygging 
også lagt noe høyere, i Våler med et snitt for planperioden på ca 35 enheter pr år. 
Tilflyttingen til Våler har, i årene etter at gjeldende kommuneplan ble vedtatt, blitt 
større enn ventet og dette presser boligmarkedet i kommunen. 

Boligbygging i Våler har tradisjonelt i all hovedsak bestått av en- og tomanns boliger, 
men det bygges mer og mer leilighetsbygg. Presset har vært stort i områdene 
Kirkebygden og Våk. I Svinndal er det også regulert større boligområder, men 
utbygging her går noe saktere. 
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 Ved fremtidig regulering av boligområder i Våler kommune ,vil avsetting av boliger 
til boligsosialt formål være et   virkemiddel som kan benyttes i arbeidet med 
reguleringsplaner og utbyggingsavtaler.  

6.3  Våler kommunes retningslinjer for tildeling av startlån 
Kommunens lokale retningslinjer for tildeling av startlån ble vedtatt av 
kommunestyret den 02.05.2013 KST sak nr. 8/13 (Se vedlegg til planen) 

6.4 Lov om sosiale tjenester i NAV 
Våler kommune skal fremme økonomisk og sosial trygghet, bedre levekårene for 
vanskeligstilte, bidra til økt likeverd og likestilling samt forebygge sosiale problemer i 
henhold til lov om sosiale tjenester i NAV. Videre er formålet med loven å bidra til at 
den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og til å ha en aktiv og 
meningsfull tilværelse i fellesskap med andre. 

Loven har i tillegg som formål å bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får 
et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. Slik formålet med loven er beskrevet så må 
dette også være styrende prinsipper for en boligsosial handlingsplan. 

     6.5 Prosjektstilling innen boligsosialt arbeid 
Våler kommune fikk på senhøsten 2014 midler til en prosjekt-stilling fra 
Fylkesmannen i Østfold. Disse midlene fikk Våler kommune gjennom deltakelse i 7-
mil steget.Prosjektstillingen bidrar til at personer som har behov for hjelp til å mestre 
sitt boforhold får bistand. Familier med barn er prioritert, men også andre får bistand. 
Prosjektmedarbeideren kan bistå/være en koordinator i forhold til å søke om tjenester, 
sørge for økonomisk veiledning/forvaltning osv.  

Hovedmål for denne stillingen er: 

• Sørge for at 2-3 familier i året får en trygg og stabil bosituasjon 

• Utarbeide tildelingskriterier, husleiekontrakter osv. 

• Tildeling og oppfølging av familieboliger og ungdomsboliger i samarbeid med 
tildelingsgruppen.  

• Dvs. Hjelp til å skaffe bolig, hjelp til å beholde bolig samt oppfølging i boligen. 

• Prioritere barn og familier med ustabile og/eller mangelfulle boforhold. 

• Implementere saksbehandlingsrutiner, forskrift om tildeling av kommunal bolig. 

• Til en hver tid ha en oppdatert oversikt over ledige boliger, boliger som vil bli 
ledige samt liste over boligsøkere. 

• Oversikt over boligsøkers behov for bolig 

Målgruppen for tiltaket er først og fremst barnefamilier, men stillingen skal også bidra 
i forhold til flyktninger og personer med vansker innenfor rus og psykisk helse, samt 
sosialt og økonomisk vanskeligstilte. 
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7.0 BOLIGSITUASJONEN I VÅLER 
 

De kommunale boligene i Våler omfatter til sammen 83 boliger. Av disse er det 56 
omsorgsboliger/trygdeboliger, 5 boliger for personer med psykisk utviklingshemming 
og 4 tilrettelagte boliger for personer med psykiske lidelser og/eller rus.. 12 
ungdomsboliger er avhjemlet og benyttes nå som ordinære kommunale boliger. Dette 
er  leiligheter med 1 soverom hvorav 9 leiligheter er lokalisert på et sted. Disse 
leilighetene egner seg ikke som familieboliger. I tillegg finnes 6 ordinære 
familieboliger, samt 6 der kommunen har tildelingsrett i 20 år. Boligene hvor 
kommunen har tildelingsrett eies av et privat selskap.  

1 familiebolig har behov for omfattende oppgradering før de igjen kan benyttes.  2 
boliger som ble bygget i forbindelse med bosetting av flyktninger tilbake i tid trenger 
utvendig oppgradering. 

De kommunale boligene i Våler kommune har frem til 2015 omfattet omsorgsboliger, 
trygdeboliger, tilrettelagte boliger, ungdomsboliger, tjenesteboliger og ordinære 
familieboliger.  

Etter at helse- og omsorgsplanen ble vedtatt er det gjennomført omfattende 
utbedringer av 18 trygdeboliger slik at de har fått livsløpsstandard, og kan 
derigjennom også benyttes til boliger med heldøgns omsorg. De 12 ungdomsboligene 
er avhjemlet og gjort om til ordinære kommunale boliger.De kommunale boligene som 
ikke er trygde eller omsorgsboliger, tildeles gjennom NAV etter en prioritert liste. 
Våler kommune har mange boliger, men etterspørselen etter boliger med boligsosialt 
formål er økende og kapasiteten lav.  

Husleieavtalene opprettes hovedsakelig med en tidsbegrensning for 3 år, men i enkelte 
tilfeller gis kontraktene for kun 1 år. Husleiekontrakter for 1 år innehar en klausul i 
forhold til § 11 i husleieloven. Denne sier noe om at boligen er gitt på spesielle vilkår 
og de som leier har ikke alle rettigheter man som leietaker vanligvis har.  

Kommunale boliger er et knapt gode og gjennom å tidsbegrense varigheten på 
leieforholdet så vil det kunne gi noe mer kontroll og styring med omløpene slik at det 
er mulig å kunne tilby boliger etter en mer målrettet strategi og eventuelt i tråd med 
politiske vedtatte retningslinjer. 

Personene må i leieperioden være på utkikk og forsøke å skaffe seg bolig selv, 
eventuelt med bistand fra boligkontoret/boligkonsulent. 

Det vil selvfølgelig være personer som i enkelte tilfeller vil ha behov for å forlenge 
kontrakten, men det bør være en strategi for at dette kun gjøres i svært spesielle 
tilfeller. 

Gjennom kommunens vedtak om å ta i mot flyktninger for bosetting så har 
boligsituasjonen i kommunen endret seg og det er og vil fortsatt være behov for å 
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kjøpe/eventuelt leie gjennom private selskaper for å kunne ivareta ulike behov som 
oppstår. Alternativt bør kommunen kjøpe boliger som ligger spredt på de ulike 
boligområdene i bygda. 

7.1 Private boliger  
De fleste innbyggere i Våler kommune eier sin egen bolig. Det er forholdsvis liten 
omsetning av brukte eneboliger og leiligheter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Det er først og fremst på de nye opparbeidede boligfeltene at det er mulighet for å 
kjøpe seg inn. 

Mens det tidligere var mulig å få kjøpt eneboligtomter for selvbygging så er dette i 
stor grad blitt borte. Det er som oftest større firmaer som kjøper opp områder og der 
man må velge å kjøpe hus gjennom disse. Dette fratar en del muligheten for å stå friere 
ved valg av bolig og egeninnsats som kunne gjort det mulig å bygge noe rimeligere. 

8.0 BOLIGSOSIALE UTFORDRINGER I VÅLER 

8.1 Befolkningsutvikling 
1. kvartal 2014,  4978 ved inngangen av kvartalet og 4986 ved utgangen av kvartalet 
Folketallet ved inngangen av  3 kvartal 2015 var på  5147 ved utgangen av kvartalet 
var folketallet på 5157. Det vil si en økning med 10 personer i 3. kvartal 

 

År Innbyggere pr. 
1. januar 

Innbyggere ved 
utgangen av  

1. kvartal 
 

Innbyggere ved 
utgangen av  

2. kvartal 
  

Innbyggere ved 
Utgangen av 

3. Kvartal 

2015 5100 5147 5157 Tall ikke klare 

2014 4978 5010 5067 5100 
2013 4857 4912 4957 4978 
2012  4705 4799 4857 
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Tabellen viser at Våler har en ung befolkning .

I 2023 vil økningen være på om lag +25 % totalt for alle aldergrupper i forhold til
2013. Det blir sterk vekst i gruppen 0 - 66 år.

8. 2 Vanskeligstilte – hvem er det?
I Norge har vi en gjennomgående høy bostandard. Åtte av ti eier boligen sin. Boligene
blir stadig bedre og vi bor romsligere enn tidligere. Bolig er likevel et gode som ikke
er lik t fordelt. Husholdninger med lave inntekter bor trangere og oppgir oftere
problemer med fukt og råte i boligen.

Vanskeligstilte på boligmarkedet defineres som personer og familier som ikke har
mulighet til å skaffe seg og/eller opprettholde et tilfredssti llende boforhold på egen
hånd. Disse befinner seg i en eller flere av følgende situasjoner:

• Er uten egen bolig
• Står i fare for å miste boligen sin
• Bor i uegnet bolig eller bomiljø

For de fleste vanskeligstilte på boligmarkedet er økonomi og finansieringsproblemer
den største hindringen for å skaffe seg en bolig og bli boende. For andre kan det være
vanskelig å skaffe seg en bolig som er tilpasset behovet til den enkelte eller famili en.
De kan også trenge bistand for å kunne ivareta boforholdet. Andre kan oppleve å bli
utestengt fra boligmarkedet eller oppleve å være personer som er uønsket som nabo
eller leietaker.

Vanskelige situasjoner på boligmarkedet :

• Personer som mangler tak ove r hodet kommende natt
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• Personer som er henvist til akutt eller midlertidig overnatting, for eksempel 
døgnovernatting, pensjonat eller krisesenter 

• Personer som er under kriminalomsorgen og skal løslates innen to måneder og som 
ikke har egen eid eller leid bolig 

• Personer som bor midlertidig hos venner, kjente eller slektninger 

• Personer med oppholdstillatelse i asylmottak som ikke er bosatt innen de fastsatte 
tidsmålene (3mnd for enslige mindreårige og barnefamilier, seks måneder for 
voksne uten barn) fra vedtak om opphold, til bosetting. 

Står i fare for å miste boligen 

• Personer som er begjært utkastet, eller som bor i en bolig som er begjært 
tvangssolgt. 

• Personer uten gyldig leiekontrakt 

• Personer med boutgifter som ikke står i rimelig forhold til inntekten 

Bor i uegnet bolig eller bomiljø 

• Personer som bor hos foreldre/foresatt, og situasjonen er uønsket og oppleves som 
et problem for minst en av partene 

• Personer som bor i bolig med dårlig fysisk standard 

• Personer som bor i bolig som ikke er tilpasset deres spesielle behov 

• Personer som bor i for liten bolig 

• Personer som bor i et belastet bomiljø 

Vanskeligstilte på boligmarkedet har ulike utfordringer og behov. Samtidig er det noen 
grupper som er overrepresenterte blant de vanskeligstilte  

Denne gruppen opplever at nye boliger er for kostbare. Lav og usikker inntekt hindrer 
også disse i å få lån. 

Dersom denne gruppen skal kunne etablere seg i selveid bolig, vil det være med 
omfattende hjelp fra det offentlige. Derfor blir gjerne løsningen å leie bolig.  

En del av disse personene vil bli avhengig av å få tildelt kommunal bolig eller bli 
avhengig av økonomisk sosialhjelp for å kunne bo, da det er liten tilgang på egnede 
utleieenheter. 

Kommunen har uansett et ansvar for å skaffe vanskeligstilte et sted å bo – et hjem, og 
å bistå dersom personene ikke klarer dette på egenhånd. I tillegg skal de som har 
behov for hjelp til å fungere eller bli boende i i hjemmet sitt, få den bistanden de 
trenger for å mestre dette.. Det betyr at kommunen må legge til rette for de som har 
behov blant: 

o Personer og familier med svak økonomi 
o Flyktninger 
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o Personer med nedsatt funksjonsevne(særlig under denne gruppen er personer med 
utviklingshemming) 

o Bostedsløse 
o Unge bostedsløse 
o Innsatte som skal løslates 
o Personer med rusavhengighet og/eller psykiske lidelser 
o Personer med sosiale og sammensatte vansker 
o Personer i livskrise 
o Eldre 

 

Kommunale boliger er et knapt gode og bør i stor grad innvilges for en maksimum  
periode på 3 år. De som tidligere har fått tildelt en kommunal bolig i Våler kommune 
har ofte fått fornyet sin leieavtale med kommunen etter 3 år dersom husleien har blitt 
betalt eller det har vært andre hensyn å ta. I noen tilfeller kan dette være riktig, men 
med det behovet som er for kommunale boliger på nåværende tidspunkt blir dette 
vanskelig å videreføre. Det bør derfor gjøres grep for å bistå de som har behov for ny 
bolig inn på det private leiemarkedet eller til kjøp av egen bolig når de ikke makter 
dette selv.  

Nedenfor beskrives nærmere sitasjonen og behovene når det gjelder disse gruppene. 
Noen grupper er slått sammen. 

Enkelt-personer og familier med svak økonomi 
 

Mange opplever at det er vanskelig å komme seg inn på boligmarkedet. Årsaken er en 
kombinasjon av høye boligpriser og lite utvalg av rimelige førstegangsboliger, lave 
inntekter og liten egenkapital. 
Endringer i utgifter og inntekter gjør at lavinntektsfamilier i tillegg har større risiko for 
å komme i en vanskelig økonomisk situasjon i forhold til bolig, og særlig barn i 
familier med lave inntekter bor ofte dårligere og trangere enn andre og eier sjelden sin 
egen bolig. 

Denne gruppen vil ofte oppleve at nye boliger er for dyre, ettersom usikker inntekt og 
svak økonomi hindrer de i å få tatt opp lån. Skal denne gruppen etablere seg i eid bolig 
må det være med omfattende hjelp fra det offentlige. Løsningen vil derfor ofte være å 
leie bolig. 

Kommunen har avhjemlet tidligere ungdomsboliger for å kunne møte noen av 
behovene for rimelig bolig til deler av denne gruppen. Dette er boliger med kun ett 
soverom og er derfor best egnet til enslige, unge par eller unge med et lite barn.  Det 
kreves ikke innskudd fra leietakerne og husleien er rimelig. I dag er disse boligene i 
bruk til ulike grupper, men noen leietakere befinner seg i denne gruppen.  
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Flyktninger 

Våler har i en lang periode ikke hatt bosetting av flyktninger fordi det har vært flere 
asylmottak i drift i kommunen i lange perioder. I 2014 valgte Våler kommune å foreta 
bosetting av flyktninger etter sterk oppfordring fra statlige myndigheter. 
Det har imidlertid tatt tid å bosette på grunn av mangel på boliger i kommunen, både i 
forhold til private utleiere og kommunale boliger. Blant vanskeligstilte på 
boligmarkedet regnes også flyktninger på asylmottak som ikke har blitt bosatt i en 
kommune innen de fastsatte tidsmålene. Det er et nasjonalt mål at ventetiden fra 
vedtak om innvilget oppholdstillatelse til bosetting ikke skal overstige 3 måneder for 
enslige mindreårige og barnefamilier og seks måneder for voksne uten barn. Jo raskere 
flyktninger kan etablere seg i en kommune jo raskere kan de delta i arbeids- og 
samfunnsliv. 

Personer med nedsatt funksjonsevne, fysisk og psykisk 

I stortingsmelding nr. 23 (2003-2004) Om boligpolitikken er et av regjeringens 
boligpolitiske hovedmål å øke antall boliger for personer med nedsatt funksjonsevne. 
Dette gjelder personer som er født med, eller som i relativt ung alder får en 
funksjonsnedsettelse. Denne gruppen omfatter også utviklingshemmede og eldre med 
nedsatt funksjons- og orienteringsevne. 

Disse personene har samlet sett dårligere levekår enn gjennomsnittet av befolkningen, 
blant annet i form av lavere utdanning, svakere arbeidstilknytning og dårligere 
økonomi 

Dette vil kreve tilrettelagte boliger og bomiljøer hvor det tas hensyn til 
bevegelseshemning, syns- og hørselshemming, utviklingshemming, orienteringssvikt 
og annen kognitiv svikt. Dette vil i stor grad medføre behov for helse- og 
omsorgstjenester i form av bistand i hjemmet.  

I takt med at levealderen øker ønsker også mange å bo hjemme så lenge som mulig. 
Etterspørselen etter tilpassede/tilrettelagte boliger vil derfor sannsynligvis øke i årene 
som kommer. 
Personer med utviklingshemming vil i særlig stor grad ha behov for hjelp fra det 
offentlige til å skaffe seg en egnet bolig. (Stortingsmelding nr. 45 (2012-2013) Frihet 
og likeverd – Om mennesker med utviklingshemming, gir en grundig omtale av 
bosituasjonen for mennesker med utviklingshemming.  

 
Få tilgjengelige boliger på det ordinære boligmarkedet og med behov for tjenester fra 
kommunen for å kunne mestre eget boforhold, gjør disse personene ekstra sårbare. De 
har ofte en stabil, men lav inntekt og gjerne trygd som eneste inntektskilde. I tillegg 
kan tjenestetilbudet legge noen føringer på lokaliseringen av boligene til disse 
personene. 
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Bostedsløse 
Som bostedsløs regnes personer som ikke disponerer eid eller leid bolig, men som er 
henvist til tilfeldige eller midlertidige botilbud, oppholder seg midlertidig hos nær 
slektning, venner eller kjente, personer som befinner seg under kriminalomsorgen eller 
i institusjon og skal løslates eller utskrives innen to måneder og ikke har bolig. 

 
Som bostedsløs regnes også personer uten ordnet oppholdssted kommende natt. 

 
Den typiske bostedsløse(på landsbasis)er en enslig mann midt i 30 årene som lever av 
sosialhjelp eller andre offentlige ytelser. 

 
Unge bostedsløse 

 
På landsbasis har andelen unge bostedsløse i alderen 18-25 år stabilisert seg etter en 
økning i tidligere kartlegginger. I 2012 utgjorde de unge 23 % av alle bostedsløse på 
landsbasis. Undersøkelser som er gjennomført tilsier at de unge er overrepresentert i 
de mindre kommunene. Det fastlås at mer enn halvparten av de bostedsløse under 25 
år bor hos venner og kjente. Det er vanligere med akutt bostedsløshet blant yngre 
fremfor eldre. 
Ca. 13 % av de under 20 år(på landsbasis) hadde gått ut av barnevernets omsorg de 
siste 6 mnd. Dette kan tyde på at de som går tidlig ut av barnevernets omsorg kan ha 
større risiko for bostedsløshet. Dette tyder på at dette er en gruppe det kreves bedre 
samarbeid om i kommunene. 

 

Personer med rusavhengighet/ Personer med psykiske helseutfordringer 

Personer med rusavhengighet er ofte de som har et spesielt behov for hjelp til 
etablering, til å fungere i eget hjem, og til å beholde sitt hjem. En utfordring kan av og 
til være å både fange opp behovene, og å komme i posisjon for å kunne hjelpe. Det er 
også et faktum at de aller fleste rusavhengige sliter med andre utfordringer og særlig 
da psykiske vansker og dårlig økonomi. 

Personer med psykiske plager er selvfølgelig svært ulike. De er ulikt rammet og de har 
ulike behov. Mange har imidlertid en nedsatt fungeringsevne både mot arbeid og mot 
sitt hverdagsliv. Disse vil derfor kunne trenge bistand og oppfølging knyttet opp mot 
hjemmet. Mange har i tillegg til svak fungering også dårlig økonomi. 

Personer med rusavhengighet og personer med psykiske lidelser er de som oftest er 
bostedsløse over lang tid. (Mer enn 6 måneder) Kartlegginger og undersøkelser som er 
gjort har vist at de aller fleste kommuner mangler egnede boliger og tilstrekkelig 
kapasitet til å drive kvalitativt gode oppfølgingstjenester i bolig. 

Det finnes noen utfordringer i Våler i forhold til rusavhengige, men de er ikke mange 
sammenlignet med andre kommuner. På en annen side ser vi at disse personene har 
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størst vanskeligheter med å finne et hjem og er også de som har størst vansker med å 
bevare og beholde hjemmet sitt over tid. Våler kommune har flere rusavhengige som 
er aktuelle for bistand og oppfølging i sitt hjem og noen kan tidvis altså være i 
faresonen for å miste den boligen de leier.   Nedbyggingen av institusjonspsykiatrien 
har medførte at en ikke ubetydelig andel alvorlig psykisk syke mennesker ble flyttet ut 
i kommunene, og den stadige reduksjonen i langtidspsykiatriske sengeplasser gir 
kortere gjennomsnittlige liggetider, og innebærer en økt utfordring også for Våler 
kommune. Muligheten for tilfriskning, ivaretakelse av personlig integritet og inklusjon 
i samfunnet er størst om brukeren kan bo i sin hjemkommune og være omgitt av sitt 
nettverk.  

Selv om antall pasienter som mottar behandling i psykisk helsevern har økt kraftig 
samtidig som antall døgnplasser er redusert, lar det seg ikke underslå at omleggingen 
av psykisk helsevern har medført at kommunene har fått større ansvar for flere brukere 
med omfattende psykisk helse- og rusproblematikk, og tilsvarende stort behov for 
kommunale tjenester og en adekvat bolig i et egnet bomiljø. Våler har også 
utfordringer i forhold til personer med psykiske helseutfordringer. De med de største 
utfordringene har ofte behov for ulike tjenester, men en del har problemer med å 
forholde seg til flere aktører/virksomheter. Det er også helt avgjørende hvilken kontakt 
personene får med bistandsyter for om man lykkes eller ikke, i forhold til hjelp til 
selvhjelp. 

Personer i livskriser 

Antall separasjoner og skilsmisser har økt i Våler fra 2014 til 2015. . I Våler er det 
likevel små tall det er snakk om. Erfaringene i Våler er at det er sjelden at 
boligbehovene i slike tilfeller er så akutt at flytting må skje på dagen og i så fall finner 
de gjerne private, midlertidige løsninger.  
Det har vært enkelt tilfeller de siste 2 årene der det har vært etterspørsel etter 
kommunale boliger til dette formålet.  
Inntrykket er at vanskeligstilte personer på andre områder (rus, psykiatri, sosialt) også 
er mer utsatt for samlivsbrudd. Slik sett kan utfordringene bli desto flere og større i 
Våler kommune da kommunen ansees å ha en forholdsvis høy andel personer med 
ulike psykiske lidelser.  
For andre samlivsbrudd foreligger det ingen statistikk, men ingen ting tyder på at 
trenden er en annen her.  

8.3 Akuttboliger 
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 27 pålegger kommunene 
å bistå med å finne midlertidig botilbud for de som ikke klarer det selv. Hjelpeplikten 
gjelder for de som oppholder seg i kommunen, selv om personen ikke er 
folkeregistrert her, og den er uavhengig av søkers økonomiske situasjon. Søker kan 
imidlertid selv bli henvist til å dekke hele eller deler av kostnadene, hvis betalingsevne 
er tilstede. Tjenesten vil være aktuell i akutte situasjoner der vedkommende 
umiddelbart trenger et «tak over hodet», for eksempel ved brann, utkastelse eller 
samlivsbrudd. Opphold i midlertidig bolig skal ikke strekke seg over lang tid. 
Kommunen må iverksette tiltak for å søke å skaffe en mer permanent bolig til de som 
ikke klarer det på egen hånd.  
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Behovet for akuttbolig har tidligere ikke vært veldig stort i Våler, men også her er det 
en økende tendens. Dette handler bl.a. om at regelverket er blitt tydeligere på at 
kommunen må finne en løsning hvis behov oppstår. Hvis det ikke finnes ledig ordinær 
bolig, er alternativene å oppsøke utleiemarkedet som f.eks. hotell for en periode, og i 
helt spesielle tilfeller (I ytterste nødsfall) benytte campingplasser/hytter inntil en mer 
varig løsning er tilgjengelig. Erfaringene i Våler tilsier at det er sjeldent at 
boligbehovene er så akutt at flytting må skje på dagen. Hvis dette skulle være tilfelle 
finner de gjerne private, midlertidige løsninger selv.  

        9.0 Kartlegging 

          9.1 Metode 
I forbindelse med planarbeidet er det foretatt en kartlegging av de boligsosiale 
behovene i kommunen. Kartleggingen som er gjort er basert på god kjennskap til 
situasjonen i Våler og de menneskene som bor her i dag, og som har vært brukere av 
tjenesteapparatet i løpet av de siste årene. Skjemaet som er benyttet er basert på 
definisjoner og kategorier som benyttes i NOU «Rom for alle», de nasjonale 
kartleggingene av bostedsløse og husbankens arbeid med bostedsløse og 
vanskeligstilte på boligmarkedet.  

 
Kartleggingen er gjort over en kort periode og behov vil derfor kunne endre seg i takt 
med befolkningsutviklingen. 

 
Behov for boliger vil også endres etter hvert som yngre med funksjonshemminger av 
fysisk eller psykisk/kognitiv art blir eldre. Det vil derfor måtte tas høyde for dette i det 
boligsosiale arbeidet fordi det tar lang tid å planlegge og eventuelt bygge eller kjøpe 
boliger for utleie til disse gruppene. Erfaringsmessig kan det ta opp mot 5 år fra 
behovet melder seg til en eventuell bolig står ferdig. Ikke alle pårørende klarer/orker å 
tenke på dette når barna er så unge. Virksomhetene kjenner til disse personene i stor 
grad, men med et så langt tidsperspektiv som 5 år kan mye skje. Familien kan f. eks. 
bestemme seg for å flytte. Eller behovet kan endre seg på annen måte. 

 

Kartleggingen har tatt utgangspunkt i personer og husstander som er eller har vært i 
kontakt med kommunens tjenesteapparat, og som anses ikke å ha en tilfredsstillende 
boligløsning pr. i dag. Kartleggingen omfatter også behov som vi vet eller antar vil 
være aktuelt i løpet av noen få år. 

Andre kan også ha problemer med å etablere seg på boligmarkedet, men uten å være i 
kontakt med kommunens tjenesteapparat. Dette gjelder særlig ungdom i 
etableringsfasen. Disse vil ikke bli registrert i en slik kartlegging (bare de mest 
vanskeligstilte). 

Flyktninger som kommunen takker ja til å bosette er til en viss grad med i denne 
kartleggingen. Kommunen får lite informasjon om hvem som ønskes bosatt i Våler 
kommune i forkant. All informasjon kommer i form av en anmodning fra Integrerings- 
og mangfoldsdirektoratet (Imdi). De fleste kommuner ønsker å bosette familier først 
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og fremst, mens det er et stort behov for også å bosette enslige i alle kommuner. Det har 
i kartleggingen vært utfordrende å treffe riktig i forhold til behov for boliger til 
flyktninger, fordi vi ikke kjenner til hvem som skal bosettes, til tross for at antall 
flyktninger som skal bosettes er kjent. Undersøkelsen omfatter heller ikke eldre over 67 år 
som gjerne skulle ha hatt en enklere og mer lettstelt bolig. 

Utfordringen med en slik kartlegging er å unngå dobbeltregistreringer. Denne risikoen 
vil være tilstede samme hvilken metode man bruker, fordi hensynet til personvernet 
begrenser mulighetene til å operere med navn på tvers av tjenesteområdene. 
Forholdene i Våler er imidlertid så oversiktlige at dette ikke har vært et stort problem.  

 

9.2 Resultater  
Behovene varierer naturligvis både i typer og omfang. Og det er vanskelig å operere med 
eksakte tall, da grensegangene er diffuse. Vi har likevel forsøkt å tallfeste behovene, men 
det kan være greit å tenke litt +/- Færre enn fem personer er ikke eksakt tallfestet, av 
hensyn til personvernet. 

 

 
Antall  
 
Har behov for egen bolig (bor hjemme eller i 
bofellesskap)  

6  personer  

Har behov for egen bolig (samlivsbrudd)  Færre enn 5  
Har behov for egen bolig (tilflytting)  Færre enn 5  
Har behov for egen bolig (annet)  Færre enn 5  
Står i fare for å miste egen bolig  Færre enn 5  
Har behov for økonomisk hjelp til etablering  Færre enn 5 (inkl. par)  
Har behov for praktisk hjelp til etablering  Færre enn 5  
Har behov for boveiledning og botrening  Færre enn 5  
Har behov for økonomisk boveiledning  11 personer (inkl. par)  
Har behov for ny tilrettelagt bolig (ex. eldre, 
funksjons-hemmede)  

Færre enn 5  

Har behov for tilrettelegging av eksisterende 
bolig  

Færre enn 5  
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Familiebolig Tilrettelagt bolig 
Bolig med bistand 

Akutt-
boliger 

Enslig/par/ 
Par/m 
1.barn 

F. Årsak Antall 
pers. 

 24 t 
bistand 

  

1986 Dårlig 
standard/økonomi 

Står i fare for å miste 
boligen 

4     

1986 Foreldre/økonomi 
Mangler bolig og 

inntekter 
 

 
1 

    
X 

1991 Foreldre/økonomi 
Mangler bolig og 

inntekter 
 

 
1 

    
X 

1972 Slektninger/økonomi 
Usikker på behov 

På og av behov 
 

1  
(av og 
til 2) 

    
X 

1995 Foreldre/økonomi 
Mangler 

bolig/inntekter 

 
1 

    
X 

1970 Leier for dyrt privat. 
Mangler inntekter 

Bra standard 

 
5 
 

    

1991  
Kan være identisk 

med person over født i 
1991? 

 
1 

    
X 

1966 Leilighet for liten 
Mangelfull økonomi 

 

 
1+b 

    

1968 Dårlig fysisk standard 
 

 
2 

    
X 

1965 Har for liten bolig til 
fam på 3.  
Svak økonomi  

 
3 

    

 
1975 

 
Mangler bolig etter 
institusjonsopphold 

 
1 

    
X 
 

1975 Mangler bolig etter 
institusjonsopphold 

Ikke samme person 
som over 

 
1 

    
X 

1984 Begjært utkastelse 
Varig inntekt 

 
2 

 
 

   

 
1998 

 
Behov for egen bolig 

 
1 

  
X 
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Vil få varig inntekt  
 

1997 
 
Uaktuell. Får tilbud 
Varig inntekt 

 
0 

  
X 

 
 

 

 
1998 

 
Behov for egen   

 
1 

  
X 
 

 
 

 

 
     
     Kartleggingen viser at det er 17 voksne personer i Våler som kan betraktes som 
      vanskeligstilte på boligmarkedet, og som har eller trolig vil få et boligsosialt behov.  

Av disse er færre enn fem i aldersgruppen 15-20 år. 12 er i aldersgruppen 26-67 år. 
Færre enn ti lever i parforhold, og har barn. Totalt 10 barn under 18 år omfattes.  

 
      Årsakene til behovene i kartleggingen varierer også. Men det som går igjen er 
      Sosioøkonomiske og psykososiale utfordringer.  
 

Det er relativt mange enslige (15 stk.) som i dag ikke bor helt optimalt, og som skulle 
hatt bedre boforhold. Situasjonen er imidlertid slik at de fleste av dem ikke har 
økonomi til å finne seg noe bedre/større eller ikke etterspør andre løsninger. 
Hjelpebehovene for øvrig, til disse, varierer fra ingenting til heldøgns behov.  

 
   De «færre enn ti» som lever i parforhold og som har barn er i en situasjon der de etter 

hvert må finne seg annen bolig. De vil høyst sannsynlig trenge hjelp av kommunen til 
dette. 
De siste årene har det vært noen få som har måttet få akutt hjelp til å finne seg 
midlertidig bolig («tak over hodet»).  Lov om sosiale tjenester i NAV pålegger 
kommunen å skaffe til veie akutt bolig når behovet oppstår.  

 
I tillegg til de behov som er skissert over skal Våler kommune bosette 2 flyktninger fra 
2015 samt 12 flyktninger i 2016. Dvs. at til sammen 14 flyktninger skal bosettes i 
2016. 

 

9.3 Behov  
Erfaringene viser at de fleste klarer å skaffe seg bolig selv, også de som kan kalles 
vanskeligstilte på boligmarkedet. I mange tilfeller er imidlertid boligforholdene av en 
slik forfatning at de bør finne seg andre løsninger på sikt. Det er ikke alltid slik at det 
er de bygningsmessige forholdene som gir utfordringer. Enkelte trenger også bistand 
til å fungere i boligen, alt fra praktisk hjelp og oppfølging, til råd og veiledning.  

Ut fra kartleggingen kunne man konkludert med at det vil være størst behov for tilgang 
til mindre leiligheter, beregnet på enslige. Det vurderes likevel at større leiligheter med 
2 soverom er mer anvendelige. Våler kommune har 12 boliger fra før med ett 
soverom. Det viser seg ofte å være litt for lite når det er barn med i bildet. Leiligheter 
med 2 soverom kan også benyttes til to enslige flyktninger, noe som kan gjøre 
kostnadene lavere for den enkelte samtidig som det ikke blir for mange beboere på et 
sted, slik at det skaper vanskeligheter med samhandlingen.  
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Det er mest hensiktsmessig at de fleste boligene er kommunale, med tanke på 
tilrettelegging og oppfølging.  

Behovet i en 6 års periode med bosetting av flyktninger i tillegg til vanskeligstilte 
innbyggere ansees å være ca. 6 boenheter med 2 soverom. Boligen i Stor-Eli vei bør 
oppgraderes og benyttes til en større familie.  

Det anbefales videre å kjøpe 2 boliger i borettslaget i Kornveien for å kunne dekke 
opp behovet for tilrettelagte boliger til personer med fysisk og psykisk 
funksjonshemming. Eventuelt bør det vurderes å bygge flere boliger tilknyttet allerede 
eksisterende område da dette er sentralt og med en del aktiviteter i området som gjør 
hverdagen noe hyggeligere for beboerne. Våler kommune vil få behov for flere 
leiligheter for denne gruppen i årene som kommer. Et alternativ kan være å benytte 
noen av omsorgsboligene ved helse- og sosialsenteret dersom det skulle bli ledig 
kapasitet der.  

For vanskeligstilte større barnefamilier er heldigvis behovet noe mindre. Ved bosetting 
av flyktninger kan det fort bli et større behov for større leiligheter. Deler av dette 
behovet kan dekkes ved å benytte utleiemarkedet der kommunen har tildelingsrett i 20 
år. Det bør imidlertid være ulike løsninger, da det alltid vil være personer som har 
vanskeligheter med å skaffe seg et sted å bo. Denne utfordringen forsvinner ikke om 
20 år.  

Det aller viktigste er at det finnes rimelige boliger av god kvalitet samt utformet på en 
slik måte at de gir den enkelte mulighet til å skape et hjem og til å leve et selvstendig 
liv. Barn og unge skal sikres en god og trygg bosituasjon. 

Det er også viktig å ikke bygge for mange boliger for vanskeligstilte på et sted. 
Erfaringsmessig viser det seg at der det er mange boliger konsentrert på et sted, vil det 
oftere føre til uønsket adferd. Dette fordi det blir for mange ulike vanskeligstilte på et 
sted, noe som også kan gjøre bosituasjonen mer utrygg for enkelte sårbare grupper. 
Det er derfor viktig at det i kommunens program for boligutbygging tas hensyn til at 
det bør bygges noen få enheter for vanskeligstilte på de ulike utbyggingsområdene slik 
at ikke konsentrasjonen blir for stor på et sted. Dette kan gjøre det lettere å bli integrert 
i lokalsamfunnet både for flyktninger og andre også 

Konsekvensene av å bo i dårlig egnede boliger er mye større der små barn er 
involverte. I slike tilfeller kan det være hensiktsmessig å ha noen større boliger til 
rådighet.  Med «til rådighet» menes at den leies ut på åremål, slik at den kan bli 
disponibel på nytt innen relativt kort tid.  

Mange vil kunne dekke behovet sitt på det private leiemarkedet. For de som ikke 
klarer det, er en viss tilgang til kommunale leiligheter hensiktsmessig.  

For alle gjelder det at husleien må være rimelig. Vanskeligstilte på boligmarkedet er 
gjerne også de mest økonomisk vanskeligstilte. Det er viktig å kunne betjene utgiftene 
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selv, noe som kan være vanskelig dersom husleiene blir så høye at de tilsvarer 
kostnadene på leiemarkedet. Det vil også være prisdrivende.                

10.0 Tiltak og anbefalinger 
 

Tiltak Beskrivelse Iverksettelse Finansiering 
Benytte ordningen 
med startlån og 
tilskudd i større grad 

Mildere vurdering 
startlån og tilskudd til 
vanskeligstilte for om 
mulig å eie egen bolig 

2016  
Husbanken  

Redusere botid i 
kommunale 
leiligheter  

Utarbeide nye 
husleiekontrakter med 
regulert botid  

2016 Ingen kostnader 

Utarbeide nye 
retningslinjer for 
tildeling av 
kommunale boliger 

Samordne allerede 
utarbeidede 
retningslinjer og lage 
nye for kommunale 
boliger 

2016 Ingen kostnader 

Skaffe til veie nye 
boliger for 
vanskeligstilte 
gjennom kommunal 
tildelingsrett 
Privat utbygger får 
tilskudd fra 
husbanken til 
utleieboliger 

Samarbeide med 
privat utbygger om 
boliger med tilskudd 
fra husbanken. 
Boligene bør ligge i 
områder som  
Augerød og Folkestad, 
eventuelt Svinndal for 
å få spredd boligene 
for vanskeligstilte 

 
2016 og i en 3 års 
periode framover 

Ingen kostnader 
utover eventuelt 
mislighold av 
husleie som kan 
medføre 
utgifter for sosial-
tjenesten samt 
eventuell 
tomgangsleie for 
korte perioder. 

Våler kommune 
kjøper i en periode 
over 8 år 4 
leiligheter med 2 
soverom 

Benytte husbankens 
ordninger med  
tilskudd og lave renter 

 
2016 -2024 

 
4 x 1,7 mill. 

Våler kommune 
kjøper 2 boliger 
tilrettelagt for 
funksjonshemmede 

Benytte husbankens 
ordninger til innkjøp 
av leiligheter til 
personer med 
funksjonshemming av 
fysisk eller psykisk art 

 
2017 - 2018 

 
2 x 750.000.- 

Stor Eli vei 
oppgraderes 

Det er behov for 
denne type bolig til 
større familier 

 
2016 

Må beregnes etter 
behov for 
oppussing 
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Våler kommune går 
inn på det private  
leiemarkedet 

Våler kommune leier 
boliger på det private 
leiemarkedet Det vil si 
langtidsleie hos 
private. Kommunen 
står for vedlikehold og 
kontrakter 

 
2016 - 2017 

 
Vanskelig å 
estimere uten at 
man har erfaring 
fra denne type leie. 

Avsette boliger til 
boligsosialt formål i 
fremtidige 
reguleringsplaner 

Kommunen har 
anledning til å avsette 
boliger til boligsosialt 
formål i 
reguleringsplaner. 
Dette skal vurderes i 
fremtidige planer.  

       2016  

 
Vanskeligstilte 
personer med et 
rusproblem får et 
adekvat tilbud om 
bolig med bistand 
 
 
 
Kommunen kjøper 
eller bygger 2 
boliger øremerket til 
personer med 
rusproblemer som 
ikke er samlokalisert 
med lignende boliger 
med slikt formål.  

 
Disse personene skal 
på lik linje med andre 
vanskeligstilte få 
tilbud om bolig og den 
hjelpen de trenger for 
å mestre boforholdet 
 
 
Sørge for et godt nok 
ettervern i egnet bolig 
og boligmiljø. 

 
 

2016 – 2018 
 
 
 
 
 
 
 

2017-2018 

 
Omprioritere de 
tilrettelagte 
boligene i 
Bergskrenten til å 
benyttes til de som 
er vanskeligstilte 
med 
rusproblematikk. 
 
 
Kostnader fremmes 
i egen sak. 
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Vedlegg til Boligsosial handlingsplan: 

 
Retningslinjer for tildeling av startlån i Våler kommune. 

1.  Formål 

Startlån skal bidra til at innbyggere med etableringsproblemer skal få mulighet til å etablere seg eller 
bli boende i nøkterne og gode boliger, og gi husstanden stabile boforhold. 

Størrelsen på lånet avhenger av den enkeltes økonomi, og om det finnes mulighet til delvis eller full- 
finansiering gjennom annen bank. Alle søkere må kunne dokumentere at de først har hatt kontakt 
med andre kredittinstitusjoner for å søke lån, før søknad om Startlån kan bli vurdert. Startlån skal 
ikke nyttes slik at myndighetenes egenkapitalkrav undergraves. 

2. Målgruppe – hvem kan søke 

Startlån er behovsprøvd og kan omfatte: 

● Økonomisk vanskeligstilte husstander 

● Barnefamilier 

● Enslige forsørgere 

● Funksjonshemmede 

● Flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag 

● Unge i etableringsfasen 

● Vanskeligstilte husstander av andre årsaker 

Søker må primært være bosatt i, eller har nær tilknytning til Våler kommune. Eksempler på dette kan 
være: 

● Nære familiære forhold 

● Arbeidsforhold 

3. Søkere uten norsk statsborgerskap 

Det er ikke et krav at søker skal være norsk statsborger. Det er imidlertid et krav at søker er i 
målgruppe etter pkt 2, og ellers fyller vilkårene i pkt 4. 

EØS- borgere må dokumentere å ha hatt oppholdstillatelse i sammenhengende 3 år eller mer, eller 
vise varig oppholdskort. 

Borgere utenfor EØS må vise til permanent oppholdstillatelse. Permanent oppholdstillatelse kan 
innvilges etter gyldig midlertidig opphold i minimum 3 år 

4. Vilkår 
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Boligen skal være rimelig og nøktern i forhold til prisnivået på stedet samt husholdningens behov 
med hensyn til størrelse og standard. Akseptabel kjøpesum kan derfor variere noe fra sted til sted. 
For boliger i borettslag vil både kjøpesum og andel fellesgjeld bli lagt til grunn for vurdering. 

5. Hva kan det innvilges lån til 

Det er en forutsetning at lånet brukes til bolig i Våler kommune. Summen av samlet gjeld på boligen 
må ikke overstige boligens reelle verdi. Det gis ikke lån til omkostninger. 

● Oppføring av nybygg 

Startlån kan brukes som toppfinansiering der det er gitt grunnfinansiering til 

nybygg/tomt fra Husbanken eller andre finansieringsinstitusjoner. 

● Kjøp av bolig 

Startlån kan gis som del- finansiering til kjøp av bolig, men i særlige tilfeller som full- finansiering. 

● Utbedring av bolig 

Startlån kan brukes til utbedring av bolig. 

● Refinansiering 

Startlån kan benyttes til refinansiering av dyre boliglån og eventuell annen 

type gjeld / lån dersom det resulterer i at husstanden får en mulighet til å bli boende i boligen. 

 

6 . Krav til dokumentasjon 

Lånesøker må dokumentere husstandens samlede inntekter og utgifter. Inntekter av 

midlertidig karakter vil vanligvis ikke aksepteres som finansieringsgrunnlag. 

Kommunen kan innhente kredittopplysninger fra selskaper og offentlige organer. 

Søknad kan avslås dersom søker har kredittanmerkninger. 

7. Låneutmåling 

Det en forutsetning at boligen ikke er dyrere enn at søker kan klare å betjene boutgiftene 

over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til sitt livsopphold. Låneutmålingen 

fastsettes innenfor 100 % av kjøpesum, nybyggings/utbedringskostnader eller av boligens verdi. 

 

Lånet følger samme vilkår som Husbankens utlån. 

● Startlån tilbys med utgangspunkt i Husbankens rente- og avdragsvilkår. 
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● I tillegg påplusses rentesatsen med p.t. 0,25% til dekning av kommunens administrasjons-             
kostnader ihht. Husbankens regler. 

● Etableringsgebyr svares med kr 1 200,-. 

● Termingebyr svares med samme beløp som Husbanken benytter. 

● Nedbetalingstiden er normalt inntil 20 år, men det kan benyttes nedbetalingstid inntil 30 år i 
særskilte tilfeller. 

● Det gis ikke adgang til avdragsfri periode. 

Husbankens beregningsprogram brukes som et utgangspunkt og er grunnlag for en 

vurdering av den økonomiske situasjonen. Det brukes ikke til automatisk å fastsette 

om det er grunnlag for å gi lån eller ikke. Dette skal individuelt vurderes i henhold til 

andre relevante momenter som beskrives i gjeldende retningslinjer. 

Der det innvilges lån hvor beregningsprogram viser underskudd, skal plikten til å fraråde søker om å 
ta opp lån benyttes. 

 

8. Tilskudd 

For særlig vanskeligstilte husstander som kvalifiserer til boligtilskudd, kan dette innvilges med i 
hovedsak inntil 20% av beløpet. I særlige tilfeller kan ytterligere tilskudd innvilges, men ikke utover 
40%. Tilskudd til etablering gis mot samme sikkerhet som lån, men nedskrives over 20 år med 5% av 
opprinnelig tilskuddsbeløp årlig. Ved eventuelle salg før det har gått 20 år, skal restbeløp for tilskudd 
tilbakebetales. 

9 .Øvrige vilkår 

Tidligere mislighold av betalingsforpliktelser overfor kommunen eller andre, taler etter kommunens 
og Husbankens praksis normalt i mot å innvilge nye lån. 

Personer som er under frivillig og tvungen gjeldsordning får som hovedregel ikke Startlån. 
Kommunen forbeholder seg retten til å kreve full innfrielse av lånet hvis låntaker misligholder lånet. 

10. Forhåndsgodkjenning 

Etter at vedtak om tilsagn er fattet, gis det skriftlig lånetilsagn på innvilget beløp. 

Et lånetilsagn kan gis gyldighet i opptil 6 måneder. 

11. Godkjenning av kjøp 

Ved kjøp skal kommunen både godkjenne kjøpsobjektet og kjøpesum før kjøper kan skrive kontrakt 
og lånet kan effektueres. 
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12. Sikkerhet for lån 

Lån fra Husbanken til kommuner gis som gjeldsbrevlån. Ved videre utlån krever kommunen pant i 
aktuelle eiendom, ikke dårligere enn 2 prioritet. Det må framlegges godkjent takst på eiendommen. 

13. Klage 

● Det kan klages på avslag av søknad, og utmåling av lånebeløpets størrelse. 

● Klagen må sendes innen tre uker etter vedtaket er mottatt. 

● Klagen sendes kommunen for ny vurdering 

● Det må angis hva som er ønsket endringer i vedtaket, og begrunne dette med nye opplysninger. 

● Ved opprettholdelse av avslaget, oversendes saken til behandling i kommunens særskilte 
klagenemd. 
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