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Bolyst i Tromsø, boliger nær naturen.

FOTO BJØRN LOCKERTSEN

Mye brukte forkortelser:
BPHP: Boligpolitisk handlingsplan
BSHP: (Gjeldende) boligsosial handlingsplan
KPS / KPA: Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel
ØK: Økonomiplanen
PBL: Plan- og bygningsloven
UU: Universell utforming ihht. krav i Plan- og bygningsloven
(omsorgsbolig er tilrettelagt for heldøgns tjeneste, dvs er
både bolig og arbeidsplass, og har derfor noe mer omfattende krav til utforming)
AHB: Arbeidsplan Husbanken
HB: Husbanken
KMD: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
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Forord v/Byrådsleder

En ny boligpolitikk
for Tromsø
Bolig er den viktigste infrastrukturen i et samfunn. Tromsøs
vekst kan ikke fortsette uten en ny boligpolitikk. For å huse
120 000 innbyggere i 2044 er vi nødt til å tenke nytt og
bærekraftig. Vi er nødt til å bygge høyere, tettere og med god
kvalitet dersom samfunnsutviklingen skal være bærekraftig.
Vi må sørge for bolig til de som ikke kommer seg inn på boligmarkedet på ordinær måte.
Boligen er på den ene siden et grunnleggende velferdsgode
for den enkelte innbygger, på den andre siden er nok og
riktige boliger en av de viktigste betingelsene for å sikre
kommunens fremtidige vekst. Nye innbyggere vurderer ikke
bare jobb, men også bolyst som viktig ved valg av bosted.
Gode boliger til en pris som innbyggerne har råd til er derfor
avgjørende.
Med Boligpolitisk handlingsplan for 2015 – 2018 tar Tromsø
kommunen grep om boligutviklingen for å sikre tilstrekkelig nye
boliger, god variasjon i boligtyper og en god sosial profil. Planen
skal være det styrende dokument for Tromsø kommunes boligpolitiske arbeid og skal styrke kommunes rolle som premissgiver og aktiv tilrettelegger for boligutviklingen.
Målsettingen i boligpolitisk handlingsplan er 900 nye boliger
per år. Av det skal det bygges 440 kommunale boliger frem
til 2019. For å nå disse målene må nye virkemidler tas i bruk.
Tromsø kommune skal bruke sin tomtereserve aktivt, sørge
for riktige boliger både i eie- og leiemarkedet, øke gjennomføringsevnen hos private utryggere etter vedtatt reguleringsplan og samordne boligbyggingen sterkere gjennom
utbyggingsplaner.
Det er en stigende andel enpersonshusholdninger, seniorer,
leietakere (herunder studenter, arbeidsinnvandrere, vanskeligstilte og flyktninger) samt personer med behov for særskilt
tilrettelagte bolig- og tjenestekonsepter. Dette må tas hensyn
til i framtidig boligmiks. Som innbygger i Tromsø skal man
ha mulighet til å bo hele livet i en bydel. Det betyr også at
kommunale boliger skal integreres i ordinære bomiljø.

et godt samarbeide med boligbransjen. Dette krever at
kommunen er en forutsigbar tilrettelegger, og strekker
seg som en fremtidsrettet partner i å realisere nye bo- og
tjenestekonsepter.

Boligene må etableres på rett sted. De nye boligene må
fortrinnsvis etableres som fortetting innenfor etablert
bystruktur. Boligpolitisk handlingsplan foreslår en sterk
fortetting i alle bydelssentra. Her er en betydelig arealreserve
og gir en god lokalisering for nye boligtyper og konkretiserer
knutepunktstrukturen på bydelsnivå.

Et godt samspill mellom private aktører i boligbransjen,
Tromsø kommune og andre offentlige etater er det som skal
til for å nå vedtatte mål. Tromsø kommune skal legge til rette
for det.

Private utbyggere bygger de fleste boligene i Tromsø.
Kommunen kan bare realisere boligpolitikken gjennom

Øyvind Hilmarsen
Byrådsleder

5

Boligpolitisk handlingsplan 2015-2018

Visjon, hovedmål og strategier
Vedtatt av Byrådet sak 57/14, 27.02.14 og justert i fase 4

Visjon: Bærekraftige boliger og bomiljø for alle
Nok og riktige boliger til å dekke befolkningsveksten
Effektiv og forutsigbar tilrettelegging for stabil boligbygging
Aktiv bruk av tomtereserven (offentlig og privat)
Riktig boligtilbud til alle grupper, både i eie- og leiemarkedet
Nok og riktige boliger til vanskeligstilte i boligmarkedet
Flest mulig kommunalt disponerte boliger integrert i ordinære bomiljø
Flest mulig beboere inn i egen egnet bolig (eid eller leid)
Langsiktig forvaltning og fornyelse av kommunalt disponerte boliger
Tromsø kommune skal disponere nok og riktige boliger til å dekke behovet
Boligbygging som gir ønsket byutvikling og t ransportmønster
Styrking av bydelssentrene som bærekraftig fortettings- og knutepunktstrategi
Helhetlige planer styrer utvikling av bydelssentrene
God boligmiks i alle bydeler
Riktig organisering og samarbeid for en operativ boligpolitikk
Tydelig, velfungerende og omforent boligpolitikk
Kommunen som forutsigbar aktør, samarbeidspartner og tilrettelegger:
Nytenking, sosial innovasjon og bruk av virkemiddelapparatet i samhandling med flere
boligaktører
Forbildeprosjekter og forbildeområder som viser vei
Effektmål: Nok og riktige boliger, på rett sted!
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Sammendrag
Leseveiledning
Kap 1 og 2 viser status og utfordringer.
Kap 3 viser dimensjonering av behovet – antall og typer, samt
arealreserven.
Kap 4 viser rammebetingelsene og aktørene i boligpolitikken
i Norge.
Kap 5 definerer verktøyene som er tilgjengelig for
kommunen, ordnet etter hovedmål og strategier.
Kap 6 viser selve handlingsplanen med mål, strategier og
tiltak.

Hovedbudskapene
• Større forutsigbarhet for boligplanlegging og -realisering
gjennom bedre tilrettelegging og samordning mellom arealplanlegging, investeringer i infrastruktur og offensiv bruk av
kommunens grunneierrolle
• Et kunnskapsbasert boligbehov (antall og typer) må legges
til grunn for det som skal bygges
• Behovet realiseres gjennom nytenking og sosial innovasjon
i samhandling med flere boligaktører - for eksempel kan
integrering av boligsosiale tilbud i ordinære boligprosjekter
gi beboer eierskap til egen bolig, forenkle kommunal
tjenester og være prosjektutløsende
• Forsterking av bydelssentrene som fortettingsstrategi og
konkretisering av knutepunktstrategien: knutepunktene
fortettes med service, offentlig transport og strategisk
viktige nye boligtyper
• Bedre samhandling offentlig-privat med boligkoordinator,
kontaktperson bolig, faste boligpolitisk dialogmøter samt
intern avklaring av kommunens roller som tilrettelegger,
utbygger, boligaktør og eier/forvalter av kommunalt
disponerte boliger. Dette gjelder både internt i kommunen
og forholdet til Arnestedet Eiendom AS og Stiftelsen
kommunale boliger (SKB)
• Realisering av konkrete forbildeprosjekter og forbilde
områder i samhandling med andre boligaktører kan skapemodeller for senere realisering av lignende prosjekter

Boligpolitisk status, utfordringer og
muligheter i Tromsø
Generell boligbygging: Tromsø har en ujevn boligproduksjon
som ikke holder følge med befolkningsveksten. Dette skaper
press i både eie- og leiemarkedet. Hovedutfordringen er å få
bygd flere boliger. Kommunen må tilrettelegge smartere og
utbyggerne må bygge mer.
Det boligsosiale feltet: Tromsø ligger under landsgjennomsnittet mht antall kommunalt disponerte boliger, og har lange
søkerlister. Hovedutfordringen er å etablere flere kommunalt
disponerte boliger fullt integrert i ordinære bomiljø, altså
fortrinnsvis som del av private utbygginger. I tillegg må
kommunen etablere særskilt tilrettelagte bo- og tjeneste

konsepter i egne anlegg. Kommunen skal også bidra til at flest
mulig klarer overgang til egen bolig.
Byutvikling: Tromsø har gjennom lang tid styrt mot en klimavennlig kompakt byutvikling med fortetting innenfor etablert
by fremfor vekst utover. Hovedutfordringen er å etablere
prinsipper for fortetting som ivaretar både bolyst og trivsel
i bydelene, og en klimavennlig utvikling av knutepunkter og
senterstruktur. Arealbruk bestemmes i KPA.
Organisering og samarbeid: Kommunen har en fragmentert
organisasjon for å realisere boligpolitikken, særlig utover det
boligsosiale. Hovedutfordringene er samordning internt og et
kontaktpunkt utad til ulike boligaktører.

Behovet – antall og typer
Målet er at det bygges ca. 900 boliger pr. år, av disse ca. 110
for det boligsosiale feltet.
900 boliger pr år er basert i byrådets vekstmål på 120 000
innbyggere i 2044. Med 110 kommunalt disponerte boliger
per år kan en ta igjen etterslepet og komme opp på omlag 20
boliger pr 1000 innbyggere i 2019.
Strategisk viktige boligtyper må identifiseres ut fra markeds
analyse og demografiske behov. I dag er leiemarkedet mest
presset, det er behov for å løse helseforebyggende behov i det
ordinære boligmarkedet samt finne løsninger for vanskeligstilte integrert i det ordinære boligmarkedet.

Kommunens verktøykasse
Det er tre aktører i norsk boligpolitikk: staten, kommunene
og sivilsamfunnet. Statlig lov- og regelverk utgjør sammen
med økonomiske betingelser på nasjonalt nivå de viktigste
rammene for kommunal boligpolitikk. Utbyggerne bygger
nesten alt av boliger i Norge, også boliger for boligsosiale
formål, og har en betydelig boligmarkedskompetanse.
Frivillige organisasjoner og private aktører supplerer
offentlige tjenester i betydelig grad.
Kommunens boligpolitikk er basert i planstrategien,
kommuneplanen, arealdelen og andre vedtatte planer. For
realisering av planene har kommunen tilgang til ulike verktøy,
med tilhørende handlingsrom:
• Økonomiplan er handlingsplan, både for planmessig
tilrettelegging og for realisering av prosjekter
• Rollen som planmyndighet er basert i PBL sine hjemler for
kommunal styring av byutvikling
• Grunneierrollen er friere, og er særlig slagkraftig fordi den
har et privatrettslig utgangspunkt
• Rollen som boligsosialt ansvarlig har Husbanken som en
særlig viktig statlig støttespiller
• Intern organisering former rollen som samarbeidspartner
for realisering av planer og prosjekter
• Alle kommunale initiativ må skje innafor rammene i lovverk
om offentlige anskaffelser
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Hovedmål 1: Nok og riktige boliger
til å dekke befolkningsveksten

Hovedmål 2: Nok og riktige boliger til
vanskeligstilte i boligmarkedet

Strategi 1.1: Effektiv og forutsigbar tilrettelegging
for stabil boligbygging

Strategi 2.1: Flest mulig kommunalt disponerte
boliger integrert i ordinære bomiljø

Introdusere utbyggingsplan og -program for å samordne
boligbehov, arealplanlegging og økonomiplan:

• Ordinære og samlokaliserte boliger skal som hovedregel
integreres i ordinære private boligområder
• Noen særskilt tilrettelaget bo- og tjenestekonsepter må
løses som samlokaliserte leieboliger i egne bygg

Utbyggingsprogram i økonomiplan,
For byen, fordelt på bydeler

Strategi 2.2: Flest mulig beboere inn i egen egnet
bolig (eid eller leid)
• Kommunen skal bidra til at vanskeligstilte på boligmarkedet
kommer inn i egen bolig

Utbyggingsplan,
For byen, fordelt på bydeler
Boligtypeprogram på bydeler

Boligbehov
fra Helse og
omsorg
på bydel

Kpa prinsipper for
arealpolitikken på bydeler

Boligbehov ihht.
demografisk
utvikling
på bydel

Behov for teknisk,
grønn og sosial
infrastruktur på
bydel

Utbyggingsprogram bygger på utbyggingsplan. Den bygger igjen på
boligtypeprogrammer (generelle og boligsosiale) og på prinsipper for
arealpolitikken på bydel basert i infrastrukturbehov.
Bruke planrekka i PBL til å gjennomføre målene i KPA

Strategi 1.2: Aktiv bruk av tomtereserven
(offentlig og privat)
• Utvikle kommunal eiendom som langsiktig boligpolitisk
redskap
• Integrere kommunalt eide/disponerte boliger i private
prosjekter, se 2.1

Strategi 1.3: Riktig boligtilbud til alle grupper,
både i eie- og leiemarkedet
• Introdusere (generelt) boligtypeprogram som planverktøy
• Bidra til profesjonalisering av leiemarkedet
Forbildeprosjekter for feltet er leieboliger og seniorboliger
med innslag av kommunale boliger, se 4.4

Strategi 2.3: Langsiktig forvaltning og fornyelse av
kommunalt disponerte boliger
• Kommunen skal drive langsiktig eierskap og forvaltning av
kommunalt disponerte boliger

Strategi 2.4: Tromsø kommune skal disponere nok
og riktige boliger til å dekke behovet
• Introdusere boligsosialt boligtypeprogram som planverktøy
• Konkrete tiltak for flere boliger 2015-2018
o Midlertidige boliger (ca 20):
- Barnefamilier og unge prioritert fra bostedsløshet til
permanente boliger
o Ordinære boliger (antatt 260):
- Årlig bevilgning til anskaffelse av kommunalt
disponerte gjennomgangsboliger, og samordne
tildelingsrett til alle boliger disponert av Boligkontoret,
Tildelingskontoret og Stiftelsen kommunale boliger
o Særskilt tilrettelagte bo- og tjenestekonsepter; ca 180
- Boliger for eldre rusavhengige med somatiske lidelser
(ny utlysning av OPS), hardbrukshus for voksne med
ROP-lidelser og krisesenter videreføres
- Boligklynger for utviklingshemmede (utredning vedtas
vår 2015)
- Boligklynger for personer i rus- og psykiatri-feltet
(utredning 2015)
Forbildeprosjekter for feltet er leieboliger og seniorboliger
med innslag av kommunale boliger, se 4.4
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vanskeligstilte

Sosialt
vanskeligstilte

Eldre vanskeligstilte Flyktninger

Antall husstander på søkerlistene til kommunale boliger (ordinære og omsorgsboliger) pr august 2014
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Hovedmål 3: Boligbygging
som gir ønsket byutvikling og
transportmønster

Hovedmål 4: Gode samarbeidsmodeller
for en operativ boligpolitikk

Strategi 3.1: Styrking av bydelssentrene som
bærekraftig fortettings- og knutepunktstrategi
Forsterking av bydelssenterstrukturen introduseres som
konkretisering av knutepunktstrategien på bydelsnivå.
Dette vil ivareta et klimavennlig utbyggingsmønster og
transportnett. De fleste bydelssentrene har en stor arealreserve. Denne skal brukes til en urban utbygging av boliger,
uterom, møteplasser, service og adgang til kollektivtrafikk.

Fortetting med urbane boliger i bydelssentrene gir møteplasser i
hverdagslivet og styrker bydelene. Fortetting med nok urbane boliger
i aksen Sentrum-Breivika kan gi underlag for en bybane i Tromsø.
ILLUSTRASJON: SLUPPEN,BYDELSSENTER, TRONDHEIM. ARC ARKITEKTER FOR
KJELDSBERG AS.

Strategi 4.1: Tydelig og velfungerende boligpolitikk, forutsigbar og politisk omforent
Innspill fra BPHP
til hovedgrep for
byutvikling: To
prinsipper for
senterstruktur og
fortetting:
1. Knutepunktstrategien konkretiseres
som fortetting av
bydelssentra
2. Bygge tett by i
aksen sentrumBreivika

Strategi 3.2: Helhetlige planer styrer utvikling av
bydelssentrene
• Det skal fortrinnsvis utarbeides områdeplaner for utvikling
av bydelssentrene. Områdeplanene skal samordne
utbyggingspotensiale og uterom, boligtyper, infrastruktur
og gjennomføring i bydelssentrene.
• Kommunen tar en koordinatorrolle, men må involvere
grunneiere, utbyggere og beboere i prosessen.
Forbildeområder er Kroken bydelssenter, Stakkevollveien og
Einehagen, se 4.4

Strategi 3.3: God boligmiks i alle bydeler
• Områdeplanene skal ivareta god boligmiks i alle bydeler og
legge til rette for bedre folkehelse
• Innbyggerne skal kunne ha hele sitt livsløp i sin bydel. God
aldersspredning gir stabile bomiljø. Kommunalt disponerte
boliger skal spres i alle bydeler. Dette vil også bidra til å
utjevne levekår
Forbildeområder er Kroken bydelssenter, Stakkevollveien og
Einehagen, se 4.4

• Utarbeide og forankre en tydelig boligpolitikk i Boligpolitisk
handlingsplan

Strategi 4.2: Kommunen som forutsigbar aktør,
samarbeidspartner og tilrettelegger:
• Samkjøre og klarlegge roller og oppgaver i intern organisering og ekstern kontakt gjennom opprettelse av roller
som kontaktperson bolig og boligkoordinator, samt internt
kommunalt boligforum og faste boligpolitiske dialogmøter i
samarbeid med Næringsforeninga
• Klarlegge kommunale insentiver / virkemidler gjennom bl.a.
tydeligere anskaffelsesstrategier

Strategi 4.3: Nytenking og sosial innovasjon i
samhandling med flere boligaktører
• Kommunen skal ta en aktiv rolle i utvikling av nye boligkonsepter i samarbeid med flere boligaktører
• Kommunen skal bruke virkemiddelapparatet aktivt til
kompetansebygging og realisering av prosjekter
• Kommunen skal bruke grunneierrollen til å gjennomføre
boligpolitiske tiltak – både generelle og boligsosiale. Ved
salg av eiendom skal det alltid gjøres en boligpolitisk
vurdering om klausulering.

Strategi 4.4: Forbildeprosjekter og forbildeområder som viser vei (oppsummering)
Disse forbildeprosjektene og forbildeområdene vil Tromsø
realisere i 2015 – 2018:
• Leieboliger med innslag av kommunalt disponerte boliger
• Seniorboliger med innslag av kommunalt disponerte boliger
• Boligklynge for utviklingshemmede integrert i ordinært
bomiljø
• Varierte boligklynger for personer i rus- og psykiatrifeltet
• Bydelssenter: Kroken, Elverhøy/Bymyra
• Stakkevollveien, urbane boliger med mulig stor tetthet
• Einehagen som boligområde med kommunalt eierskap
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Bakgrunn for prosjektet
Prosjektet BPHP
– prosjektmål og organisering

Framdrift i fire faser:

Prosjektet med å utarbeide Boligpolitisk handlingsplan er et
ettårig planarbeid med bred tematikk og mange involverte.
Oppgaven er å sy sammen en fremtidsrettet og omforent
generell og sosial boligpolitikk, samtidig som en viderefører en del gjeldende planer som for eksempel Boligsosial
handlingsplan og strategi for utvikling av eiendommer til
Helse og omsorg. Husbanken delfinansierer arbeidet ihht.
Partnerskapsavtalen og har observatørstatus i Styringsgruppen.
Det er lagt til grunn en ambisiøs fremdriftsplan for
ferdigstilling av planforslag på et år. En slik planprosess
dimensjoneres vanligvis til to år.

Kommunestyret

PE prosjekteier:
Byrådet

Byrådet har valgt at det ikke er nødvendig med en politisk
behandling av fase 3, men at planforslaget bør gå på en
høring før vedtak. Høring blir rundt årsskiftet 2014/2015, med
vedtak i KST i februar/mars.

Styringsgruppe:
Kommunaldirektørforumet
Observatør: Husbanken

Prosjektmålene slik de ble vedtatt av Byrådet
27.02.14:

PA Prosjektansvarlig:
Øystein Nermo, Byutv.

Ressursgruppe:
Representanter fra boligaktører
i næringslivet, sekretariat:
Næringsforeninga

PL Prosjektleder:
Heidi Bjøru, Eiendom

Prosjektgruppe:
3 fra HO/Boligkontoret: Roar Stangnes, Ulf Hansen og Vivi Ann Johnsen
2 fra Byutvikling: Mette Mohåg og Gunn-Elin Jakobsen
2 fra Eiendom: Eiendomssjefen og Marianne Knapp

Et sammenstilt grunnlag gjennom en oppdatert analyse
(eksisterende og ny kunnskap)
Avklare handlingsrom/mulige virkemidler (offentlig/privat)
Samordning med og innspill til kommuneplan og arealdel
(KP/KPA)
Forslag til en operativ boligpolitisk handlingsplan:
• forankrede langsiktige målsettinger
• valg av de riktige boligpolitiske verktøyene for Tromsø på
lang og kort sikt
• fordeling av ansvar, fremdrift og finansiering for tiltak på
kort sikt (4 år)

Arbeidsgrupper og evt. konsulenter som leverer til prosjektgruppen:

Se for øvrig Prosjektplan vedtatt i Byrådet 27.02.14.
AG1

AG2

AG3

AG4

AG

Konsulenter?

Arbeidet involverer byrådet som prosjekteier, kommunaldirektør-foraet som Styringsgruppe med Husbanken
som observatør, tverrfaglig prosjektgruppe og flere ulike
arbeidsgrupper internt i kommunen, samt en Ressursgruppe av lokale boligaktører nedsatt av næringsforeningen.
Ressursgruppa representerer boligaktørene - som rent
faktisk kommer til å bygge boligene i byen - og rådene fra
denne gruppen vektlegges således tungt i utarbeidelsen av
planforslaget.
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1. Boligpolitisk status
Boligpolitikk er blitt et revitalisert felt i norske kommuner.

1.1 Ordinært boligmarked

Boligpolitikken skaper byutvikling og er en forutsetning for
byens videre vekst. Boligen er et grunnleggende velferdsgode
og bomiljøene er blant våre viktigste integreringsarenaer.
Deler av boligpolitikken er lovpålagte oppgaver, andre deler
er samfunnsøkonomisk fornuftig å gjøre.

Mye fungerer bra

Det offentliges sterke rolle i etterkrigstiden ble endret
gjennom dereguleringen på 80-tallet. Stat og kommuner har
trukket seg tilbake fra den boligpolitiske arenaen de siste
tre tiårene, og hatt fokus på kun det boligsosiale. Det er nå
behov for å realisere en ny boligpolitikk.
Markedet løser ikke al alenet, og
boligpolitikken er mer enn det
boligsosiale.

Over tid har byen klart å forsyne markedet med boliger, selv om
en ikke har klart å matche veksten godt nok de seneste årene.
Det kan det være mange årsaker til, og ikke alle styres lokalt.

Eierlinjen er dominerende i norsk
boligpolitikk, men leiemarkedet
har fått en tydeligere rolle, særlig i
byene.

For lav og ustabil boligbygging

Byen har hatt en stor vekst, og scorer høyt på mange felt i
omdømmebarometeret. Mange tromsøværinger kan ikke
tenke seg å flytte, og vil leve hele livet i «sin» bydel. Denne
bolysten skaper attraktivitet også for nye innbyggere.

Til venstre en illustrasjon av bydelstilknytning, som mange
ønser å beholde livet ut, selv om de må bytte bolig.
I det følgende skal vi se kritisk på faktorer som har et
forbedringspotensiale, og gir nye muligheter.

Tromsø har en for lav, ujevn og dyr boligproduksjon.
Boligproduksjonen har de siste årene ikke holdt følge med
befolkningsveksten. I tillegg har byggekostnadene økt og
prisnivået for nye boliger nærmet seg andre store norske byer.
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Befolkningsveksten i Tromsø har vært jevn, veldig lenge. Her har vi vist utviklingen siden 1990 opp mot boligbyggingen. Boligproduksjonen er
svært ujevn, og har stupt etter finanskrisen. Selv om antall igangsettinger ser ut til å ta seg noe opp i 2014 bygges det for få boliger i forhold til
befolkningsveksten. Statistikk for igangsatte boliger viser en mer positiv utvikling enn fullførte boliger, se side 20.

11

Boligpolitisk handlingsplan 2015-2018

For få og dyrere boliger skaper press i markedet. Presset
slår særlig sterkt ut i leiemarkedet, der studenter, skoleelever, unge som ikke kan matche kravet til egenkapital,
arbeidsinnvandrere og ulike vanskeligstilte på boligmarkedet
konkurrer med hverandre. Leiemarkedets struktur er endret
ved at store offentlige eiere har trukket seg ut. Det er i stor
grad privat og lite profesjonelt, og har et prisnivå som for
mange ikke gir rom for sparing til egen eid bolig. En har
problemer med å dekke etterspørselen etter kommunale
botilbud innafor det ordinære markedet.

39

28

Personer med
fysisk funksjonsnedsettelse

Personer med
Rus-avhengige
utviklingshemning/forstyrrelser

32

44
Personer med
psykiske lidelser

53

10

1

33

Økonomisk
vanskeligstilte

Sosialt
vanskeligstilte

Eldre
vanskeligstilte

Flyktninger

De vanskeligstilte rammes hardest, og markedet skaper flere
varig vanskeligstilte.

Prosjektene styrer byutviklinga i for stor grad
Boligproduksjonen i Tromsø er i stor grad utbyggerstyrt
mht. rekkefølge og boligtyper. Privat planlegging er prosjektorientert og gir en fragmentert byutvikling. Kommunens rolle
som tilrettelegger for byutvikling gjennom koordinert arealplanlegging, utbygging av infrastruktur, krav til boligtyper
etc. har vært beskjeden de siste tretti årene. Det viser bl.a. en
fersk NIBR-rapport: NIBR 2014-13 Kommunens tilrettelegging for
boligbygging.
http://www.nibr.no/pub3761

Varig vanskeligstilte finner vi innafor hver av brukergruppene. Personer med
behov for samlokaliserte boliger eller boligklynger finnes hovedsakelig i de fire
gruppene øverst, og til dels for eldre men da i et forebyggingsperspektiv.

Det er behov for at kommunen nå inntar
en sterkere overordna samordner-rolle.

Kort om de ulike gruppene - se vedlegg 1 for
nærmere beskrivelse
Personer med fysisk funksjonsnedsettelse: Personer som har
nedsatt funksjonsevne, sykdom eller skader og må ha fysisk
tilrettelegging for å fungere i bosituasjonen.
Personer med utviklingshemming/- forstyrrelser: Dette er en
samlebetegnelse for en lang rekke forskjellige tilstander med
høyst forskjellig årsaksforhold. Utviklingshemningen viser seg
ofte tidlig ved at læreevne og evne til å klare seg i samfunnet
er svekket.

Markedet er vanskelig å komme inn på for de som står utenfor. For
de som er innenfor fungerer boligen som et (godt) investeringsobjekt.
NIBR viser at Tromsø i likhet med mange andre kommuner er en svak
tilrettelegger.

1.2 Boligsosialt felt
1.2.1 Beboerne
Vanskeligstilte og personer med behov for særskilt tilrettelagte bo- og tjenestetilbud
Det boligsosiale feltet i dette prosjektet omfatter vanskeligstilte på boligmarkedet og personer med stort tjenestebehov
eller særskilte boligbehov, men ikke personer med vedtak om
institusjonsplass. Varig vanskeligstilte på boligmarkedet er
personer eller familier som ikke har mulighet til å skaffe seg
bolig på egen hand og/eller opprettholde en tilfredsstillende
bosituasjon.

Rusavhengige: Har vært i kontakt med behandlingsapparatet
for sitt rusproblem eller har et erkjent rusproblem, som gjør
det vanskelig å etablere/opprettholde et stabilt forhold på det
ordinære boligmarkedet.
Personer med psykisk lidelse: Psykiske vansker er ofte
normale reaksjoner forbundet med en vanskelig livssituasjon.
Psykiske lidelser referer til psykiske vansker av en slik type
eller grad at det kvalifiserer til en diagnose.
Økonomisk vanskeligstilte: Som av økonomiske årsaker har
problemer med å skaffe eller beholde egnet bolig.
Sosialt vanskeligstilte: Personer som ikke naturlig hører inn
under andre kategorier, men som har boligproblemer. Kan
være for eksempel personer som diskrimineres på boligmarkedet på grunn av adferd eller utfordrende familieforhold.
Eldre vanskeligstilte: Vanskeligstilte over 67 år med fysiske
eller andre funksjonshemminger, eller svak økonomi.
Flyktninger: Personer som har fått opphold på humanitært
eller politisk grunnlag. Familiegjenforening.
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1.2.2 Boligene
To hovedtyper boliger + klynger med blanding av
hovedtypene
Kommunen disponerer i dag vel 400 omsorgsboliger til
personer med behov for særskilt tilrettelagte bo- og tjenestekonsepter, som hovedregel samlokaliserte og ofte med
tjenestebase tilknyttet boligene, og ca. 700 utleie-/gjennomgangsboliger for vanskeligstilte, som regel enkeltleiligheter.

2014 Andel
eide TK

Merknad

Samlokaliserte boliger
327

Rus- og
psykiatriboliger

144

99

46 Nedgang pga lav
standard på det som
er avhendet. Stor
andel leid fra SKB.

97

51

41 Utgående boligtype.
Sanering av boligene
på Otium inngår her.

ordinære eide
boliger

259

301

296 Sum ordinære boliger
har økt fra fra 401 til
489.

ordinære i BRl
/ aksje

142

188

187

UU eller
eldre

Flyktningeboliger

167

128

3. Samlokaliserte
boliger uten/nær
base

UU eller
eldre

42 Kun den første boligen
en flyktning bosetter
seg i.

Midlertidige boliger

4. Enkeltleiligheter/-hus

UU eller
eldre

31

0 Beboerne her inngår i
søkerlistene.

Type bolig
(Institusjonsplass,
ikke del av BPHP)

Disp.
Tromsø komm

Utforming

1. Samlokaliserte
omsorgsboliger
med base

Tromsø
kommune –
eid, leid eller
tildelingsrett

OBstandard

2. Samlokaliserte
boliger med base

Enkeltleiligheter

2008

331

En boligklynge kan bestå av samlokaliserte boliger, en
kombinasjons av samlokaliserte og enkeltleiligheter eller bare
enkeltleiligheter/-boliger i nærheten av hverandre. Hensikten
er å skape en variasjon i bo- og tjenestetilbudet innafor en
gruppe. Se mer om dette i 5.2.4.

Samlokaliserte
boliger

Type bolig

omsorgsboliger

Enkeltleilighetene er ofte fullt integrert i ordinære bomiljø, for
eksempel i en blokk, mens samlokaliserte som regel er løst på
egen tomt, noe avhengig av brukergruppe.

Type bolig

Lav andel kommunalt disponerte boliger
Tromsø har en lav andel kommunalt disponerte boliger
sammenlignet med andre bykommuner. Tromsø har 15,7
boliger pr 1000 innbyggere, mens snittet ligger på ca. 20 i
sammenlignbare kommuner og byer.

5. Egen eid eller
privat leid bolig

Beboer

trygdeboliger

310 Nedgang pga at
omsorgsboliger
brukes som
institusjonsplass.

Enkeltleiligheter

Midlertidige
boliger
sum

1140

1125

922

UU eller eldre

Færre boliger, men bedre kvalitet
Antall kommunalt disponerte boliger er gått ned siden 2008,
og ytterligere siden toppåret 2009 da kommunen disponerte
1251 boliger. Dette skyldes hovedsakelig en opprydding
innafor dårlig egnete boliger til rus- og psykiatrifeltet der
standarden er betydelig hevet, og utfasing av trygdeboliger.
For øvrige boligtyper er tallet stabilt eller gått noe opp, for
eksempel er antall ordinære boliger integrert i ordinære
bomiljø gått opp.
Status for kommunalt disponerte boliger vist på kart

Endring av antall boliger disponert av Tromsø kommune
2008-2014. Lista omfatter alle boliger kommunen disponerer
for tildeling, dvs der kommunen har eierskap, leierett for
framleie eller tildelingsrett. Kilde: Boligkontoret, juli 2014.
Eks campingplass/hotell.
Ant.
boliger

Innb.

Bolig pr
1000 innb

1601 Trondheim

4428

182035

24,3

1001 Kristiansand

1996

85983

23,2

0602 Drammen

1525

66214

23,0

1804 Bodø

1085

49731

21,8

1103 Stavanger

2732

130754

20,9
19,8

1201 Bergen

5378

271949

12069

634463

19,0

0106 Fredrikstad

1267

77591

16,3

1902 Tromsø

1125

71590

15,7

0301 Oslo kommune

Tromsø ligger dårligere an enn andre byer i Norge. Kilde: Kostra 2013

Kart over eksisterende samlokaliserte
boliger med base og/eller heldøgns
tjenester (fra Strategi for eiendom til
helse og omsorg mot 2030, Tromsø
kommune 2011). Her er også viset
sykehjem, som ikke er vurdert i BPHP.
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Kommunale boliger i byområdet
- fordelt på barneskolekrets

±

Sandnessund
Sum boliger: 31
Boliger pr 1000

innbygger: 22.1

Skjelnan
Sum boliger: 41
Boliger pr 1000

innbygger: 16.1

Hamna

Slettaelva

Sum boliger: 3
Boliger pr 1000

Sum boliger: 1
Boliger pr 1000

innbygger: 1.2

innbygger: 0.5

Stakkevollan

Solneset

Sum boliger: 48
Boliger pr 1000

Sum boliger: 2
Boliger pr 1000

innbygger: 15.5

innbygger: 1.3

Selnes
Sum boliger: 15
Boliger pr 1000

Storelva
Sum boliger: 27
Boliger pr 1000

innbygger: 11.6

innbygger: 7.8

Mortensnes

Borgtun

Sum boliger: 46
Boliger pr 1000

innbygger: 13.0

Workinnmarka

innbygger: 22.0

Lunheim
Sum boliger: 57
Boliger pr 1000

innbygger: 9.3

innbygger: 11.8

Prestvannet
innbygger: 26.8

Sum boliger: 48
Boliger pr 1000

innbygger: 3.8

Sum boliger: 31
Boliger pr 1000

Sum boliger: 92
Boliger pr 1000

Krokelvdal

Sum boliger: 18
Boliger pr 1000

Gyllenborg
Sum boliger: 198
Boliger pr 1000
innbygger: 26.3

Fagereng
Tromsdal
Tegnforklaring
Type
Kommunal bolig
Midlertidig bolig
Samlokaliserte boliger
Barneskolekretser

BoligerSkolekrets
0.0 - 1.3
1.4 - 7.8
7.9 - 13.0

Sum boliger: 74
Boliger pr 1000

Bjerkaker
Sum boliger: 24
Boliger pr 1000
innbygger: 4.6

innbygger: 16.5

Reinen
Sum boliger: 30
Boliger pr 1000
innbygger: 7.1

A4

13.1 - 16.5

1:65 000

16.6 - 26.8

12.03.2015

Kart over eksisterende kommunale boliger, omfatter enkeltboliger som brukes som gjennomgangsboliger og er integrert i ordinære bomiljø,
samlokaliserte midlertidige boliger og samlokaliserte rus- og psykiatriboliger. Sistnevnte går altså igjen på begge kart.
Kartet viser antall boliger i hver bydel, og andelen boliger sett opp mot folketallet i bydelen. Det viser at noen bydeler har større konsentrasjoner
av disse typene kommunale boliger enn andre.
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1.3 Byutvikling
Kompakt byutvikling, ikke vekst utover
Gjeldende KPA og planprogrammet for kommende KPA
fastslår at Tromsø skal fortettes innafor etablert byområe og
ikke vokse utover.
Fortetting utnytter eksisterende infrastruktur og bidrar til
å redusere transport. I så måte er dette en bærekraftig og
klimavennlig strategi. På den andre sida skaper utydelige
spilleregler for fortetting og forsøk på for store og for høye
prosjekter plassert på steder der det ikke er plass til dem
frustrasjon hos både utbyggere, planmyndighet og naboer.
Planprogrammet for ny
kommuneplan og arealdel legger til
grunn at Tromsø skal ha en kompakt
og klimavennlig byutvikling med
fortetting fremfor vekst utover.

Distrikt
Distriktsområdene i Tromsø har
helt andre utfordringer enn Tromsø
by, og er ikke medtatt i Boligpolitisk
handlingsplan. Boligpolitikken for distriktene vurderes
kommuneplanens arealdel.

1.4 Organisering internt og
samarbeide eksternt
Utydelig felt med tverrfaglig ansvar
Boligpolitikk er et utydelig felt. Videre er ansvaret spredt på
mange ansvarsområder internt i kommunen. Dette gjelder
både administrativt og politisk. Faren med tverrfaglige ansvar
er at det blir ingen sitt ansvar.
Internt i kommunen fungerer boligsosial koordinering bra,
men bestiller-utfører-rollene for ulike byggeprosjekter kan
utvikles videre og forstås bedre.
Organisering av tilrettelegger- og utbygger- og boligaktørrollene er per i dag fragmentert. Utbyggingstjenesten
(tidligere Eiendom RE), Arnestedet Eiendom AS og Stiftelsen
kommunale boliger (SKB) har til dels overlappende roller. I
tillegg har Byutvikling og Boligkontoret roller i dette feltet
som ytterligere kan oppfattes forvirrende for boligaktører
utenfra.
Realisering av boligpoltiske mål er avhengig av god
samhandling mellom kommune og boligaktørene utenfor.
Uavklarte strategier for eierskap, anskaffelsesmetoder,
finansiering, integrering og krav til utforming gjør kommunen
til en noe uforutsigbar samarbeidspartner.

2. Utfordringer
Hovedutfordringen er å få bygd nok og riktige boliger, på
rett sted. Dette gir følgende sentrale spørsmål som utdypes i
dette kapitlet:
• Hvordan tilrettelegge den store arealreserven til bolig på
en mer samordnet måte, slik at eksisterende teknisk, sosial
og grønn infrastruktur utnyttes fullt ut, og behov for ny
reduseres?
• Hvordan identifisere og realisere de riktige boligtypene, i eieog leiemarkedet og boligsosialt?
• Hvordan dekke de boligsosiale behovene, både integrering i
ordinære bomiljø for de fleste beboerne, og særskilt tilrettelagte og varierte bo- og tjenestekonsepter tilpasset den
enkelte beboer?
• Hvordan kan boligbygginga bidra til ønsket byutvikling,
altså knutepunktstrategien og fortetting? Og hvordan styrke
bydelene som enda mer attraktive bomiljø?
• Er det mulig å utvikle en eller flere modeller for samarbeide
om finansiering og prosjektutvikling mellom kommunen,
utbyggere, Husbanken og evt. beboer, som passer for
Tromsø?

2.1 Ordinært boligmarked
Hovedutfordringen er tilrettelegging av arealer og
finansiering av utbygging
Tromsø har en stor arealreserve til bolig i vedtatte planer,
men den største utfordringen for byen er at en ikke klarer
ikke å realisere reserven. Kommunen bruker ikke alle sine
mulige verktøy for å samordne og tilrettelegge for nok boligbygging, og utbyggerne starter ikke opp nok prosjekter.
• Arealreserven til bolig er stor, men ikke alt er byggemodent
• Lokalisering og rekkefølge av nye boligprosjekter er
markedsstyrt og fragmentert. Bedre samordning kan gi
bedre utnytting av eksisterende infrastruktur, og kanskje
unngå investeringer i ny. Dette vil ha stor samfunnsøkonomisk betydning.
• Utbyggernes største utfordring er å skaffe finansiering.
En andel av utbyggingskostnaden –og derved boligprisen - er utbyggers bidrag til offentlig infrastruktur ihht.
utbyggingsavtale og forutsigbarhetsvedtaket. Det kan være
en utfordring å bli enig om bidragets størrelse, men ofte er
utbygger vel så opptatt av tidlig avklaring og forutsigbarhet
når det gjelder disse kostnadene. Forskning viser også at
utbyggerne er åpne for innspill så lenge det lar seg realisere
økonomisk, se:
http://biblioteket.husbanken.no/arkiv/dok/FOU/Boligbygging%20med%20sosial%20profil.pdf
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Utbyggingsrekkefølge er utbyggerstyrt, og utbygging av
teknisk, grønn og rød infrastruktur følger i stor grad etter
prosjektene, eller ihht. sektorplaner.
Samordnet tilrettelegging og utbygging ihht. overordna
planer kan i sterkere grad styre en ønsket byutvikling.

Kartet som viser utbyggingsområder for bolig er fra 2011.

Riktige boligtyper – i både eie- og leiemarkedet
Pr i dag er det ca. 36 000 boenheter i Tromsø.
Det er et noe dårlig samsvar mellom boligbehovet i
befolkningen og eksisterende boligmasse. Dette gjelder både
i det generelle boligmarkedet, utleiemarkedet og det boligsosiale feltet.

Eksisterende boligtyper matcher ikke særlig godt med befolkningsKILDE SSB.
sammensetningen.

Tromsø har fortsatt over 2/3 småhus, samtidig som snart
halvparten av husholdningene består av enslige (aleneboende). Antallet enslige er økende.
Flere bydeler mangler ønsket variasjon i boligtyper. Med stor
vekst ligger mulighet for å bygge riktige boliger for fremtidas
behov!
Hvordan identifisere og realisere de riktige boligtypene? Her
må det også hensyntas at nye boliger kan skape rullering i
eksisterende boligmasse på ca. 36 000 boliger. For eksempel
kan en ny seniorbolig frigjøre en enebolig til en barnefamilie.

Utleiere i Tromsø etter utleiekategori. I utleiemarkedet er ca. 70
prosent av boligene privateid, 16 prosent samskipnad / stiftelse,
3 prosent kommunen og 11 prosent gårdeier/selskap. Usikre tall,
kilde SSB Leiemarkedsundersøkelsen 2013.
KILDE SSB.
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2.2 Boligsosialt felt
Hovedutfordringen er for få boliger
Hovedutfordringa i dag er at kommunen disponerer for få
boliger. Mangelen på institusjonsplasser skaper et press
nedover i systemet. Omsorgsboliger brukes som sykehjemssubstitutt, og ordinære boliger som omsorgsboliger. Dette
gir dyr drift, dårlig sirkulasjon og utstrakt bruk av midlertidige boliger. Midlertidige boliger og mangel på tilrettelagte
boliger gir dårlige kår for tjenesteutøvelse, og den forebyggende effekten faller ut. Dette har en stor menneskelig og
økonomisk konsekvens på både kort og lang sikt.

«Det er 19 millioner å spare hvis
en stopper en 16-åring i problemutvikling (hvis han dør som
44-åring)»
Arne Klyve, Bergensklinikken

Integrering og
privat eierskap
De fleste vanskeligstilte og personer med
særskilte boligbehov
ønsker og kan ha et
vanlig liv, og her er
hovedutfordringen
integrering av boligsosiale behov i ordinær
boligmasse og å unngå
segregering.
Realisering av disse behovene må skje i samhandling med de
som bygger de ordinære boligene.
Det er videre ønskelig at kommunen bidrar til at flest mulig
av beboerne etablerer egen eid eller leid bolig. Fra leie til
eie er en gjennomgående utfordring i alt boligsosialt arbeide,
og må ligge til grunn for både egen boligforvaltning og nye
anskaffelser.
Hvordan realisere dette i praksis og samtidig ivareta de ulike
partenes interesser og lovverket?

Særskilt tilrettelagte bolig- og tjenestekonsepter
For en del vanskeligstilte og personer med særskilte boligbehov som ikke kan eie eller leie egen bolig må det påregnes
at kommunen må anskaffe eller bygge boliger for utleie. Dette
vil være særskilt tilrettelagte bo- og tjenestekonsepter der
utfordringen er løsninger som gir beboerne et godt og variert
bo- og tjenestetilbud, og som utnytter tjenesteressursene
godt også kveld/natt. Disse boligene kan for noen grupper
løses integrert i ordinær tett boligutbygging, mens for andre
må det løses på egen tomt.

Prioriterte grupper for både ordinære og særskilt
tilrettelagte boliger
Barn og unge (i flere av kategoriene under)
Mange unge dropper ut fra skole, har utviklingsforstyrrelser,
står i fare for å utvikle rusavhengighet eller psykiske lidelser
etc. Hvordan fange dem opp før de blir klienter?
Bostedsløse, behov for flere midlertidige boliger
Personer som står på søkerlistene bor ulike steder, men en
del er bostedsløse. Pr juli 2014 gir Tromsø kommune et tilbud
til ca. 60 bostedsløse husstander som har rett til tak over
hodet ihht. §27 i sosialtjenesteloven. I tillegg til 31 boliger på
Åsland (21), Grønnegata 103 (7) og Ørretholmen (3), bruker
kommunen hoteller og campingplasser. I 2014 har en vært
nødt til å plassere barnefamilier som står på søkerlista på
campingplass i Tromsø, fordi en mangler ledige permanente boligtilbud. Nettokostnaden etter innbetalt husleie
er i størrelsesorden 5 mill. per år, og disse boligtilbudenes
innretning reduserer kommunens/ NAVs mulighet til å bistå
beboer med tjenester. Kommunen har derfor behov for å
erstatte hotell og campingplass med flere midlertidige boliger
for bostedsløse.
2012

2013

2014

108

149

239

14

48

66

Antall husstander med barn

3

17

13

Antall husstander med barn
med botilbud mer enn 3
mnd.

2

5

0

Antall husstander i midlertidig botilbud
Antall husstander med
botid mer en 3 mnd.

Tall fra Boligkontoret. 2014-tallene er pr november 2014.
Utviklingshemmede
Et stort etterslep skal dekkes i nye boligklynger, med varierte
bo- og tjenestekonsept tilpasset brukerne. Boligprogram er
utarbeidet, vedtas i 2015.
personer i rus- og psykiatrifeltet som trenger særskilt
tilrettelegging
En differensiert gruppe med mange ulike utfordringer.
Boligprogram med varierte bo- og tjenestekonsept for ulike
undergrupper er definert som eget prosjekt.
Flyktninger som blir vanskeligstilte
Mange flyktninger klarer av ulike årsaker ikke selvbosetting,
eller går fra flyktningebolig til kommunal bolig. Disse må
fanges opp, flere av dem mange år etter at de er bosatt første
gang.
personer som kommer ut fra fengsel/institusjon (i flere av
kategoriene over)
Noen av disse er friske personer som har stor hjelp fra private
nettverk som for eksempel Wayback eller Brukerbasen og
kan flytte rett inn i egen eid eller leid bolig. Andre trenger et
tilrettelagt bo- og tjenestekonsept for å klare overgangen,
flere av disse i rus- og psykiatrifeltet som nevnt over.
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Eldre – ressurs og utfordring
De fleste eldre er ressurspersoner, men manges store
utfordring er ensomhet og isolasjon. Samlokalisering kan for
mange gi livskvalitet som virker helsemessig forebyggende.
Utfordringen er å få noen private boligutviklere til å ta fatt i
dette markedet der mange har stor finansieringsevne.

Langsiktig eierskap av kommunale boliger

Eie, leie og tildelingsrett
Kommunalt disponerte boliger består av både eide boliger,
leide boliger for fremleie og boliger der kommunen av ulike
årsaker har tildelingsrett. Drøfting av fordeler og ulemper
med disse tre disposisjonsrettene i 5.2.3.

Boligmiks på bydelsnivå
Boligtypefordeling per 31.12 2012 i prosent av
total boligmasse i de ulike områdene. Kilde:
Kompas SSB
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2.3 Byutvikling
Prinsipper for fortetting, og konkretisering av
knutepunktstrategien
En må avklare overordna strategier for hvordan boligbygginga
kan sikre ønsket byutvikling.
Det må utvikles tydelige prinsipper og strategier for fortetting
innafor etablert by.
I tillegg til å vurdere og byggemodne private utbyggingsområder, må planmyndigheten også peke på områder der en
av hensyn til og ønsket byutvikling og samordna areal- og
transportplanlegging ønsker fortetting. Det er nærliggende å
peke på sterkere grad av fortetting langs hovedferdselsårer,
og de mest sentrumsnære delene av byen. Byutvikling gir
verdistiging av de mest sentrale arealene og derved grunnlag
for transformasjon av disse. Det gjelder både bebygde og
ubebygde områder.
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Langsiktig forvaltningsansvar
Forvaltning og utvikling av kommunens eide boligmasse er
en langsiktig oppgave som krever planmessig tilnærming.
Kommunen har igangsatt prosjektet «Strategi for utvikling av
kommunale boliger» for dette formålet. Se 5.2.3. Organisering
av eierskapet er også en egen sak, se 5.4.2.1.

Frittliggende enebolig eller våningshus
Hus i kjede, rekke-/terasse-hus, vertikaldelt tomannsbolig
Horisontaldelt tomannsbolig eller annet boligbygg med mindre enn 3 etasjer
Blokk, leiegård e.l.
Forretningsgård, bygg for felleshusholdning e.l.

Boligtypefordeling i de ulike bydelene. For eksempel har Kvaløya en
svær utfordring med enebolig-dominans, samtidig som en stor del av
befolkninga nærmer seg pensjonsalder. Hvordan møte eldrebølgen her?
De ulike bydelene i Tromsø har ujevn fordeling av boligtyper,
se figur. Det er et mål at alle skal ha mulighet for å ha hele
sitt livsløp i egen bydel. Da må det bygges varierte boligtyper.
Det er også et mål å spre kommunale boliger, både integrert i
prosjekter og jevnt fordelt ut over byen.
Hvordan identifisere og realisere de riktige boligtypene på
rett sted? En variasjon i boligtilbud og styrking av bydelene
vil sannsynligvis gjøre den enkelte bydelen mer attraktiv for
flere.

Knutepunktstrategien er et bærende prinsipp i vedtatt
planstrategi, og må gis et konkret innhold i ny KPA og denne
boligpolitiske strategien.

2.4 Organisering internt og
samarbeide eksternt

Utfordringen er å få noen private boligutviklere til å ta fatt i
dette markedet der mange har stor finansieringsevne.

Kommunens indre organisering er uklar. Dette gir utfordringer både internt og eksternt.

Klarere roller og bedre samhandling

En må finne gode strategier for finansiering og gjennomføring
– både av nødvendig teknisk, sosial og grønn infrastruktur
på områdenivå, og av nødvendige forbildeprosjekter. I en
situasjon der det kommunale budsjettet ikke har rom for
store investeringer, utfordres kommunen til å finne nye
typer løsninger i samarbeide med stat og utbyggere – og
noen ganger brukere. Utbyggernes store utfordring er
finansiering og forutsigbarhet. Her ligger en av nøklene til
gode samarbeidsmodeller offentlig – privat.
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Teaterkvarteret er et godt eksempel i så måte. Her er det
lagt til rette for at syv funksjonshemmede har kjøpt hver sin
bolig, og kommunen har kjøpt den åttende for å bruke til
tjenestebase. Salg av disse boligene var prosjektutløsende.
Vinn for beboer (egen bolig), kommune (effektiv tjeneste til
syv personer), utbygger (utløste prosjektet for bygging) og
ikke minst samfunnet som har integrert boliger for personer
med behov for tilrettelagte bo- og tjenestekonsepter i
ordinært bomiljø. Tilbakemeldingene fra naboene i denne
blokka er utelukkende positive.
Det er trolig at gode samarbeidsmodeller kan bidra til å løse i
alle fall noen av utfordringene i Tromsø. Uansett modeller er
det åpenbart at byvekst har kostnader, og at det helt sikkert
må gjenspeiles i kommunens økonomiplan.
Teaterkvarteret er et innovativt bo- og tjenestekonsept
der syv personer med nedsatt fysisk funksjonsevne har
kjøpt hver sin bolig, og kommunen har kjøpt den åttende for
tjenestebase og fellesarealer.
• Samfunnet vinner – integrering
• Utbygger vinner – delfinansiering / igangsetting
• Beboer vinner – egen bolig
• Kommunen vinner – effektive tjenester
Dette byggetrinnet har 38 leiligheter og er finansiert med
Husbanklån. Utbygger Peab Eiendomsutvikling as, arkitekt
Stein Halvorsen as.

FOTO: MORGAN ISAKSEN.
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3. Dimensjonering av behov
– antall og typer
3.1 Ordinært boligmarked
Ulike tilnærminger til dimensjonering – vekstmål
og ulike prognoser
Byrådets vekstmål er 120 000 innbyggere i 2044. Det betyr
ca. 98 000 innbyggere i 2028, eller 26 000 nye innbyggere
fra 2014. Hvis vi antar at det vil bo 1,9 innbyggere i hver nye
bolig tilsier veksten at det må bygges ca. 13 500 nye boliger til
2028 eller ca. 900 boliger pr år. Erfaring tilsier også at det må
tilrettelegges for noe mer enn det som faktisk bygges ut, så
for å nå målet om antall bygde boliger bør det tilrettelegges
for ca. 16 000 nye boliger til 2028, eller vel ca. 1000 pr år.
I økonomiplanen legges SSB sin MMMM-prognose til grunn
for veksten. MMMM tilsier en befolkning på ca. 80 000 i 2028,
dvs en vekst på ca. 8 500 nye innbyggere (fra 2014, 71590).
Dette krever ca. 4500 nye boliger til 2028, dvs at det bygges
300 nye boliger pr år. Tromsø kommunes prognose Kompas
basis og høyt vurderer to vekst-scenarier mellom Byrådets
visjon og SSB MMMM. Disse gir behov for hhv ca. 500 og vel
600 nye boliger pr år.
Det er verdt å merke seg at den ønskede befolkningsveksten
bl.a. betyr økt tilflytting fra utlandet, jfr 3.2 riktige boligtyper.

Statistikk befolkningsvekst 1990 – 2014, og Byrådets vekstmål samt
ulike prognoser samt for vekst fremover.
Byrådets vekstmål er langt høyere enn SSB sine fremskrivinger.

Konklusjon- dimensjonering av boligbehov 2019
De ulike tilnærmingene tilsier boligbehov som spriker fra 300
til 900 boliger pr år. Med begrunnelse i den svake tilgangen
på boliger de siste 4-5 årene settes vekstmålet i tråd med
Byrådets visjon innafor handlingsplanens planperiode.
Dimensjonering av boligbehovet mot 2019 settes til
• Behov for å bygge ca. 900 nye boliger pr år. Dette er
utbyggeres hovedrolle.
Dette tilsvarer at det må tilrettelegges for vel 1000 boliger pr
år. Dette er kommunens hovedrolle.
Denne økningen har en kostnadsside som må komme frem i
økonomiplan / utbyggingsplan.

IGANGSATTE BOLIGER 1990 - 2014 3. KVARTAL. (KUN BOLIGByGG.) KILDE: SSB
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Dersom en skal nå Byrådets mål om produksjon av 900 boliger pr år må det skje et taktskifte i boligbygginga i Tromsø.
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3.2 Boligsosialt felt (se også vedlegg 1)
Søkerlister til alle typer kommunalt disponerte
boliger 2014
Søkerlistene til bolig gir et usikkert bilde ifht reelt boligbehov,
men gir et dokumenterbart og sammenlignbart bilde fra år til
år. Illustrasjonen under viser antallet husstander som står på
søkerlister til boliger og bolig- og tjenestetilbud pr juli 2014,

både vanskeligstilte på boligmarkedet og personer med stort
tjenestebehov. I tillegg kommer søkere til sirkulasjon mellom
boligtyper (som allerede har kommunal bolig, men har behov
for en annen type). Detaljer i matrisen under. Søkerlisten
representerer dagens behov for økning av antall boliger.

39
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44
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10

1

Personer med
fysisk funksjonsnedsettelse

Personer med
utviklingshemning/forstyrrelser

Rus-avhengige

Personer med
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Økonomisk
vanskeligstilte

Sosialt
vanskeligstilte

Eldre vanskeligstilte Flyktninger
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Søkerlister 2014, antall husstander fordelt på brukergrupper. Personer med sammensatte behov er plassert i en kategori for å unngå dobbel telling.
Tallet omfatter både vanskeligstilte og personer med stort tjenestebehov. Den enkelte brukergruppen er beskrevet i vedlegg 1: Dimensjonering av det boligsosiale
behovet

Søkerlister 2014
(antall husstander, søkerne disponerer ikke
kommunal bolig, med unntak av noen som
bor i midlertidig bolig)

Til enkeltleiligheter
(ordinære frittstående
gjennomgangsboliger)
(stort sett vanskeligstilte på
boligmarkedet)

Til samlokaliserte boliger
Sum
(stort sett personer med behov
for særskilt tilrettelagt bo- og
tjenestetilbud)

Personer med fysisk funksjonsnedsettelse

9

30 (28 over 60)

39

Personer med utviklingshemning/-forst.

9

19 (1 over 60)

28

Rusavhengige

31 *

1 (under 60)

32

7+3 (alle under 60)

Personer med psykiske lidelser

34 *

Økonomisk vanskeligstilte

53

53

44

Sosialt vanskeligstilte

10

10

Eldre vanskeligstilte

1

1

Flyktninger

23 + 10**

33

Sum søkere 2014

180*

60*

240

Sirkulasjon
(antall husstander, personer som har en
kommunal bolig, men søker til annen bolig
eller institusjonsplass)

+ 4 fra omsorgsbolig
- 27 til omsorgsbolig

+27 fra vanskeligstilte
- 4 til vanskeligstilte
-22 til sykehjem (16 bytte
oms-bolig)

- 22 til
sykehjem

Samla alle søkere + sirkulasjon 2014

157*

61*

218

Antall husstander på søkerlister, fordelt på brukergrupper, samt om vedkommende er søker til enkeltbolig eller til samlokaliserte boliger med
høy andel/særskilte tjenester. Kilde: Boligkontoret, juli 2014.
*) En svært stor andel av søkerne til ordinær bolig trenger et botilbud med tettere oppfølging av tjenester, og er således reellt søkere til
(samlokaliserte) boliger med et særskilt tjenestetilbud.
**) Det gjensto å skaffe bolig til 10 av årets kvote på 30 husstander, pr juli 2014.
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Konklusjon- dimensjonering av boligbehov 2019
Dimensjonering av boligbehovet mot 2019 er gjort ut fra
3 innfallsvinkler (se vedlegg):
1. Tilpasning til nasjonalt nivå for antall boliger pr 1000
innbyggere. Dette gir et tall basert på erfaringer i andre
byer, og gir samtidig en god måleindikator ved evaluering
av måloppnåelse.
2. Flat fremskriving av behov i dag (=antall boliger + søkerlister) parallelt med forventa befolkningsvekst. Fra
dette må trekkes det antall personer som går fra å leie
kommunal til å eie eller leie egen privat bolig, jfr prosjektet
fra leie til eie, kap 5.2.2. Prosjektet «fra leie til eie» har som
realistisk målsetting å bosette 2 husstander pr mnd. i egen
eid eller leid bolig. Dette reduserer søkerlistene med ca.
100 på 4 år (forutsatt ingen større tilgang). Denne tilnærminga bærer med seg usikkerheten i søkerlistene.
3. Gjennomgang av de ulike brukergruppene, med konkrete
vurderinger av boligbehov og fremskriving. Enda større
usikkerhet enn innfallsvinkel 2, men gir verdifull kunnskap
om den enkelte brukergruppe, som uansett må kartlegges
ved planlegging av de riktige boligtilbudene.

tilrettelagt med teknisk, grønn og sosial infrastruktur,
herunder skole, barnehager etc.

Boligpolitisk vurdering av reserven
I KPA skal det vurderes om denne arealreserven vil gi ønsket
byutvikling, fortetting og senterstruktur. Er områdene riktig
lokalisert, og har de riktig tetthet relatert til sin lokalisering?
Bør noen av arealene i byens periferi utgå? Er det arealer med
større kapasitet for fortetting som ikke er merket på kartet,
men som planmyndigheten av strategiske grunner vil ha inn?
Det vises her til at bydelssentrene har en betydelig arealreserve som ikke fremkommer i opplistingen. I tillegg kommer
urban boligbygging i sentrum, langs Stakkevollveien og i
avlastningssentrene.
Boligtypene som det reguleres for er riktige, sett ut fra ønske
om kompakt byutvikling og demografiske behov.

Med utgangspunkt i innfallsvinkel over settes behovet til
ca 440 nye permanente boliger i 2019.
Fordeling mellom boligtypene
Fordeling settes med utgangspunkt i en antatt reell fordeling
av behov mellom enkeltboliger og samlokaliserte boliger på
150 : 90 (søkerlister 180 : 60, justert for vurdering av at antatt
30 søkere har større tjenestebehov).
- Ca. 280 nye enkeltleiligheter stort sett brukt som gjennomgangsboliger for vanskeligstilte, integrert i ordinære bomiljø
- Ca. 160 nye samlokaliserte boliger, de fleste med
tjenestebase, herunder både boligklynger integrert i
ordinære bomiljø og nye tilbud for personer med særskilt
tilrettelagte bo- og tjenestetilbud separat
I tillegg kommer 20 nye midlertidige boliger til erstatning av
hotell og campingplass for bostedsløse.

Kartet som viser utbyggingsområder for bolig er fra 2011, og gir
således ikke et helt oppdatert bilde. Det er likevel representativt. De
gule punktene skiller mellom private og kommunale områder, og
områdenes størrelse.

3.3 Kapasitet og potensiale i
byutvikling
Reserven i ferdig regulerte områder og gjeldende
kommuneplan
Pr i dag er det ca. 36 000 eksisterende boenheter i Tromsø.
Den eksisterende arealreserven til bolig i KPA er stipulert til å
romme ca. 18 000 boliger:
• Areal for ca. 2 700 boenheter ferdig regulert, men ikke bygd ut
• Areal for ca. 12 000 boenheter under regulering
• Areal for ca. 3 100 boenheter avsatt i kommuneplanen,
uregulert
Av disse ca. 18 000 er ca. 70-75 prosent leiligheter i blokk, se
figuren til venstre.
For å dekke tilrettelegging for 1000 boliger pr år er det altså
18 års reserve, dersom planene blir vedtatt og områdene
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Figuren viser fordeling av boligtyper innafor dagens reserve.
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3.4 Riktige boligtyper – generelle og
boligsosiale
Kunnskapsbasert valg av framtidige boligtyper
Det er vesentlig at kommunene planlegger for den typen
boliger som innbyggerne har behov for, også på lang sikt.
Dette må fortrinnsvis baseres på kunnskap om befolknings-

utviklingen. Bygging av riktige boligtyper vil derved også
sikre sirkulasjon i boligmassen, og mulig livsløp i alle bydeler
dersom boligene bygges på rett sted.

Diagrammet viser beregnet befolkningsutvikling i de ulike aldersgruppene fra 2013 (fet farge) til 2030 (tynn sort strek). Kilde
Husbanken basert på SSB 2027 MMMH. (mellomnivået for fruktbarhet, levealder, innenlands flytting og høy nettoinnvandring)

Leiemarkedet, forebygging eldre samt nye bo- og
tjenestekonsepter
Pr i dag er leiemarkedet den største utfordringen: mange
ulike grupper konkurrerer i et privatisert leiemarked, der
profesjonelle utleiere ikke overtok da de offentlige solgte
seg ut. Dersom vekstambisjonen slår til, vil flere arbeidsinnvandrere også etterspørre leieboliger, som følge av kultur
og/eller midlertidig perspektiv på å bo i Tromsø. Vi vet også
at eldrebølgen kommer, og en må utvikle forebyggende
strategier for å møte den, i samhandling med private aktører
og seniorene selv. Den tredje store utfordringen er det boligsosiale: integrering av de fleste, men også separate løsninger
for noen personer som trenger særskilt tilrettelagte bo- og
tjenestekonsepter.

Nøkkeltyper bolig i markedet – jfr forbildeprosjekter kap 5.4
• studentboliger/elevboliger, fordi det er ønskelig å gi
studentene bedre tilbud og fordi studentene konkurrerer
med andre leietakere og gjør at leiemarkedet presses mer –
og de konkurrerer på eiemarkedet med mange førstegangsetablerere

• leieboliger for arbeidsinnvandrere og nyetablerere,
fordi det er ekstremt viktig for Tromsøs vekst at disse finner
et første sted og bo før de er klar for eller i stand til å kjøpe,
og fordi det er viktig at kommunen bidrar til å profesjonalisere utleiemarkedet
• leieboliger for vanskeligstilte og flyktninger, av samme
grunner som over, og fordi det er et lovpålagt krav at
kommunen løser boliger for disse gruppene
• samlokaliserte seniorboliger, fordi disse boligene møter
eldrebølgen med de eldres egne ressurser, det er et
forebyggende boligkonsept i folkehelseperspektiv, gjør det
mulig for kommunen eller andre å levere effektive tjenester
og det bidrar til rullering i eksisterende boligmasse
(eneboliger frigjøres til yngre familier)
• boligklynger for funksjonshemmede integrert i
ordinære bomiljø, fordi brukerne ønsker integrering og
samlokalisering, utbyggerne ønsker kjøpere av boliger og
Husbanken støtter denne typen prosjekter fordi de er i tråd
med den nasjonale politikken
• boligklynger for enkelte grupper av beboere på egen
tomt, fordi kommunen har et særskilt ansvar for å gi
personer med denne typen behov et boligtilbud
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4. Aktører og handlingsrom
Handlingsrom og roller i boligpolitikken er delt mellom stat,
kommune og private aktører.
Statens lov- og regelverk utgjør sammen med Husbankens og
de kommersielle bankenes tilskudds- og utlånsbetingelser
de viktigste rammebetingelsene for kommunal boligpolitikk. Kommunens politikk er basert i planstrategien og
andre vedtatte planer, og realiseres i stor grad gjennom
prioritering i økonomiplanen. Utbyggernes største utfordring
er å sikre finansiering i forkant av bygging.
Andre kommuner som lykkes boligpolitisk bruker plan- og
gjennomføringsverktøy etter PBL og særlig grunneierrollen
aktivt, og finner nye måter å realisere planer og prosjekter
i samarbeide med flere aktører innafor det boligpolitiske
feltet.

4.1 Staten – lovverk, politikk og
økonomi
Staten setter nasjonale mål, fastsetter økonomiske og
juridiske rammebetingelser og bidrar til kunnskapsutvikling
gjennom flere departementer. Særlig viktig er plan- og
bygningsloven, kommunehelsetjenesteloven og lov om
sosiale tjenester, nasjonale mål for byutvikling og nasjonale
finanssystemer herunder Husbankens virkemiddelapparat og
Lov om momskompensasjon.
Husbanken er statens gjennomføringsorgan for boligpolitikken og forvalter virkemidler som startlån, grunnlån,
bostøtte og tilskuddsordninger til både konkrete prosjekter
og kunnskapsutvikling.

Særskilt om det boligsosiale
Normaliseringsmodellen og integrering
Normaliseringsmodellen skal ligge til grunn for det boligsosiale
arbeidet. I «Bolig for velferd» sies det slik:
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 ikke selv er i stand til å skaffe seg en bolig
og bli boende, skal få den hjelpen de trenger. Hjelpen skal i størst
mulig grad sette folk i stand til å mestre egne liv.

eller utviklingshemmede. Men for noen personer med for
eksempel utagerende adferd, tunge rusproblemer eller
psykiske vansker er det - for både beboere og naboer –
mest hensiktsmessig å lokalisere anleggene noe adskilt
fra ordinære bomiljø. Type bolig – og tjenestekonsept må
hensynta både kommunens behov for rasjonell drift av
tjenester og den enkelte beboer og tjenestemottakers
behov for individuelle bo- og tjenestetilbud. I så måte er
ulike varianter av boligklynger med tilknyttet tjenestetilbud
aktuelle for alle brukergrupper.

Husbankens lån og tilskudd
Husbanken gir lån og tilskudd til bolig rettet mot kommuner
og personer, evt. til utbyggere på vegne av kommunene.
• Kommunene kan få investeringstilskudd til omsorgsboliger
med heldøgns tjeneste. Anskaffelsen må konkurranseutsettes, anskaffelse av bygg sidestilles med 30 års leiekontrakt i en OPS-avtale. Tilskuddet utgjør inntil 40 prosent av
anleggskostnaden/kjøpesummen.
• Kommunen får boligtilskudd til anskaffelse av (kommunalt
disponerte) utleieboliger (eie/leie/tildelingsrett), inntil 20
prosent (og i sjeldne tilfeller inntil 40 prosent) av kjøpesummen. Videre kan generelle leieboliger fullfinansieres
med Husbankens grunnlån dersom visse kriterier oppfylles.
• Personretta boligtilskudd og lån gis til personer som kvalifiserer for det (type bruker og god nok økonomi til å betjene
lån), med sikte på at de skal kjøpe egen bolig. Kommunen
bistår ved kjøp.

Momskompensasjon
Kommunen kan som utbygger få kompensasjon for
inngående merverdiavgift knyttet til investeringskostnadene
for omsorgsboliger med heldøgns tjeneste. Ved kjøp av
boliger i det ordinære markedet vil det i utgangspunktet
ikke foreligge rett til kompensasjon da det ikke foreligger
inngående merverdiavgift å kompensere. Dersom kommunen
anskaffer ordinære boliger på vegne av beboere kan
kommunen etter utbygging leie boligene ut til leietaker i 10 år
med etterfølgende forkjøpsrett.

Ingen skal måtte gjøre seg fortjent eller kvalifisert til å få hjelp.
Alle må bo, og med riktig hjelp kan alle bo.
De aller fleste personene som trenger et boligsosialt tilbud
gjør det for en periode av livet, og kan og bør bo i en bolig
som er integrert i et ordinært bomiljø, oftest uten tjenester
tilknytta boligen.
For personer med særlige utfordringer kan det være behov
for særskilt tilrettelagte bolig- og tjenestekonsepter. Disse
kan for noen grupper være integrert i ordinær bomiljø,
for eksempel personer med fysisk funksjonsnedsettelse
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«Bolig for velferd» er Solberg-regjeringas strategi for samhandling og
innovasjon i det boligsosiale arbeidet.
NOU 2011:15 Rom for alle beskriver hvorfor og hvordan eierlinja kan
gjelde alle som bor i Norge, også personer med uføretrygd.
Veilederen «Veien til egen bolig» er utarbeidet av Trondheim og Oslo
kommuner i 2013.
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4.2 Kommunen – planer, politikk og
økonomi
Den enkelte kommune står for den praktiske gjennomføringen av sin boligpolitikk innafor den statlige rammen,
basert på lokale planer og prioriteringer. Særlig viktig i Tromsø
er Byrådets politikkerklæringer, Planstrategi 2012-2015,
økonomiplan, gjeldende og kommende revidert KP/KPA og
andre gjeldende planer innenfor finans, helse og omsorg og
byutvikling.
Det kommunale handlingsrommet defineres konkret innafor
politiske prioriteringer i økonomiplan, og på systemnivå
innafor rollene som hhv forvalter av Plan- og bygningsloven
og som grunneier, der sistnevnte gir et større (privatrettslig)
handlingsrom, samt som boligsosialt ansvarlig ihht. loven.
Ansvaret for boligpolitikk er i Tromsø delt mellom Byrådsavdelingene for Helse og omsorg, Byutvikling og Finans. Boligkontoret er et koordinerende ledd for den boligsosiale delen,
mens den generelle boligpolitikken ikke har et tilsvarende
koordinerende ledd mellom byrådsavdelingene. Også
kommunens eierskaps- og utbyggerroller er fragmentert
og uklart delt mellom Arnestedet Eiendom AS, Utbyggingstjenesten og Stiftelsen kommunale boliger (SKB).

Tromsø kommunes mulige finansielle bidrag
Tromsø kommunes finansielle bidrag til å realisere boligpolitikken vil være gjennom
• å samordne infrastrukturinvesteringer ved utbygging/
fortetting av større bolig- og byområder
– teknisk infrastruktur (offentlig eid og drevet VVA og
samordning med private el/tele)
– sosial (rød) infrastruktur (skole, barnehage, helse)
– grønn infrastruktur (parker, lekeområder, friområder,
idrettsanlegg etc.)
• evt. gjøre strategiske tomtekjøp, makebytter etc. for å sikre
riktig byutvikling (grunneierrollen)
• å bruke grunneierrollen aktivt som aktør/bestiller og evt.
utbygger, og bruke egen eiendom som medfinansiering i
områdeplaner og prosjekter
• kjøp / anskaffelse av kommunalt disponerte boliger over
investeringsbudsjettet og/eller forpliktende avtaler om
kommunal disponering av boliger som kan inngå i driftsbudsjettet i økonomiplanen (leie for fremleie, tildelingsrett)
(se kap 5.2.3 for drøfting leie kontra kjøp)
• å skape nye muligheter gjennom aktiv dialog og
samarbeide med private og andre aktører i boligutvikling
Kommunal eiendomsutvikling og utleie av boliger har også
en mulig inntektsside som bør få større fokus:
• Prinsippet om kostandsdekkende husleie gjør at utleie
drives uten kommunal subsidiering, se under
• Økt verdiskaping kan skje gjennom omregulering og
utbygging av kommunal eiendom

Særskilt om det boligsosiale
kommunens plikter
Kommunen har lovpålagt plikt til å bistå med å skaffe boliger
til alle vanskeligstilte og personer med særskilte boligbehov
(Lov om kommunehelsetjenester, Lov om sosiale tjenester).
Dette inkluderer plikten til å skaffe midlertidig bolig ihht.
sosialtjenestelovens §27, som løses med hotell/camping
dersom ikke bolig finnes.
hensiktsmessig forvaltning av boligmassen ifht boligsosiale
mål
Kommunen disponerer (eid, leid for fremleie eller
tildelingsrett) ca. 700 enkeltleiligheter og vel 400 boliger
i samlokaliserte anlegg med/uten tjenestebase. Det er
igangsatt et prosjekt for å kartlegge de enkeltboligene
kommunen selv eier, «Strategi for utvikling av kommunale
boliger». De samlokaliserte boliganleggene ble kartlagt og
vurdert i Strategi for utvikling av eiendom til helse og omsorg i
Tromsø mot 2030. Vi vet allerede at det er behov for fornyelse
av boligmassen. Prosjektet må peke ut eiendommer som skal
avhendes og saneres. Inntektene bør tilbakeføres til fornyelse
av boligmassen.
Boligutleie drives i dag med overskudd
Boligutleie drives i dag med overskudd som føres tilbake til
kommunekassa:
Utleie av boliger i Tromsø kommune skjer ihht. prinsippet om
kostnadsdekkende husleie. Overskuddet har de siste årene
ligget på 4 – 5 mill., dette etter inndekking av kapitalutgiftene,
alle boligrelaterte tjenester herunder personalkostnader for
Boligkontoret, drift og vedlikehold av boligene (overføres til
Bygg forvaltningen), samt kommunal bostøtte på ca. 5 mill.
I 2014 vil overskuddet reduseres pga ekstraordinære utgifter
til midlertidige boliger på ca. 5 mill. Størrelsen på den statlige
bostøtten er ca. 50 mill, dvs ti ganger større enn den kommunale
og går utenom regnestykket over.

Strategi for utvikling av eiendommer til helse og omsorg mot 2030,
KST sak 118/13.
Planstrategi 2012 – 2015, revisjon av KP/KPA og økonomiplanen
2014 – 2017 – viktige grunnlag og redskap for boligpolitikken i
Tromsø.
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4.3 Privat sektor
Private utbyggere står for det meste av boligforsyningen,
fra erverv og regulering til opparbeidelse, bygging og salg av
boliger i markedet i Norge. Utbyggere er normalt avhengig
av 70 prosent salg av leiligheter før bankene sier ja til finansiering og igangsetting av prosjektet. Prosjekter som «treffer
markedet» med riktige boligtyper har større mulighet for
å realiseres. I tillegg kan utbygger ha et ønske om å ta et
samfunnsansvar ved å realisere godt fungerende og bredt
sammensatte boligområder som også inkluderer boligsosiale
behov.
Interesse- og brukerorganisasjoner er betydelige påvirkere
i den boligpolitiske diskusjonen (Huseiernes landsforbund,
Leieboerforeninga, etc.).
Generelt har boligkjøpere og leietakere i Norge svært sterk
posisjon som påvirkere av boligmarkedet.

Særskilt om det boligsosiale
Integrering av kommunale boliger i ordinære bomiljø
Dersom Tromsø skal lykkes med generell boligpolitikk og
integrering av boligsosiale behov er vi avhengig av at private
aktører fanger opp og i praksis løser store deler av de bolig
sosiale utfordringene innafor den ordinære boligbygginga.
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Her kan forpliktende avtaler med kommunen / Husbanken
om salg/utleie av kommunalt disponerte leiligheter være med
på å sikre delfinansiering av prosjektene og således bidra til at
utbygging kommer i gang.
For å sikre at utbyggere og borettslag fortsatt ønsker
kommunen som investor eller leietaker (for fremleie), er
det viktig at også kommunen er bevisst at rett leietaker får
tildelt de rette integrerte boligene. Personer som har behov
for særskilte bo- og tjenestekonsepter må få det, og ikke en
ordinær bolig uten særskilt tilrettelagte tjenester.
Sivilsamfunnets bidrag
Innafor det boligsosiale feltet er det en rekke frivillige og
ideelle organisasjoner som er aktive deltakere i bistand,
oppfølging og andre tjenester, og noen ganger aktive for å
skaffe boliger. Dette er organisasjoner som Kirkens bymisjon
og Wayback-stiftelsen, RIO Nord, Marborg, Gatejuristen,
Mental Helse Tromsø, Krisesenteret for kvinner, Tromsø med
flere.Tromsø kommune har et utstrakt og godt samarbeide
med disse gjennom flere år, og har faste avtaler i budsjettet.
Innafor rusfeltet er det en vanlig tilnærming at tidligere
rusavhengige bidrar i rehabiliterings-prosesser for andre. Det
viser seg at egen erfaring kan være en viktig kvalifikasjon for
å hjelpe andre. I Tromsø er Café X et rusfritt forebyggende
møtested og Brukerbasen et rusfritt bo- og tjenestekonsept
for tidligere rusavhengige, der tidligere rusavhengige leder
tilbudene.
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5. Verktøykasse for
konkretisering av mål
og strategier
13 500 nye boliger i KPA-perioden frem til 2028 utgjør en
betydelig vekst ifht dagens 36 000 boenheter. Når dette skal
realiseres på 15 år vil det utfordre byens gjennomføringsevne,
og samspillet mellom kommunen, utbyggere og stat.
Veksten i bolig- og bybygging i den størrelsesorden som er
skissert vil medføre store investeringsbehov i teknisk, grønn og
sosial infrastruktur, både ved utbygging av nye områder men
også ved fortetting/transformasjon av eksisterende områder
(krever oppgradering).
Dette krever planbaserte redskap for samordning der rekkefølge og finansiering inngår, og fordeling av kostnader og
ansvar mellom kommunen og utbyggere avklares, mest mulig i
forkant av utbygging.
Samtidig skal kommunen ivareta boligsosial forpliktelse, og
fortrinnsvis løse dette som en del av den ordinære bolig- og
bybygginga. For å gjennomføre tiltakene trenges også en
hensiktsmessig organisering, der særlig kommunen har et
potensiale for forbedring både internt og eksternt.
Kommunens roller i boligpolitikken er flere: planmyndighet,
grunneier og ansvarlig for boligsosiale oppgaver. De
kommunene som lykkes best i å bygge nok og riktige boliger
tar de tre rollene i aktiv bruk, og samordner dem internt og
eksternt. Boligpolitisk bruk av egen eiendom og boligutvikling i
samarbeide med private markedsaktører synes å være viktige
suksessfaktorer for gjennomføring av både prosjekter og
områdeplaner.

Det er alltid mange faktorer som virker sammen, og ulike
kritiske suksessfaktorer som har overføringsverdi. De fleste
verktøyene nevnt under er gjengitt som referanser i kap 5.

Alta – operativ kommuneplan, prosjekt «byggeløfte»
Tromsø – forbildeprosjekt
Teaterkvarteret
Hamarøy – Hamarøymodellen samarbeide
komm.-utbygger-Husb.-beboer
Bodø – forbildeprosjekter Sølvsuper,
Tusenhjemmet, Bodø foyer
Mo i Rana – Liengbakken (boliger RP)
Trondheim – forbildemodell seniorboliger i BRL,
sektorvise porteføljeplaner
Bergen – Bergensmodellen samarbeide komm.- BBL
–Husbanken
Stavanger – utbyggingsplan med boligpolitisk
oppdrag
Sandnes – tomteselskap med boligpolitisk oppdrag
Kristiansand – stiftelse med boligpolitisk oppdrag,
prinsipp boligtyper på bydel
Drammen – visjonær byutvikling og innovativt boligsosialt arbeide
Asker – prinsipper for nye boligtyper, bevisst grunneierrolle
Oslo – områdeplaner for bydeler, innovative anskaffelser, Kirkens
bymisjon

Roller og gjennomføring – forbilder fra andre
kommuner og byer
Mange kommuner har gjort ulike konkrete grep for å løse
utfordringene i trekantsamarbeidet mellom stat – kommune
– utbyggere (og noen ganger frivillig sektor/boligeier/
leietaker).
Kommunenes handlingsrom defineres innafor rammer
bestemt på nasjonalt nivå, og bestemmes i økonomiplan.
Økonomiplanen styrer de ulike sektorene og er i så måte
kommunens viktigste strategiske samordningsredskap og
handlingsplan, men kommunene har flere handlingsrom som
også må brukes:

Denne gjennomgangen av mulige virkemidler tar for seg
• Økonomiplanen som boligpolitisk verktøy
• boligpolitiske verktøy basert i forvalterrollen (PBL)
• boligpolitiske verktøy basert i grunneierrollen
• den kommunale organisasjonen som boligpolitisk verktøy
• forbildeprosjekter og –områder som boligpolitiske verktøy
Alle verktøy er presentert på følgende måte:
• hva er verktøyet, og hvorfor/hvordan bruke det boligpolitisk?
• hvordan andre kommuner har brukt dette verktøyet
• anbefaling for og aktuelle tiltak i Tromsø
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5.1 Nok og riktige boliger til å dekke
befolkningsveksten

Referanser, forbilder, andre kommuner:
Bodø har i sin boligpolitiske handlingsplan
skissert at det skal utarbeides utbyggingsprogram som samordnende dokument
og del av økonomiplanen, dvs 4-årsperspektiv.

5.1.1 Effektiv og forutsigbar tilrettelegging for
stabil boligbygging
Tromsø har arealplaner, men henger etter ifht å realisere
dem. Dette kan det være mange grunner til, og både
ressurser, politiske prioriteringer, hindringer i lovverket,
historie, organisering med mer spiller ulike roller for situasjonen. En stor faktor er manglende samordning.

Bergen har en boligmelding som drøfter
boligbehovet, og sammenhengen med
byplanlegging, men er ikke koblet til
økonomiplan og investeringer i infrastruktur. Planen har et 6-årsperspektiv,
dvs lengere enn øk-plan.

To av kommunens viktigste planredskaper er kommuneplanens arealdel (KPA) og økonomiplanen.
Et tett samvirke mellom disse kan sikre at ny utbygging
utnytter kapasitet i eksisterende infrastruktur, og etablering
av ny begrenses. Dette har stor samfunnsøkonomisk
betydning.
Lokalisering av ny bebyggelse og prinsipper for fortetting ihht.
en overordna senterstruktur er i så måte grunnleggende. I
tillegg til økonomien lokalt har dette også betydning for klimaregnskapet.
Dersom en i tillegg klarer å styre det slik at utbyggingene
fremskaffer riktige boligtyper som oppfyller behovet i
befolkninga, også helseforebyggende og boligsosialt, får vi en
ytterligere gevinst. Ekstra bra er det dersom sivilsamfunnet
bidrar til å løse en del av utfordringene, slik at kommunen
kan klare sine oppgaver overfor de som ikke kan skaffe og
beholde egen bolig.

5.1.1.1 Samordning av arealplaner og økonomiplan
ved bruk av utbyggingsplan og -program for
gjennomføring
Hva er et utbyggingsplan og utbyggingsprogram,
og hvorfor/hvordan bruke det boligpolitisk:
For å unngå over- eller underkapasitet i tilrettelegging må
det skje en løpende dimensjonering av boligbehovet og
tilhørende infrastruktur basert på prognose/vekstmål kontra
erfart vekst.
Utbyggingsplanen er et styringsredskap for kommunen som
grunneier, tilrettelegger, utbygger og avtalepart. Planen
omfatter nybygging og hvordan forene byens vekst med
en klimavennlig byutvikling. Planen gir status for vedtatte
utbyggingsområder og skal sikre tomteareal for boliger, sosial,
teknisk og grønn infrastruktur.
I Stavanger er dette en fagplan for kommunen som utbygger
og tilrettelegger for nybygging. Planen er for hele kommunen
og rulleres hvert annet år. Det utarbeides ikke utbyggingsplaner for enkeltområder, men det etableres prosjekter for
prioriterte utbyggingsområder (både felt og transformasjon).
Utbyggingsprogram bygger på utbyggingsplan, og blir
et samordningsverktøy for kommunale investeringer og
prioriteringer i økonomiplan.
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Stavanger sin utbyggingsplan er en
temaplan under kommuneplanen.
Plantypen ligger tett opp til utbyggingsprogram slik det er skissert her, men uten
den store vekten på boligtyper. Planen har
et 4-årsperspektiv med (årlige) årsprogrammer for prosjekter basert på planen.
Stavanger har en god etablert praksis for utbyggingsplaner.
Det understrekes at slike planer må utarbeides slik at lokale
forutsetninger mht næringsstruktur, finansieringsmuligheter
etc. ligger til grunn. Stavanger har for eksempel tilpasset sine
ulike planer ifht om kommunen er grunneier eller ikke.

Anbefaling for Tromsø, se tiltak i kap 6
Kommunen ønsker å ha en aktiv utbyggingspolitikk og
tar ansvar for koordinert utbygging av både nye felt
og transformasjonsområder i samarbeide med private
utbyggere og grunneiere.
Utbyggingsplaner etableres som temaplan. Utbyggingsplanen er hoveddokumentet. Det utarbeides for
4-årsperioder og rapporteres på hvert år.
Utbyggingsprogrammet utledes til økonomiplan, med
samme rullering.
Utbyggingsplanen og utbyggingsprogrammet må
samordne flere elementer levert fra ulike sektorer.
Forslag til struktur på dette i Tromsø kommune:

Utbyggingsprogram i økonomiplan

Utbyggingsplan,
For byen, fordelt på bydeler
Boligtypeprogram
på bydeler
Boligbehov
fra Helse
og omsorg
på bydel

Boligbehov ihht.
demografisk
utvikling
på bydel

Kpa prinsipper for
arealpolitikken på bydeler
Boligbehov for
tekninsk, grønn
og sosial infrastruktur på bydel

16.03.15

Utbyggingsplaner og utbyggingsprogram operasjonaliserer målene i KPA. Utbyggingsplanen
• sikrer teknisk, grønn og sosial infrastruktur og
stipulerer kostnader. Prinsipper og metoder for
fordeling mellom offentlig og privat bestemmes, jfr
siste kulepunkt.
• fastsetter mål for antall og typer boliger, også boligsosiale formål. Kommunen kan opparbeide og selge
egne tomter med ulike klausuleringer etter behov, og
realisere forbildeprosjekter med særlige kvalitetskrav
på noen av dem.
• fastsetter også hvor det skal bygges. Valg av områder
skjer ihht. overordna plan (KPA). Det kan bety at noen
områder (og utbyggere) må vente.
• vurderer valg av virkemidler kommunen har som
avtalepart, grunneier og samarbeidspart. Den vil
således også koordinere og gi forutsigbarhet for de
separate utbyggingsavtalene som inngås med hver
enkelt utbygger.
• skal brukes i forkant for å styre store utbygginger,
parallelt med utarbeidelse av områdeplaner og/eller
større reguleringsplaner.

5.1.1.2 Planrekke styrt av prinsipper i KPA
Hva er KPA og den lovpålagte planrekka, og
hvorfor/hvordan bruke redskapene boligpolitisk:
Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel (KPS/KPA) er
et av de viktigste boligpolitiske redskapene en kommune har.
KPS/KPA må vise hvilken byutvikling områdeplaner og reguleringsplanene fra private forslagsstillere skal bygge opp under.
KPS/KPA må derfor:
• formalisere boligpolitiske og boligsosiale mål (boligtyper,
arealer til sosial infrastruktur, bestemmelser som sikrer
gjennomføring, for eksempel vise til boligtypeprogram)
• avklare senterstruktur / konkretisere «knutepunktstrategien»
• avklare forhold og rekkefølge mellom nye felt og andel
fortetting, og andre sammenhenger for arealbruk og
transport
• vise hvilke forpliktende prosesser (offentlig-privat) som
kreves for å realisere KPA: fremdrift, prosess- og plankrav,
rekkefølgekrav og økonomiske forhold.
• vise til utbyggingsplan som styringsverktøy
I tillegg gir PBL hjemmel for mer detaljerte boligpolitiske krav i
reguleringsplan og utbyggingsavtaler:
• Reguleringsplan kan omfatte
– Arealer til sosial infrastruktur
– Plankrav og rekkefølgekrav
– Type boliger (størrelse)
• Utbyggingsavtale kan omfatte
– Type boliger (mer detaljert, størrelse og utforming)
– Kommunens fortrinnsrett til å kjøpe boliger til markedspris
Private detaljreguleringsplaner og kommunale områdereguleringsplaner skal konkretisere målene i KPA:
• Skal oppfylle målene i KPA, evt. områdeplan dersom slik
finnes

• Prosesskrav i reguleringsplanlegging: Forpliktende
samarbeid om fremdrift, økonomiske forhold og dokumentasjonskrav.
• Krav til arealer for og utbygging av teknisk, sosial og grønn
infrastruktur, og tilhørende økonomiske konsekvenser samt
plankrav og rekkefølgekrav
Utbyggingsavtalene (koordinert av utbyggingsplan, se 5.1.2)
skal bidra til å realisere reguleringsplanene.
Detaljregulering må få større og tidligere fokus på finansiering, byggetrinn og infrastruktur, og det bør være et svært
tett samvirke mellom reguleringsplanlegging og utbyggingsavtaler. Samtidighet i oppstart reg-plan og utbyggingsavtale
sikrer god koordinering også mot utbygger.
Forutsigbarhetsvedtaket vedr utbyggingsavtaler fastslår at
utbygger i prinsippet er pliktig til å koste all teknisk og grønn
infrastruktur til sitt utbyggingsområde (KST sak 201/06).
I framtida er det behov for i sterkere grad å samordne,
planlegge, realisere og vedlikeholde en helhetlig offentlig
teknisk, sosial og grønn infrastruktur for større områder enn
bare den enkelte private detaljreguleringsplanen. Da kan en
oppnå best mulig utnyttelse av ulik infrastruktur der det er
ledig kapasitet og slik begrense investeringsbehovene. Se
5.1.1 utbyggingsplan.
Kommunene har ulike lovhjemler for å fordele kostnader
mellom kommunen og private til nødvendig infrastruktur
(teknisk og grønn, ikke sosial). Dette er bl.a. refusjonsbestemmelsene i PBL som åpner for å forskuttere investeringer og
så kreve tilknytningsavgift. Det er også mulig å kreve anleggsbidrag. Tromsø kommune bruker utbyggingsavtaler. Mange
kommuner bruker også urbant jordskifte basert på lovverket
om jordskifte (ikke PBL).

Referanser, forbilder, andre kommuner:
Alle kommuner bruker de lovpålagte redskapene, men
Drammen er et godt eksempel på hvordan en har klart
å bruke tradisjonelle planredskaper til å oppnå visjonær
byutvikling. Det er innholdet det kommer an på!
Kommuneplan for Alta «Alta vil,
kommuneplanens samfunnsdel
2004-2015» er et godt eksempel
på hvordan de to kravene til denne
planen (mål for kommunen og
retningslinjer for sektorene) er
sydd sammen til et svært tilgjengelig og tydelig dokument.

Anbefaling for Tromsø, se tiltak i kap 6
Ny KPS/KPA må implementere og formalisere Boligpolitisk handlingsplan, og vise hvilken byutvikling
områdeplaner og reguleringsplanene fra private
forslagsstillere skal bygge opp under.
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Kommunen skal i samarbeide med boligbransjen tilrettelegge for utbygging av større områder gjennom områdeplaner og utbyggingsplaner. Disse skal fastholde
visjoner for området mht funksjoner og utforming,
samordne teknisk, grønn og sosial infrastruktur, sette krav
til boligtyper og bestemmer rekkefølge av utbyggingsområder tilpasset kapasiteten i offentlig infrastruktur og
økonomiske rammer i kommunen og hos utbyggere, samt
velge regime for fordeling og refusjon av kostnader.
Kommunen skal i større grad bruke områdeplaner som
plannivå, for å koordinere og ta en sterkere tilretteleggerrolle for å fremme en helhetlig utvikling og unngår
en fragmentert utvikling basert på ulike prosjektretta
reguleringsplaner. Områdeplanene skal brukes for
• de ulike bydelssentrene,
• områder der grunneiere er uenige,
• fornyelsesområder / transformasjonsområder
Se kap 5.2.2 om bruk av områdeplaner for bydelssenter.
Planveilederen er et godt verktøy som samler krav
til reguleringsplaner, den videreføres og spisses mot
samarbeid om fremdrift og dokumentasjonskrav, samt
at infrastruktur og øvrig økonomi blir tidlig tema.

5.1.2 Aktiv bruk av tomtereserven
– offentlig og privat
Hva er en offensiv grunneierrolle og hvordan kan
den brukes boligpolitisk:
Utgangspunktet i Tromsø er at kommunen ikke er en stor og
dominerende grunneier.
Kommunen må gjøre en systematisk kartlegging av egen
eiendom og vurdere potensialet for omregulering av både
ubebygd og bebygd eiendom. Omregulering og evt boligpolitisk klausulering kan således bidra til ønsket byutvikling,
boligpolitiske tiltak og inntekter til kommunen.
Eksisterende områder som er ferdig regulert til bolig bør
realiseres, evt. først omregulere gamle planer til høyere
u-grad for å øke verdien og styre boligpolitisk bruk. Feltene
bør bygges ut med infrastruktur av kommunen, dersom en
vil forsyne utbyggere og entreprenører med små byggeklare
tomter/områder. Hvis ikke kan også tilrettelegging av infrastruktur overlates til private utbyggere. Alternativt kan feltene
inngå i en større utbyggingsplan (se 5.1.1) der det er hensiktsmessig med en anna rollefordeling og kommunen bruker
egen eiendom som faktor i en større helhet. Slik kommunal
tilrettelegging kan bidra til å stimulere til økt boligbygging.
Ved at kommunen i konkurransegrunnlaget ved salg betinger
seg enten langvarig leie eller kjøp av en andel av boligmassen
(f.eks. omsorgsboliger), vil dette kunne lette igangsetting av
prosjekter.
Før evt. salg må det vurderes om kommunen selv har bruk
for eiendommen til offentlige formålsbygg eller anna offentlig
infrastruktur. De ulike sektorene må kartlegge/planlegge
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langsiktige eiendomsbehov (tomt og bygg) som underlag
for dette. Det er gjort pilotprosjekt for en slik kartlegging i
«Strategi for eiendom til helse og omsorg mot 2030», barnehageplanen etc.
Kommunen bør også vurdere oppkjøp av arealer for å kunne
påvirke byutviklinga. Dette kan være
- Arealer innafor utbyggingsområder der kommunen ønsker
å gå inn som aktør
- Arealer utenfor utbyggingsområder med tanke på senere
utvikling
Organisering av grunneierrollen, og forholdet mellom
Utbyggingstjenesten og Arnestedet Eiendom AS, se 5.4.2.

Referanser, forbilder, andre kommuner:
Sandnes tomteselskap, se også
5.4.3
• Bidrar til at førstegangsetablerere
kommer seg inn på markedet
• Leverer alle tomter til boligsosial
handlingsplan
• Balansert marked der flere firma
har tilgang på tomter
• Byggeklare tomter i region med
mangel på nye boliger
Stavanger har vært en stor grunneier som har utnyttet
den rollen, både til å realisere og selge for inntekt egne
eiendommer gjennom utbyggingsplaner, men også gjennom
å klausulere egne eiendommer for særskilte boligpolitiske
formål, for eksempel selvbyggerområder for førstegangsetablerere og områder med forbildeprosjekter som
Norwegian Wood i samarbeide med Ecobox.
Asker er en stor grunneier av
sentrale områder, og utnytter grunneierrollen til å styre byutvikling,
rekkefølge, boligtyper etc.
Trondheim har konkrete porteføljeplaner for alle sektorer, som brukes
som grunnlag for KPA.
Tromsø har en for eiendom til helse
og omsorg, og for barnehager.

Anbefaling for Tromsø, se tiltak i kap 6
Systematisk kartlegge egne eiendommer og deres
potensiale
• Arealer som kan omreguleres til byggearealer og
bidra til ønsket byutvikling bør klarlegges i KPA.
• Arealer som kan omreguleres til annet formål eller
høyere u-grad

16.03.15

Kartlegge og konkretisere offentlige infrastrukturbehov
• Sosial infrastruktur som skoler, barnehager, kultur/
idrett, kommunale boliger for personer med behov
for særskilte bo- og tjenestekonsepter som må
realiseres på kommunal eiendom (helse og omsorg er
allerede gjennomført som pilotprosjekt)
• Grønnstruktur (bydelslekeplasser, parker og gangveier)
• Teknisk infrastruktur (VVA, fjernvarme, el/tele etc.)
Realisere regulerte områder som ikke trengs til
offentlige formål
• Arealer skal fortrinnsvis reguleres før de selges
• Regulerte områder skal realiseres med boligpolitisk
klausulering, uansett hvem som bygger dem ut.
• Noen tomter skal vurderes brukt til forbildeprosjekter,
se 5.4.3
• Forbeholde noen (små) tomter til anlegg for personer
med behov for særskilte bo- og tjenestekonsepter
Vurdere kjøp av ny eiendom
• Arealer innenfor byggeområder der kommunen
ønsker å være aktør
• Arealer utenfor utbyggingsområder mtp senere
byutvikling
• Tomter til kommunale behov

5.1.3 Riktig boligtilbud til alle grupper, både i eieog leiemarkedet
5.1.3.1 Boligtypeprogrammer basert på demografi
Hva er boligtypeprogrammer / -norm og hvorfor/
hvordan bruke det boligpolitisk:
Oversikt over hvilke boligtyper som eksisterer, sammenholdt
med demografisk og boligsosialt fremskriving av behov må
brukes til å styre eller anbefale hvilke boligtyper som bygges
- i hele byen og i de ulike bydelene. Det må legges til grunn
at befolkningen flytter/bytter bolig slik at boligen tilpasses
gjeldende livssituasjon (i sterkere grad enn at boliger bygges
om for ulike faser av livsløpet). Boligtypeprogrammer må
derfor ses opp mot eksisterende boligmasse innafor de
enkelte bydelene slik at muligheten for riktige boliger for hele
livsløp og alle boligsosiale behov sikres.
Kommunen skal utarbeide boligtypeprogrammer på
overnevnte grunnlag, men også i samhandling med (lokale)
boligaktører og deres kunnskap om boligmarkedet. Boligtypeprogrammene blir kunnskapsbasert og kan være veiledende
eller styrende, på prosjekt- eller områdenivå. Det er nærliggende at utbygger – som er den som tar risiko – bestemmer til
slutt, basert på kunnskap ervervet om framtidige behov.
Kommunen bestemmer evt. med hensikt å skape varierte og
stabile bomiljø, og kan da for eksempel bestemme sammensetning av leilighetsstørrelser eller at boligsosiale behov skal
integreres. Uansett er det en egen hensikt å etablere faste
dialogmøter mellom kommunen og næringa der kunnskapen
bringes inn og diskusjonen føres.

Transformasjon og tilrettelegging av eksisterende boligmasse
omfattes på lik linje med nybygg. Husbanken har bl.a. virkemidler for tilpasning av bolig (til funksjonshemninger), og
tilskudd til heis i eldre blokkbebyggelse som er svært aktuelt
i flere områder i Tromsø. Særlig kan sistnevnte gi et stort
tilskudd av mer tilgjengelige boliger som muliggjør lengere
livsløp i egen bolig. Dette kan sammen med økt flytting mellom
boliger for ulike livsfaser utgjøre gode svar på behovet.
Referanser, forbilder, andre kommuner:
Asker kommune praktiserer at alt av nybygg skal tilpasses
seniorer. Tanken er rullering i eksisterende boligmasse: at
eneboligene overtas av barnefamilier og nyetablerere.
Kristiansand praktiserer regelen om at alle bydeler bør ha
1/3 av hhv eneboliger, rekkehus og blokk.
Oslo praktiserer krav til prosent-fordeling mellom 2-, 3- og
4-roms på prosjektnivå.

Anbefaling for Tromsø, se tiltak i kap 6
Det etableres generelle boligtypeprogram basert på
demografisk fremskriving av befolkningen, (og eget
boligsosialt boligtypeprogram, se 5.2.2.)
Med bakgrunn i ujevn fordeling av boligtyper, og ujevn
fordeling av kommunale boliger, anbefales boligtypeprogrammer som gir føringer for hver bydel. Disse må
hensynta muligheten for å ha hele livsløp i bydelen, og
utjevning av levekår.
Boligtypeprogrammene skal brukes i utbyggingsplanen
(se 5.1.1) og som veiledning ved oppstart av reguleringsplanarbeider i de ulike bydelene.
I tillegg innføres bestemmelse om variasjon av leilighetsstørrelser i det enkelte prosjekt, samt hjemmel
for at kommunen skal kunne kjøpe inntil 10 prosent av
boligene til markedspris.
I KPA hjemles planmyndighetens rett til på reguleringsplannivå å
• Bestemme sammensetning av boligstørrelser i prosjekt
for å sikre variasjon i beboergruppene
• Bestemme at inntil 10 prosent av boligene skal kunne
kjøpes av kommunen
• Veilede om boligtyper ut fra boligtypeprogram

5.1.3.2 Profesjonalisering av leiemarkedet
Hvilke verktøy har vi for å profesjonalisere leiemarkedet, og
hvilken boligpolitisk rolle kan de spille:
Økonomiske betingelser for utleie av boliger besluttes på
nasjonalt nivå.
Utleieboliger krever en profesjonell utleieadministrasjon,
som utenom store private aktører er BBL (Bonord i Tromsø)
og Samskipnader. Bonord kan drive utleie på vegne av andre

31

Boligpolitisk handlingsplan 2015-2018

eiere, mens Samskipnaden kun leier ut egne boliger. i Tillegg
kommer det kommunale boligkontoret.
Organer som regulerer leiemarkedet kan bidra til å hjelpe
de som kommer ut for uprofesjonelle utleiere. Bidra til å få
leietaker som ikke oppfyller sine forpliktelser ut av boligen,
uten å ta saken i en lang runde i rettsapparatet.

Anbefaling for Tromsø, se tiltak i kap 6

også et potensiale for nye samarbeidsmodeller mellom
kommunen – Husbanken – utbyggere og i noen tilfeller
beboerne selv.
Kommunen inviterer Samskipnaden, Bonord og private
aktører til samarbeide om etablering av leieboliger
og seniorboliger slik det er vist over. Kommunen må
koordinere og involvere Husbanken som aktuelle
finansiør av det boligsosiale. Se 5.4.3.

Utvikle forbildeprosjekter for utleieboliger, se 5.4.3
Bidra til å etablere avdeling av Leieboerforeningen i
Tromsø
Leieboerforening kan være en stemme utad for leietakeres rettigheter og plikter i leiemarkedet, og et fora for
kunnskap om dette blant sine medlemmer.
Bidra til å etablere Husleietvistutvalg i Tromsø,
for Troms og Finnmark Tvister i leiemarkedet, for
eksempel utkastelse, løses mer effektivt mtp tid og
ressurser i et Husleietvistutvalg enn i Tingretten.
Et utvalg i Tromsø kan ta saker for hele Troms og
Finnmark.

5.1.4 Forbildeprosjekter for det generelle
boligmarkedet
Hva er forbildeprosjekter og hvorfor/hvordan
bruke det boligpolitisk:
Forbildeprosjekter har til hensikt å realisere nye fremtidsretta boligtyper som kan fungere som forbilde for seinere
utbygginger.

Anbefaling for Tromsø:
Leieboliger for studenter, førstegangsetablerere/ arbeidsinnvandrere, flyktninger og vanskeligstilte. Mange unge
velger i dag å etablere seg i andre byer, og
leiemarkedet skaper flere vanskeligstilte.
Mange av studentene er kjøpesterke og
kan fortrenge andre fra det ordinære leie- og eiemarkedet.
Samlokaliserte seniorboliger er nøkkelprosjekter i eiemarkedet fordi de gir bedre
hverdagsliv og livskvalitet til eldre og kan
utsette tjeneste- og boligbehov, forenkle
kommunal hjemmetjenesteyting, samt
frigjøre større familieboliger for rullering i
markedet. Boliger til seniorer fungererer forebyggende,
men vil også over tid generere behov for tjenester, og er
derfor i grensesnitt til det boligsosiale feltet.
Prosjektene over har et innovasjonspotensiale, enten
for planleggingsprosess, for tilpasset utforming, for
finansieringsmodell, for anskaffelsesmetode, for nye
teknologiske løsninger, eller andre forhold. Heri ligger
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5.2 Nok og riktige boliger til
vanskeligstilte i boligmarkedet
5.2.1 Flest mulig kommunale boliger integrert i
ordinære bomiljø
Hva er integrerte boliger, og hvordan bruke dette
boligpolitisk:
Tidligere bygde man ofte mange kommunale boliger under
samme tak, og i noen tilfeller blandet man ulike vanskeligstilte
grupper. Dette kunne skape dårlige bomiljø og kunne virke
både stigmatiserende og medvirke til at sosiale problemer
gikk i arv.
Ut fra normaliseringsmodellen tenker en annerledes rundt
dette nå. De fleste som har behov for en kommunal eller
tilrettelagt bolig kan bo integrert i ordinære bomiljø.
Dette tilsier at kommunen i prinsippet bør anskaffe alle
nye kommunale boliger integrert i private prosjekter,
enten nye utbygginger eller i bruktmarkedet.
For tre tilfeller er det begrensinger for denne
hovedregelen:
1. Noen personer må skjermes aht seg selv og/eller naboer,
slik at de ikke passer for eksempel i 1. etasje i en blokk.
Boliger for disse må løses i egne byggeprosjekter, gjerne på
egne tomter. Dette er et kommunalt ansvar.
2. Dersom boligene krever særskilt utforming (krav ut over
UU eller spesialtilpasset base) og kommunen er anskaffer,
gjelder lov om offentlige anskaffelser og anskaffelsen må
konkurranseutsettes i privatmarkedet. Dette kan gjøre
integrering mer krevende kontrakts- og prosedyremessig
enn om kommunen bygger «selv», men er ikke umulig.
Dersom beboerne kjøper selv, unngår man dette lovverket.
Se anskaffelsesmetoder, 5.4.2.2.
3. Prisnivået på nye boliger kan være utfordrende, da
kommunen bruker prinsippet om kostnadsdekkende
husleie for utleie og også vurderer husleie for de som skal
eie selv. Dette betyr at en må vurdere tidlig anskaffelse da
en kan forhandle pris med utbygger, kjøp i bruktmarkedet,
eller at kommunen vurderer et utjevningsfond som sikrer
fornyelse av kommunal boligmasse og samtidig integrering
i nye prosjekter.

16.03.15

Flere nyanser av begrepet integrering.
- Det vi kan gjøre er å integrere boliger. Om personene blir
integrert i nærmiljøet er en annen sak.
- I det sentrale Tromsø bygges det mest boligblokker. En
integrert bolig betyr da en leilighet i en oppgang, eller et
bofellesskap i en etasje.
- Mer perifert i byen kan en bolig i rekke, eller en enebolig
langs en gate også representere integrert bolig.
- Tettheten av kommunalt disponerte boliger i bygget eller
området må ikke bli for stor.

Rett beboer i rett bomiljø, og naboskapsarbeide
• Kommunen har et ansvar for å opprettholde
prinsippet om integrering av kommunale boliger , dvs
unngå krav om salg av kommunale boliger i BRL og
sameier, og unngå oppsigelse av leiekontrakter som
private utleiere har med kommunen etc. gjennom
oppfølging av beboer og naboskapsarbeid.
• Personer med utagerende adferd eller andre forhold
som vanskeliggjør integrering skal aht både naboskap
og seg selv ikke tildeles denne typen boliger. Dersom
beboer belaster bomiljøet må beboer tilbys annen bolig.

Referanser, forbilder, andre kommuner:

Ansvar for andre løsninger for personer med behov for
særskilt tilrettelagte bo- og tjenestetilbud
For noen av de særskilt tilrettelagte bo- og tjenestekonseptene er det mest aktuelt at kommunen stiller
egen eiendom til disposisjon for bygging, eller tar i bruk/
omdisponerer eksisterende bygg. Alternativt OPS for
særskilte prosjekter.

Teaterkvarteret , se kap 2.4.
Tangerudbakken er et kjent
bo- og tjenestekonsept for
utviklingshemmede integrert i
ordinært bomiljø. Tromsø har
Lundefuglen og Teaterkavarteret.
Skedsmo kommune jobber med
integrering av bofellesskap i ordinær blokkbebyggelse. Alle
disse prosjektene har sterke private initiativ og kommunen
som tilrettelegger.
I Trondheim har et småhusprosjekt for rusavhengige vist seg
å være en god løsning. Lav grad av tjenester.

Anbefaling for Tromsø, se tiltak i kap 6
Hovedregelen er integrering av flest mulig boliger i
ordinære bomiljø
Alle nye kommunalt disponerte boliger skal integreres
i ordinære bomiljø, både enkeltleiligheter og samlokaliserte boliger så langt det er mulig aht leietaker og
naboer. Det forutsetter:
Boligsosialt boligtypeprogram som har avklart
o forutsigbart kommunalt budsjett
o årlig prioritering av brukergrupper og presis nok
konkret bestilling i samarbeide med beboer
Avklart anskaffelsesmetode og type dialog med
bransjen
o dialog med bransjen som er lovlig, gjerne i tidlig
prosjektfase av nye prosjekter, se 5.4.2.2.
o Utjevningsfond som supplerer kostandsdekkende husleie,
og åpner for at det kjøpes flere nye boliger med UU
Tak på andel kommunalt disponerte boliger
• aldri samle mange kommunalt disponerte boliger i et
prosjekt eller område. Maks 20 prosent kommunalt
disponerte boliger pr prosjekt, 10 prosent i område,
3 prosent i bydel er en aktuell regel.
• Unntak for prosjekter for eldre som kan ønske større
eldremiljøer, jfr for eksempel Heracleum. Men da må
prosjektene være integrert i et større bomiljø.

5.2.2 Flest mulig beboere inn i egen bolig
(eid eller leid)
Hva er et eget eierskap, og hvordan bruke dette
boligpolitisk:
Den aller beste løsninga er at beboer selv eier boligen vedkommende bor i. Det er dokumentert at livskvalitet, bokvalitet og
økonomisk fordel for beboer er størst i egen eid bolig. Derfor
er også en rekke av Husbankens virkemidler retta inn mot
dette, f.eks. svært langsiktige lån, boligtilskudd og bostøtte.
Kommunens rolle er å bistå beboer til å realisere eget eierskap.
Tromsø kommune har igangsatt et prosjekt for å bistå
beboere med fra leie til eie-prosess. Resultatet er at en i
prosjektets operative periode har bosatt to husstander pr
mnd, noe som må sies å være et godt resultat.
For å realisere fra leie til eie er følgende verktøy mulige:
• Bistand til finansiering og kjøp av egen bolig
• Bistand til at bruker kan gjennomføre prosess fra leid
kommunal til egen eid/leid bolig
• Bistand til at bruker kan gjennomføre prosess fra
bostedsløs til beboer, og fra midlertidig til fast bolig
• Byggeprosjekter tilrettelagt for fra leie til eie-prosess
• Flere bolig-trinn for særskilte grupper – for eksempel fra
treningsleilighet til enkeltleilighet til egen eid eller leid bolig
• Dialog med beboeren, og bruk av bolig som element i
Individuell plan
• Videreutvikle samarbeidet med frivillige organisasjoner
om bistand til beboer
• Vurdere avhending av kommunale boliger gjennom salg
til beboere
• Omdisponering og økt sirkulasjon i kommunalt disponerte boliger
- Kartlegging av dagens bruk for å finne om det er noen
som bor i «feil» bolig.
- Stimulere til at færrest mulig «forblir» i kommunal bolig
ved å vektlegge muligheten for fra leie til eie
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Referanser, forbilder, andre kommuner:
NOU 2011:15 Rom for alle dokumenterer selveie som hovedstrategi, og søker
å påvirke virkemiddelapparatet til å bistå
beboer og kommune til å oppnå dette
målet.
Oslo og Trondheim kommune har gitt
ut veilederen Veien til egen bolig basert på
egne utviklingsprosjekter der målet har
vært selveie for beboerne.
Bergen kommune har i tett samarbeid
med Husbanken og boligbyggelagene
i Bergen lagt til rette for leieboliger
som skal kunne kjøpes av beboerne.
Stavanger og Randaberg kommuner
har tilsvarende fulgt opp etter samme
modell.
Se mer om Bergensmodellen, kap 5.4.3.1.
https://www.bergen.kommune.
no/omkommunen/avdelinger/
byradsavd-for-sosial-bolig-og-omradesatsing/9130/9183/article-110442
http://bate.no/Bolig/Til-salgs/Goagarden/
Leie-eie/

Anbefaling for Tromsø, se tiltak i kap 6
Flest mulig vanskeligstilte og personer med behov
for tilrettelagte bo- og tjenestekonsept bør eie eller
leei egen bolig!
Prosjektet «fra leie til eie» videreføres
• Løpende vurdering av personer i kommunal bolig og
nye boligsøkere (herunder personer i midlertidige
botilbud) som kandidater for «fra leie til eie». Dette
bør være siste ledd i ulike tjenestekjeder.
• Prioriterte grupper for 2015 er barnefamilier, unge i
sårbar overgangsfase, flyktninger og personer som
kommer ut fra fengsel/institusjon, samt personer som
sogner til ulike etablerte boligklynger.
• Mål om 2 husstander pr mnd. inn i egen eid/leid bolig
i det private markedet.
Prosjektet «fra bostedsløs til beboer» videreføres
Prosjektet bidrar til å få bostedsløse inn i bolig, noe som
gir tilgang til å få gitt tjenester og få beboer videre i sin
boligkarriere og livet for øvrig.
Samarbeide med boligsøkere, frivillige organisasjoner og boligutviklere om fremskaffelse av både
ordinære enkeltboliger og boliger med tjenestebase
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for personer som kvalifiserer for det, men ønsker å eie
egen bolig selv. Se samarbeidsmodeller og anskaffelsesmetoder, kap 5.4
Tjenesteapparatet:
• Bolig inn i individuell plan
• Begrense ubetalt husleie (og hindre utkastelse).
Samhandling NAV, tjenesten, innfordring.
• Innføre bolig som element i individuell plan (er i dag
tjenesteorientert).

5.2.3 Langsiktig forvaltning og fornyelse av
kommunalt disponerte boliger
Hva er et kommunalt eierskap og forvaltning og
hvordan bruke dette boligpolitisk:
Forvaltning av eksisterende boliger: fornying av boligmassen og forretningsmessig drift
Boligutleien drives med overskudd, i tillegg til at boligmassen
utgjør lett omsettelig kapital. Det burde derfor ikke være
noen grunn til at kommunen har for å få boliger. Det er behov
for fornying av boligmassen, og avhending vil skaffe inntekter
for anskaffelse av nye boliger. Avhending kan også utgjøre
en ressurs ifht å sikre overgang fra leie til eie for enkelte
beboere.
Prosjekt «Strategi for utvikling av kommunale boliger» er
igangsatt. Dette skal kartlegge egnethet for beboerne i den
eksisterende eide boligmassen, og planlegge forvaltning, drift
og fornyelse/utvikling av boligmassen.
Avklaring av organisering av boligfeltet og kommunens
«eierskapsstrategi for boliger» gjøres i en egen utredning
styrt av Finans primo 2015, ihht. vedtak i KST høst 2013.
Utredningen vil kartlegge om det er hensiktsmessig å samle
eierskap, drift, tildelingsrett, bruk og oppfølging i boligene et
sted / i en samla organisasjon, samt om dette evt. bør skje
innafor kommunen, i et KF, i en stiftelse eller i et AS. Se også
5.4.2.
type eierskap for nye boliger: Eie, leie eller tildelingsrett?
Boliger som kommunen selv skal disponere kan kommunen
velge å eie, leie for fremleie eller ha tildelingsrett til.
Argumenter for at kommunen skal eie selv og leie ut:
• Investering i ordinære boliger er i prinsippet lønnsomt,
både underveis ihht. prinsippet om kostnadsdekkende
husleie, og etterpå ved salg. Bolig er en lett omsettelig verdi
som kan realiseres raskt.
• I prinsippet er det dyrere å leie eller inngå en OPS-kontrakt
med langtids leie enn å eie selv
• Sett fra utbyggeres ståsted er det veldig gunstig at
kommunen eller beboer kjøper boliger, det sikrer en del av
de 70 prosent som normalt må selges før oppstart
Argumenter for at kommunen skal leie for fremleie og/eller ha
tildelingsrett:

16.03.15

• Belaster drift og ikke investering i kommunalt budsjett
• Det kan være at boliganskaffelsen kan gjennomføres
raskere
• Noen ganger ønsker kommunen korttidskontrakter, for
eksempel for å løse en midlertidig boligutfordring
• Den private utleieren tar evt. risiko, og bestyrer administrasjon og forvaltning av bygningsmassen
• Kommunen som leietaker kan bidra til å bygge opp et
profesjonelt utleiemarked i Tromsø
Intern organisering av kommunalt eierskap, forvaltning og
drift av boliger, se kap 5.4.2

Referanser, forbilder, andre kommuner:

• kartlegging av boliger som ikke er egnet, vurdere om
disse kan
- ombygges eller brukes direkte av andre brukergrupper
- selges til beboer som «fra leie til eie»-objekter
- selges i markedet, evt. omreguleres i forkant av salg
• prinsipper for anskaffelse av nye boliger
- Flest mulig av de nye boligene som anskaffes skal
være universelt utformet slik at denne typen boliger
inngår i kommunens portefølje. Mål: 10 prosent av
komm. disponerte boliger har UU innen 2019.

5.2.4 Tromsø kommune skal disponere nok og
riktige boliger til å dekke behovet

Forvaltning og fornyelse av boligmassen som både sikrer verdiene
og oppfyller funksjonen med utleie
til vanskeligstilte og personer med
særskilte bolig- og tjenestebehov.

5.2.4.1 Boligsosialt boligtypeprogram basert på
kartlegging og fremskriving av behov

Mange av utfordringene er like i norske
kommuner, men de er løst på en rekke
forskjellige måter.

Boligsosialt boligtypeprogram har tre ledd, som alle har
et innovasjonspotensiale:
1. Løpende definering av behov og prioritering av grupper
2. Valg av riktige bo- og tjenestekonsepter for prioriterte
grupper
3. Klare bestillinger til utbyggingsprogram/øk-plan og deretter
detaljert bestilling for anskaffelse

Hva er et boligsosialt boligtypeprogram, og
hvordan bruke dette boligpolitisk:

definering og prioritering av behov
Kommunen har en løpende gjennomgang av søkerlister, og
således en god oversikt over brukere med bolig- og tjenestebehov på kort og mellomlang sikt.
Det bør i tillegg foretas en årlig langsiktig framskriving av
behovet i samhandling med UNN, NAV, barnevern, Flyktningekontor, fengsel, nabokommuner etc. På bakgrunn av en
slik langsiktig fremskriving kan en helhetlig prioritere ulike
brukergrupper . Bør ha et fireårsperspektiv men rulleres årlig.

Anbefaling for Tromsø, se tiltak i kap 6
Kommunen skal fortrinnsvis selv eie boligene som
brukes til utleie.
Fornyelse av den ordinære boligmassen i Tromsø
• skal gi netto økning av antall boliger fra dagens 1125
til ca. 1560 i 2019 (ca. 110 netto nye boliger pr år).
• skal skje ihht. «Strategi for utvikling av kommunale
boliger», herunder valg av boliger som skal avhendes,
og krav til nye gjennomgangsboliger
Langsiktig forvaltning og fornyelse av kommunalt
disponerte boliger
Prosjekt «Strategi for utvikling av kommunale boliger» er
igangsatt. Skal kartlegge den eide boligmassen mht
egnethet, og planlegge fornyelse av boligmassen. BPHP
gir følgende føringer til planen:

Valg av riktige bo- og tjenestekonsepter for prioriterte
grupper
Brukergruppene definert i pkt 1 prioriteres så ifht riktige
bo- og tjenestekonsept:
Riktige bolig- og tjenestekonsepter er tilpasset beboerne,
omgivelsene og kommunalt investerings- og driftsbudsjett.
Ved definering og prioritering av nye bo- og tjenestekonsepter
må en alltid se bolig i sammenheng med tjeneste. Det er
tjenesten som normalt er den tyngste posten på budsjettet,
og dette kan tilsi at boligklynger er en god modell for
personer med store eller særskilte tjenestebehov.
*) En boligklynge er et konsept som legger til rette for at flere personer
har tilgang til et sett av tjenester, og evt. sosialt fellesskap, og betinger
således en viss samlokalisering av boliger. Dette kan for eksempel være
under samme tak i et bofellesskap med tjenestebase, evt. kombinert
med enkeltleiligheter i nærheten av base, småhus i nærheten av
hverandre eller andre fysiske løsninger, med eller uten fellesarealer.
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Det er tre hovedkategorier bolig- og tjenestekonsepter
som må vurderes for alle brukergruppene, og en må også
prioritere brukergrupper innafor de generiske boligene i
gruppe A og B:
A. Midlertidige boliger, for å erstatte hotell og campingplass
som midlertidig løsning for bostedsløse.
B. Enkeltboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet,
hovedsakelig brukt som gjennomgangsboliger. Disse skal
integreres i ordinære bomiljø, med maks 20 prosent i hvert
prosjekt / 10 prosent i område som hovedregel. Disse
boligene øremerkes personer som har forutsetninger for
å kunne bo integrert. Personer med særskilte tjenestebehov: se under. Boligene trenger som regel ikke særskilt
utforming, men andelen kommunale boliger med UU bør
økes så det bør vektlegges ved kjøp. Delfinansieres med
Husbankens tilskudd til utleieboliger.
C. Boligklynger for personer som trenger stor andel tjenester,
eller særskilt tilrettelagte bo- og tjenestekonsepter. Dette
kan være gjennomgangsboliger, treningsboliger eller mer
permanente boliger for de som trenger det. Boligklynger
sikrer effektiv tjeneste av god kvalitet, med varierte bo- og
tjenestetilbud tilpasset ulike brukere.
a. Boligklyngene skal som hovedregel integreres i ordinær
bebyggelse. Dette vil være for personer som har forutsetninger for å kunne bo integrert. Krav til utforming av
disse ihht. «Strategi for utvikling av eiendommer til helse
og omsorg». Boliger nær tilknytta heldøgns tjenestebase
bør i prinsippet utformes som omsorgsboliger.
b. Boligklynger for personer som av ulike grunner trenger et
spesialisert bo- og tjenestetilbud lokaliseres mer skjerma
eller perifert, i de fleste tilfeller på kommunal eiendom.
Klare bestillinger til utbyggingsprogram/øk-plan og
deretter for anskaffelse
Bestillinger konkretiseres til et nivå som er operativt i
økonomiplan (konkrete størrelser / kostnader). Bestillingene
skal senere detaljeres slik at de er operative for anskaffelse, kjøp og/eller forhandlinger i utbyggingsavtale, se pkt 3.
Bestillingene må avklare:
• brukere,
• bo- og tjenestekonsept (boligtyper, tjenester, fellesarealer)
med størrelser,
• lokalisering, grad av integrering og eierskap
• investerings- og driftskostnader
• finansiering og anskaffelsesform

Referanser, forbilder, andre kommuner:
Bofellesskap for utviklingshemmede:
Tangerudbakken
Tromsø: Lundefuglen og Teaterkvarteret
Skedsmo kommune jobber med integrering av bofellesskap i
ordinær blokkbebyggelse.
Småhusprosjekt for rusavhengige i Trondheim.
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Heracleum i Tromsø, Omsorg+ i Oslo: to varianter av forebyggende boligkonsepter, med kun hjemmetjenester i bunnen.
Heracleum brukes ikke som forutsatt i dag.

Anbefaling for Tromsø, se tiltak i kap 6
Boligsosialt boligtypeprogram defineres fra
2015, og rulleres årlig. Inngår som underlag til
utbyggingsplan og –program, samt til budsjett.

5.2.4.2 Boligsosialt boligtypeprogram 2015 - 2018
Hva er et boligsosialt boligtypeprogram 2015-2018
og hvordan bruke dette boligpolitisk:
Dette programmet er første generasjon boligsosialt boligtypeprogram og danner grunnlag for både budsjett og
operativt arbeide med bestilling og utvikling av bo- og tjenestekonsepter. Programmet
- skiller i hovedsak mellom midlertidige boliger, ordinære
boliger og samlokaliserte boliger / boligklynger
- beskriver hensiktsmessig budsjettering / finansiering
- prioriterer brukergrupper
- bestemmer lokalisering der det har betydning
- bestemmer anskaffelsesform og evt. hvem som har anskafferansvaret (for kommunen)
- bestemmer eierskap til boliger etter anskaffelse
Prosjektnumrene P1, P2 etc. i teksten under refererer til
gjeldende Boligsosial handlingsplan.

Anbefaling for Tromsø, se tiltak i kap 6
Øke antall midlertidige boliger – inntil videre
For å motvirke bostedsløshet og kostbar bruk av hotell
og campingplasser, anskaffes 20 midlertidige boliger
(i tillegg til dagens 31). Barnefamilier og unge prioriteres både inn fra bostedsløshet og ut av denne typen
boliger til et permanent botilbud. Når antallet ordinære
boliger er stort nok kan de midlertidige boligene utgå av
kommunens portefølje. Anskaffes ved innleie av boliger
med flere boenheter. Boligene skal være integrert i
ordinære bomiljø, det skal være maks 12 beboere i hvert
hus, og beboerne skal ha daglig oppfølging.
Øke antall ordinære boliger (eid, leid, tildelingsrett)
Årlig bevilgning til anskaffelse av kommunalt
disponerte ordinære gjennomgangsboliger avsettes i
budsjett, slik at finansiering er forutsigbar ved anskaffelser av bolig. Ordinære boliger anskaffes fortrinnsvis i
private prosjekter for å sikre integrering. Delfinansieres
med Husbankens tilskudd til utleieboliger.
Vurdere samordning av tildelingsrettene til alle
boliger disponert av Boligkontoret, Tildelings
kontoret og SKB. Dette vil gi mulighet for optimal og
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rettferdig disponering av boliger bygd for boligsosiale
formål.
Sikre rett til kjøp av 10 prosent av boligene i nye
prosjekter gjennom utbyggingsavtaler.
Det må utarbeides en årlig prioritering av beboergrupper til nye ordinære boliger kommende år. For 2015
er disse aktuelle:
- barnefamilier
- P1/P2/P7/P11 unge i sårbar overgangsfase – fase 2
- P4 personer som kommer ut fra fengsel/institusjon
- Førstegangs bosetting av flyktninger
Stimulere til at beboerne som sogner til en tjenestebase i en klynge, men kan eie egen bolig, selv
kjøper, se 5.2.2. Kan delfinansieres med Husbankens
personretta tilskudd. Det må utarbeides geografiske
kart over tjenestebaser med tilhørende boligklynger, slik
at både kommunen selv og private som ønsker å kjøpe
bolig nær base har forutsigbarhet for riktig lokalisering.
Der man ønsker en lokalisering som krever regulering
må den meldes inn til grunneier tidligst mulig, gjerne før
prosjektering.
Øke antall boliger i særskilt tilrettelagte bo- og
tjenestekonsepter og større boligklynger
Langsiktig fremskriving, utvikling og bestilling av
samlokaliserte bolig- og tjenestekonsept krever
særskilte budsjett i økonomiplanen. Fokus på at drift
av tjenester er en større kostnadsbærer enn boligen.
Kritisk vurdering av behov for fellesarealer ut over
tjenestebase. Delfinansieres med Husbankens investeringstilskudd, tilskudd til utleieboliger eller personretta
tilskudd avhengig av utformingsbehov og eierskap.
Definerte prosjekter som videreføres fra BSHP og
Strategi for utvikling av eiendom til HO:
P3 Boliger for eldre rusavhengige med somatiske
lidelser (ny utlysning)
P5 Hardbrukshus for voksne med ROP-lidelser
(igangsatt)
Nye innovative bolig- og tjenestekonsepter for boligklynger øremerket for særskilte grupper. Prioriterte
grupper som trenger en helhetlig innovativ
vurdering mht bestilling av nye boligklynger:
Utviklingshemmede
• Tromsø kommune har et stort etterslep på boliger
til utviklingshemmede, som en nå vil gjøre et stort,
innovativt og samla løft for. Omfatter ca. 50 personer.
Innafor denne brukergruppen utvikler en ulike
varianter av boligklynger som bolig- og tjenestekonsept:
bofellesskap med tjenestebase kombinert med frittstående boliger som sogner til samme base. Dette
konseptet sikrer god bruk av tjenestene og individuelt
tilpassede kombinasjoner av bolig og tjenester.

Konseptene er:
- P9-1 Boligklynge1: 8 boenheter, separat bygg
- P9-2 Boligklynge2: 8+4 boenheter integrert,
BRL-modell
- Boligklynge 3, 4 og 5 forberedes
Personer i rus- og psykiatrifeltet
• For rus- og psykiatri-feltet trengs nye særskilt
tilrettelagte bolig- og tjenestekonsepter. Omfatter
mer enn 30 personer. Her trengs en samla langsiktig
vurdering som underlag for bestilling. En vil vurdere
å bruke boligklyngetenking også her, da en har
parallelle utfordringer mht effektiv bruk av tjenester
og individuelt tilpassede løsninger, men konseptene
antas å få andre former og lokaliseringer for disse
brukergruppene. Fokus på skille rus og psykiatri,
mottak av tjenester som forutsetning for bolig
tilbudet, samlokalisert kontra enkeltbolig, alder og
kjønn.
Aktuelle nye konsepter er:
- flere rusfrie trengingsboliger
- bofellesskap/boligklynge for unge gutter med
psykiske lidelser, enkeltboliger tilknytta
- bofellesskap for kvinner i etablerte rusmiljø
- småhusprosjekt for personer i etablerte rusmiljø,
lite tjenester
- «Housing first» som særskilt fokus
- flere
I RP-prosjektet inngår også følgende prosjekter fra
gjeldende planer:
- P1/P2/P7/P11 boligklynge for unge i sårbar
overgangsfase – fase 1
- forsterking av eksisterende boligklynger i
Blomliveien, Einehagen og Kirkegårdsveien med nye
baser og flere boliger tilknyttet disse
Når prosjektet er modnet til en klar bestilling våren
2015 legges det inn i budsjettet for 2016-2019
Eldre – forebyggende
• Antall vanskeligstilte eldre går ned. De fleste eldre er
ressurssterke og holder seg friske og aktive i mange
år. De fleste som får behov for sykehjemsplass for
aldersrelaterte sykdommer har passert 80 år. På
den andre sida øker antallet eldre svært mye, og aht
både de eldres livskvalitet og kapsasitet i helse- og
omsorgssektoren så må en vurdere forebyggende boog tjenestekonsepter. Her drøftes ulike kombinasjoner
av omsorgsboliger og ordinære boliger, uten tjeneste
og med tjenester, med fellesarealer og uten, offentlig
og privat fiansiering etc. Tromsø var tidlig ute med
Heracleum som forebyggende konsept, skal vi bygge
flere slike?
- P8 Boliger for vanskeligstilte eldre inngår i senior
boliger som forebyggende boligkonsept, se 5.4.3.2
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5.2.5 Boligsosiale forbildeprosjekter
Hva er forbildeprosjekter og hvorfor/hvordan
bruke det boligpolitisk:
Forbildeprosjekter har til hensikt å realisere nye fremtidsretta boligtyper som kan fungere som forbilde for seinere
utbygginger.

Anbefaling for Tromsø, se tiltak i kap 6
Mange av prosjektene over har et innovasjonspotensiale, enten for planleggingsprosess, for tilpasset
utforming, for finansieringsmodell, for anskaffelsesmetode, for nye teknologiske løsninger, eller andre
forhold. Heri ligger også et potensiale for nye
samarbeidsmodeller mellom kommunen – Husbanken –
utbyggere og i noen tilfeller beboerne selv.
I det boligsosiale feltet er for få
ordinære kommunale enkeltående
utleieboliger til vanskeligstilte den
største utfordringen. Boligmangelen
skaper flere bostedsløse, større
utgifter til hotell/campingplasser
for å dekke behov ihht. §27 i sosialtjenesteloven og mindre handlingsrom
for å gi tjenester med hensikt å få beboerne videre i sin
bokarriere.
Før antall ordinære kommunale boliger er stort nok,
bør også midlertidige boliger løses med kommunalt
midlertidig disponerte boliger fremfor innleie av hotell/
campingplass.
Kommunen skal også etablere nye boligklynger for
personer med behov for særskilte tilrettelagte bo- og
tjenestetilbud, noen integrerte og noen separate. Dette
gjelder fortrinnsvis
o Utviklingshemmede, der klyngene
kan bestå av bofellesskap med
tjenestebaser og noen enkeltleiligheter tilknyttet disse – hovedsakelig
integrert i ordinære bomiljø

5.3 Boligbygging som gir ønsket
byutvikling og transportmønster
BPHP skal ikke ta stilling til arealpolitikken, men gi innspill til
denne. KPA må hjemle bruk av alle de boligpolitiske virkemidlene,
men først og fremst vise et tydelig bilde på hvor hen vi vil med
byutviklinga i Tromsø. Strategiske valg for senterstrukturen og
konkretisering av knutepunktstrategien er vesentlig for fysisk
løsning av boligbygginga, sett hen til både antall og typer bolig.

5.3.1 Styrking av bydelssentrene som bærekraftig
fortettings- og knutepunktstrategi
Hva er knutepunktstrategien, og hvordan bruke
denne boligpolitisk:
Den store veksten må styres også geografisk. En må avklare
ønsket andel fortetting/transformasjon av eksisterende
områder og andelen byvekst i nye områder. Gjeldende
KPA og nasjonal politikk for klimavennlig byutvikling sier at
som prinsipp for samordna areal- og transportplanlegging
foretrekkes fortetting og transformasjon av eksisterende
byområde fremfor vekst utover.
Viktigste prinsipp for byutvikling i Planstrategi 2012-15 er
knutepunktstrategien. Boligpolitikken og KPA må bygge opp
under og konkretisere innholdet i denne.
I Tromsø er bydelene viktige identitetsbærere, men det er ikke
tydelig gjenspeilet i KPA.
Senterstrukturen i Tromsø har to nivå,
en overordna tresenterstruktur for
handel og en sekundær struktur som
er bydelssentrene.
Bydelssentrene må utvikles som
knutepunkter for hverdagslivet
med møteplasser, service og
offentlige funksjoner samt
boliger for alle gjennom hele
livsløpet.
De må reguleres slik at de gir rom for fortetting.

o Personer i rus- og psykiatrifeltet, der
klyngene kan bestå av bofellesskap
med enkeltleliligheter, småhusklynger
etc. – hovedsakelig løst på egen tomt
o Flyktninger som blir vanskeligstilte
o Personer som kommer ut fra fengsel/
institusjon
Kommunen inviterer private aktører til samarbeide
om etablering av boligkonsepter slik det er vist over.
Kommunen må koordinere og involvere Husbanken
som aktuelle finansiør av det boligsosiale. Se kap 5.4.3.
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Anbefaling for Tromsø, se tiltak i kap 6
Innspill fra BPHP til hovedgrep for byutvikling: To
prinsipper for senterstruktur og fortetting:
1. Knutepunktstrategien konkretiseres som
fortetting av bydelssentra
2. Bygge tett by i aksen sentrum-Breivika

Senterstruktur på to nivå: Senterstruktur for handel, næringsliv
etc. – byens regionale rolle, og senterstruktur for hverdagslivet bydelssentrene.

Referanser, forbilder, andre kommuner:
Planer for utvikling av bydelssenter / nærsenter
Bygninger og uterom i et godt
samspill. Mangfold av funksjoner på
gateplan i bygningene, boliger over.
Prosjektene bygger opp under
dette.
Forretninger bør bygges med boliger
over.
Fortrinnsvis skal boliger få andre
funksjoner på grunnplanet, som gjør
at de bidrar til mangfoldet i bydelen.

Bydelssenterstrukturen som knutepunktstrategi:
Flere bydelssenter for et godt hverdagsliv, med
fortetting av nødvendige funksjoner og møtesteder.
Kartet er en illustrasjon som viser forslag til nye bydelssenter utover de som er vedtatt i KPA, basert på
bydelenes størrelse og identitet.
Storelva, Elverhøy og Kroken kan prioriteres for
fortetting og områdeplanlegging, men en må finne
løsninger dersom kapasitet i kommunal planlegging
forsinker utvikling i noen bydeler.
Det må bygges by som virkelig utnytter den tette
byens fordeler:
Den tette byen som legger til rette for urbane boliger
med effektiv kollektivtransport bør konsentreres, i
første omgang er sentrum fra Bjerkaker til Breivika,
altså fortetting langs Stakkevollveien det viktigste.

Illustrasjoner fra Rykkinn nærsenter i Bærum kommune.Bodø og
pågående bydelssenterutvikling for Sluppen bydelssenter i Trondheim

Dette gjør utviklinga langs Stakkevollveien som er i gang
veldig viktig og avgjørende, og en mulig tilrettelegging
av tvillingbyen langs sundet til de mest aktuelle for
fortetting og områdeplanlegging.

(ILLUSTRASJON ARC ARKITEKTER FOR UTVIKLER R. KJELDSBERG AS).
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5.3.2 Helhetlige planer styrer utvikling i
bydelssentrene
Hva er områdeplan eller tilsvarende, og hvorfor/
hvordan bruke den boligpolitisk:
Koordinert og forutsigbar plan for arealbruk og infrastruktur
i større områder, som regel med flere grunneiere, interessenter og finansiører. Kommunen tar en rolle som samordner
av parter, arealbruk, økonomi etc.
I Tromsø er det særlig aktuelt å bruke denne plantypen for
utvikling og fortetting av bydelssentra ihht. KPA, og områder
der flere private aktører må koordineres. Kan gjennom å
avklare overordna prinsipper forenkle senere detaljregulering
for utbyggere og grunneiere innafor området.
Områdeplan er PBL sin nye variant av tidligere «flatereguleringsplan», og har mye av samme nivå og hensikt som
kommunedelplan for geografiske områder.
Bydelssentrene (og Stakkevollveien) representerer en stor
arealreserve til bolig, som kanskje i tillegg er mer «fortettingsvennlig» enn etablerte boligområder. Mange av områdene
byr på interessante samspill mellom private grunneiere, og
kommunen som grunneier og tilrettelegger. I flere av dem
kan kommunen som grunneier styre utvikling og i tillegg til
investeringene få inntekter ved salg av regulert eiendom,
samt oppnå boligpolitiske mål ved klausulering av salgene
(vilkår om å bygge visse boligtyper, også en andel kommunalt
disponerte boliger). Også i områder der kommunen ikke er
grunneier kan PBL brukes med samme målsettinger.

Referanser, forbilder, andre kommuner:
Flere kommuner bruker ulike varianter
av områdeutviklingsplaner. Oslo har
brukt denne typen planer til områdeløft
for områder med levekårsutfordringer
i Groruddalen. Oslo bruker ofte vedtak
av planprogram for områdeplan
som sitt styringsverktøy, resten av
planprosessen overlates til aktørene.
http://www.ensjobyen.no/
om-ensjobyen/visjon

Anbefaling for Tromsø, se tiltak i kap 6
Forsterking av bydelssenterstrukturen legges til
grunn for arealbruk i KPA.
Det legges opp til at fortetting av bydelssentrene skal
skje ihht. områdeplaner eller tilsvarende samordnet
plan. Hovedpoenget er at utnytting av denne verdifulle
arealressursen skjer planmessig og ikke bare prosjektstyrt.
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Valg av prioritert bydelssenter, rekkefølge og
samtidighet i utarbeidelse av områdeplaner avgjøres
i KPA-prosessen. Dersom man ønsker å ha planberedskap for fortetting av alle bydelssentrene innafor
planperioden må det avsettes ekstra ressurser til dette
slik at kapasitet i kommunal planlegging ikke forsinker
utvikling i noen bydeler.
Kroken er anbefalt prioritert for områdeplanlegging.
Det er flere bydelssenter som det bør etableres en
planberedskap for, for eksempel Stakkevollan, Elverhøy,
Bymyra, Storelva etc.
Arealpotensialet til bolig i de markerte områdene er
ikke beregnet, og er avhengig av tillatt tetthet og høyde.
Fortetting i bydelssentra kan være mer intensiv, og antatt
enklere å få aksept for, enn fortetting i boligområdene.
Bydelssentrene må fungere som møteplasser for
bydelen med nærbutikk(er), enkel og prioritert tilgang til
kollektivtrafikk, offentlige og private servicefunksjoner
som for eksempel legesenter og frisør, barnehager,
seniorsenter, ungdomsklubb, etc.
Ved fortetting og konsentrasjon rundt og av bydelssentra skal en realisere en del av de prioriterte boligtypene som leieboliger, seniorboliger og kommunalt
disponerte boliger.
Oppsummering av prinsipper for utvikling av
bydelene og bydelssentrene:
• Kommunen tar ansvar for å samordne infrastruktur
og arealbruk
• Mulig forenkla detaljplanlegging etterpå
Områdeplaner for bydeler/bydelssenter må avklare:
• Hvordan bydelssenteret bygger opp under ønsket
klimavennlig byutvikling mht areal/transport-politikk
og knutepunktstrategien, og bidrar til rollen som
knutepunkt og møteplass for bydelen
• Fortetting av bebyggelse som ivaretar både
utbyggingspotensiale og gode uteoppholdsrom
• Utnytting og evt. supplering av eksisterende grå,
grønn og rød infrastruktur ihht. utbyggingsplan.
Med infrastruktur menes blant annet VVA, kollektivtrafikk, parkering, lekeplasser, parker, uterom og i
drettsformål, gangveier, (kapasitet i) grunnskole og
barnehage, og kommunalt disponerte boliger.
• Hvordan planen skal gjennomføres, herunder
kostnadsanslag, finansiering og fordeling offentlig/
private samt rekkefølge og fremdrift
• Bidrar til boligmiksen i bydelen, herunder boligtyper
ihht. utbyggingsplan
• Legger til rette for etablering av offentlig og privat
tjenesteyting: nærbutikk(er) med bolig over, og
dersom det ligger til rette for det offentlige og private
servicefunksjoner for eksempel legesenter og frisør,
barnehager, seniorsenter, ungdomsklubb, etc.
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• For øvrig bidrar til å skape møteplasser og øvrig folkehelseperspektiv i by og bydel
• Forutsetter miljø- og energivennlig utforming av bygg
og uterom

Illustrasjoner av bydelenes størrelse – mange av dem
på størrelse med et vanlig norsk tettsted, og noen av
bydelssentrenes potensiale for fortetting av boliger. Tallene
er fra 2011, og basert på et totalt folketall på 81 567 i 2027.
Område / Bydel

statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, arealog transportplanlegging:
I by- og tettstedsområder og rundt kollektivknutepunkter bør det
legges særlig vekt på høy arealutnyttelse, fortetting og transformasjon. I områder med stort utbyggingspress bør det legges
til rette for arealutnyttelse utover det som er typisk. Samtidig
bør hensynet til gode uteområder, lysforhold og miljøkvalitet
tillegges vekt, i tråd med statlige normer og retningslinjer.

Folket
all bydel
2011

Folketall
Folketall
all bydel
område
2027 (SSB) 2027 (SSB)

VEST
Kvaløysletta

7 145

9 435

Kaldfjord/ Eidkjosen

1 876

2 310

Distrikt Kvaløya

3 312

2 388

14 133

Potensialet for fortetting og transformasjon bør utnyttes før
nye utbyggingsområder tas i bruk. Nye utbyggingsområder bør
styres mot sentrumsnære områder med mulighet for utbygging
med mindre arealkonflikter. Utvikling av nye, større boligområder må sees i sammenheng med behovet for infrastruktur.

Kvaløysletta har potensiale for fortetting, herunder en god
forbindelse til sykehjemmet, der det kan bygges flere boliger.

Storelva har potensiale for fortetting i senter, og i umiddelbar
nærhet.

Eidkjosen er et gammelt senter og godt utgangspunkt for et
større bydelssenter.
Utvikling av bydelssentrene på Kvaløya må avvente avklaring av
ny Kvaløyforbindelse.
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Område / Bydel

Folket
all bydel
2011

Folketall
Folketall
all bydel
område
2027 (SSB) 2027 (SSB)

NORD

Område / Bydel

Folketall
Folketall
all bydel
område
2027 (SSB) 2027 (SSB)

SØR

Hamna

3 861

5 923

Langnes

6 685

8 532

Prestvannet/
Gyllenborg

Stakkevollan/
Borgtun

7 396

7 691

Fagereng / Bjerkaker

22 146

Stakkevollan har et etablert senter, med stort potensiale. En
framtidig utvikling av området mot UNN / Universitetet kan gi
ytterligere behov for å styrke bydelssenteret.

Stakkevollveien blir et stort tett boligområde med et utpekt senter.

Langnes er både bydelssenter og handelssenter for et større omland.

Hamna har en uavklart senterstruktur.
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Folket
all bydel
2011
10 291

11 800

7 396

8 530

20 330

Elverhøy har potensiale for et godt bydelssenter ut fra etablerte
funksjoner.

Lanes er under planlegging.
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Område / Bydel

Folket
all bydel
2011

Folketall
Folketall
all bydel
område
2027 (SSB) 2027 (SSB)

ØST
Kroken og omegn

8 923

12 436

Tromsdalen

8 808

10 680

Distrikt Fastlandet

2 561

1 842

24 958

5.3.3 God boligmiks i alle bydeler
Hva er god boligmiks og hvorfor/hvordan bruke
det boligpolitisk:
Det er et mål at alle skal kunne ha hele sitt livsløp i sin bydel,
og at kommunale boliger skal spres i byen. God boligmiks i
alle bydeler gir god aldersspredning og gode bomiljø. Dette vil
bidra til bedre folkehelse og stabile bomiljø.
Analysen i kap 2.3 viser at de ulike bydelene har ulik fordeling
av boligtyper, behovsoppsummeringa i 3.4 viser nøkkeltyper
bolig for fremtida, og forslaget om å introdusere boligtypeprogrammer som verktøy for styring av og veiledning om
boligtyper gir grunnlag for valg av riktige boligtyper i hver
bydel. Realisering av boligene vil skje gjennom områdeplaner,
reguleringsplaner og prosjekter i de ulike bydelene.

Kroken har en spredning av butikker og offentlige funskjoner
som er utfordrende, men som gir muligheter for å bygge en ny
sammenheng og fortette i aksen.

I flere av bydelene er det mangel på gode boligtilbud til
seniorer som ønsker å flytte ut av enebolig og inn i en
leilighet. I hele byen er det mangel på leieboliger. Begge
disse boligtypene vil passe utmerket i et bydelssenter, gjerne
oppå forretning, barnehage eller andre allment tilgjengelige
tilbud. Også en del vanskeligstilte, for eksempel personer
med fysiske funksjonsnedsettelser, ønsker å bo sentralt og vil
passe i bydelssentrene.

Referanser, forbilder, andre kommuner:
Bydelssentrene bør utvikles med
boliger over forretning og andre
offentlige og servicetilbud.
I Bodø diskuteres boligbygging på
taket av byens store kjøpesenter.
http://www.sluppen.no/tidslinje/
byggestart-bydelssenter/

Tomasjordnes ligger mellom Kroken og Tromsdalen som et
tyngdepunkt for store boligområder.

Tromsdalen er både bydelssenter og handelssenter for et større
omland. Historisk sentrum ligger lengere nord ved brufoten.

Illustrasjoner fra Sluppen bydelssenter i Trondheim, bolig over
ILLUSTRASJON: ARC ARKITEKTER FOR R. KJELDSBERG AS
service.
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Anbefaling for Tromsø, se tiltak i kap 6
Boligtypeprogrammene skal utarbeides på bydelsnivå
Ved fortetting og konsentrasjon rundt og av bydelssentra skal en realisere en del av de prioriterte boligtypene som leieboliger, seniorboliger og kommunalt
disponerte boliger.
Boligtypeprogrammene skal legge til grunn at
innbyggerne skal kunne ha hele sitt livsløp i sin bydel,
og at kommunalt disponerte boliger skal spres i alle
bydeler. God boligmiks i alle bydeler gir god aldersspredning og stabile bomiljø. Dette vil bidra til bedre
folkehelse og å utjevne levekår.

5.3.4 Forbildeområder
Hva er forbildeprosjekter og hvorfor/hvordan
bruke det boligpolitisk:
Forbildeområder har til hensikt å realisere nye fremtidsretta
områder som kan fungere som forbilde for seinere utbygginger. Bruk av kommunal eiendom kan være vesentlig for å
realisere forbildeområder, fordi det gir en større styringsmulighet enn PBL gir over private eiendommer.

5.4 Riktig organisering og samarbeid
for en operativ boligpolitikk
5.4.1 Tydelig, velfungerende og politisk omforent
boligpolitikk
Hva er Boligpolitisk handlingplan, og hvorfor/
hvordan bruke den boligpolitisk:
Boligpolitisk handlingsplan skal både videreføre Boligsosial
handlingsplan og sy den sammen med en ny generell boligpolitikk. Dette er første generasjon plan for dette i Tromsø.
Planen må derfor både etablere et ståsted, og muligens ha
større fokus på strukturelle elementer enn senere planer.
Likevel har planen en ambisjon om å peke på operasjonelle
tiltak og realisering av konkrete prosjekter.

Referanser, forbilder, andre kommuner:
Bodø har en fersk og meget bra
boligpolitisk handlingsplan, som
griper over både det boligsosiale og
det generelle boligmarkedet.

Referanser, forbilder, andre kommuner:
Bydelssentrene bør utvikles med boliger over forretning og
andre offentlige og servicetilbud.
http://www.sluppen.no/tidslinje/byggestart-bydelssenter/

Anbefaling for Tromsø, se tiltak i kap 6
Boligpolitisk handlingsplan blir et administrativt
og politisk omforent dokument som brukes som
referanse til hva Tromsø kommune vil med sin boligpolitikk, og for å prioritere tiltak i økonomiplanen.
Dette krever en tverrfaglig og tverrpolitisk prosess,
og at planen forankres og integreres i kommuneplan/ arealdel som er kommunens overordna
langsiktige planverk og økonomiplan som er overordna
handlingsplan.
Illustrasjoner fra Sluppen bydelssenter i Trondheim.
ILLUSTRASJON: ARC ARKITEKTER FOR R. KJELDSBERG AS

Anbefaling for Tromsø, se tiltak i kap 6
Kommunen inviterer private aktører til samarbeide om
utvikling av områder slik det er vist over. Kommunen
må koordinere og involvere Husbanken som aktuelle
finansiør av boligkvalitet og det boligsosiale. Se kap
5.4.3.
• Områdeplaner for bydelssenter og andre områder som
trenger samordning fra kommunen med kroken som
første forbildeområde (?)
• Utbyggingsplaner for Einehagen og Stakkevollveien,
med innslag av kommunalt disponerte boliger.
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Prioritering av kommunalt initierte forbildeprosjekter
som går foran og viser vei mot «Tromsømodellen», men
også vekt på strukturelle forhold: strategisk planlegging
for samfunnsutvikling gjennom KPA, områdeplaner og
utbyggingsplaner.

16.03.15

5.4.2 Kommunen som forutsigbar aktør,
samarbeidspartner og tilrettelegger
5.4.2.1 Avklarte roller: intern organisering og
kontakt utad
Hva er hensiktsmessig intern organisering, og
hvordan bruke den boligpolitisk:
Internt i kommunen fungerer boligsosial koordinering bra,
men bestiller-utfører-rollene for ulike byggeprosjekter kan
utvikles videre og forstås bedre.
En kommune med en stemme utad: Grunneier-, utbyggerog forvalter-rollene i Tromsø kommune er fragmentert. Det er
kommet forslag fra Ressursgruppa om å utpeke en «boligminister» - dvs en kontaktperson for alt som har med bolig å
gjøre, slik at eksterne har et fast punkt å henvende seg til.
Organisering av tilrettelegger-, utbygger- og boligaktørrollene er i dag noe fragmentert. Utbyggingstjenesten
(tidligere Eiendom RE), Arnestedet Eiendom AS og Stiftelsen
kommunale boliger (SKB) har uklare og til dels overlappende
roller, noe som skaper usikkerhet både internt og eksternt.
I tillegg har Byutvikling og Boligkontoret roller i dette som
ytterligere kan oppfattes forvirrende for boligaktører utenfra.
Kommunen selv utvikler og realiserer både byggeområder
og prosjekter.
- Arnestedet Eiendom AS har fått overført som tingsinnskudd kommunale eiendommer som egenkapital. Selskapet
skal utvikle og tilrettelegge eiendommene for boligbygging.
Den viktigste aktiviteten vil være å få ut disse ut i markedet,
enten som ferdig regulert tomt, som godkjent prosjekt
eller som ferdig bygde boliger. Dette inngår i en alminnelig
forretningsmessig drift, og vil oppfylle en grunnleggende
boligpolitisk funksjon: flere boliger inn i markedet i Tromsø.
Som et AS som er heleid av kommunen er det også natulig
at Arnestedet AS er særlig oppmerksom på boligpolitiske
føringer, og kan ta et ansvar for realisering av disse innenfor
kommersielle rammer. Som følge av at Arnestedets formål
er kommersiellt skal det konkurrere om kommunale anskaffelser på lik linje med øvrige selskap/utbyggere.
- SKB har et boligsosialt oppdrag, og er både utbygger,
utleier og forvalter av boliger. Det boligsosiale oppdraget
gjør det utfordrende for dem å bygge integrerte boliger.
Videre klargjøring av roller kan påvirke eierskapsstrategiene
for Arnestedet Eiendom AS og Stiftelsen kommunale boliger.
Organisering av forvalter- og eierskapsrollene til de
kommunale boligene er fragmentert og spredt ulike steder i
organisasjonen. Noen av funksjonene er:
- den tekniske forvaltningssida med drift, vedlikehold og
utvikling av boligmassen (Byggforvaltninga, RE under
Finans)
- den boligsosiale / helsefaglige sida med tildeling og tjenesteutøvelse i boligene, og planlegging / bestilling av nye
behov (Helse og omsorg v/RE Boligkontoret)
- den juridiske sida med kjøp og anskaffelser av nye boliger,
og avhending av gamle (Finans v/ Utbyggingstjenesten)
- det er krevende å danne seg et helhetlig bilde av totaløkonomien for hele boligsektoren

Det vil være åpenbare fordeler med å samle alle boligrelaterte
funksjoner ett sted. Finans skal utrede dette, og vurdere ny
organisering av eierskapet til kommunale boliger, ihht. vedtak
i KST høst 13. Dette må en vurdere konsekvenser for FDVU,
utleie og oppfølging av leietakerne – i tillegg til de over 1100
husstandene som bor i boligene.

Referanser, forbilder, andre kommuner:
Profesjonalisering av eierskap er tema både innafor privat
og offentlig sektor.
Forvalterrollene kan samkjøres enda bedre og oppnå
verdiskaping gjennom egen eiendomsutvikling. Utredningen
«Eiendom for alle» i 2006 konkluderte med at det var mest
hensiktsmessig å beholde en helhetlig eiendomsforvaltning
i en egen RE (KST sak 52/07). Eiendom RE (nå Utbyggingstjenesten) vurderer at en ikke har fått tildelt ressurser nok
til å følge opp intensjonene. Kommunen må drive aktiv
eiendomsforvaltning og –utvikling, og se egne tomter,
egne bygg og nye prosjekter i en sammenheng. Forvaltning
av eksisterende eiendomsmasse må brukes strategisk i
utviklingssammenheng, også opp mot nybyggbehovet.
Sandnes bruker et tomteselskap KF, og
har utviklet:
• Sandnesmodellen: Fra akkvisisjon til
boligsalg
o kjøpe tomt, fylkes- og kommuneplan,
regulering, opparbeidelse, prosjektkonkurranse byggefirma og salg (pris
og beste løsning), salg til sluttkunde
fra valgt firma
• Resultater av Sandnesmodellen:
o Bidrar til at førstegangsetablerere
kommer seg inn på markedet
o Leverer alle tomter til boligsosial
handlingsplan
o Balansert marked der flere firma har
tilgang på tomter
o Byggeklare tomter i region med
mangel på nye boliger
Bergen har nylig avviklet Bergen Bolig
og Byfornyelse KF, og opprettet en egen
Etat for boligforvaltning.
I Stavanger har kommunen alltid styrt
eiendomsutvikling- og forvaltning selv
gjennom BMU – Kommunalavdeling
bymiljø og utbygging.
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Anbefaling for Tromsø, se tiltak i kap 6
Opprette nye roller som boligpolitisk koordinator/
kontaktperson bolig. Disse to rollene kan ivaretas av
en person/stilling, eller to som er tett samkjørte.
- Boligkoordinator skal følge opp og realisere
Boligpolitisk handlingsplan. Hovedoppgaven er å
samordne kommunen internt, men også bidra til
samordne og forenkle kontakten mellom kommunen
og eksterne gjennom kontaktperson bolig, se under.
Koordinatoren er en administrativ stilling. Denne
tilknyttes Byrådsleders kontor i en første fase.
- Kontaktperson bolig vil være ansvarlig kontaktperson utad for alt som har med boligpolitiske
spørsmål å gjøre. Denne funksjonen vil ivaretas
av Byrådsleders kontor i en første fase. Svarer på
Ressursgruppas ønske om en «boligminister» - med
ansvar for og myndighet til å forsyne byen med nok
og riktige boliger.
Etablere et fast tverrfaglig «Internt kommunalt
Boligforum» på tvers av byrådsavdelingene
- Sammensettes av ressurser fra HO, Byutvikling og
Finans, og ledes av Boligkoordinator (se over).
- Hovedoppgavene vil være å styre realisering av
prosjekter og strukturelle oppgaver (som fortsatt i
stor grad skal utføres av de respektive byrådsavdelingene).
- Prosjekter:
o utvikling, bestilling og realisering av prosjekter ihht
Boligsosialt boligtypeprogram (se 5.2.4.2), med vekt
på forbildeprosjekter

o utvikling og realisering av forbildeprosjekter innafor
den ordinære boligbygginga eller i helseforebyggende felt, som fortrinnsvis skal løses i private
utbygginger, men med en andel kommunale boliger
integrert
- Strukturelle oppgaver:
o Videreføre koordinator, kontaktperson utad og
boligforum til en fase 2 / permanent organisering.
I denne sammenhengen vurdere og bidra til
kommende utredninger av
• Samling av tekniske tjenester til Byrådsavdeling
for Byutvikling
• Organisering av eierskap kommunale boliger, se
neste side
o Definere og følge opp boligtype- og utbyggingsprogram opp mot økonomiplan
- Her må en ha fokus på helhetlig bruk av Husbankens
virkemiddelapparat, herunder muligheter for
innovasjon og kompetanseutvikling ifht bo- og
tjenestekonsepter samt regelverket om offentlige
anskaffelser
- Boligkontoret/byrådsavdeling for HO (bestiller),
Eiendom og Byutvikling (utfører) deltar
Opprette faste boligpolitiske dialogmøter i regi av
Næringsforeninga der kommunen og boligbransjen
møtes for kunnskapsbasert åpen dialog
- Tilbakemeldinger om samarbeid, utenom konkrete
saker
- Dimensjonering av behov og føringer for riktige boligtyper

Forslag til organisering av det boligpolitiske arbeidet satt inn i den kommunale strukturen, i første fase. I en permanent
fase 2 kan dette endres:

KST
KOMITÈENE
BYRÅDET
Byrådleders kontor
Boligkoordinator og kontaktperson bolig fase 1

politisk nivå:
Strategiske
beslutninger / vedtak
Ledelsesnivå:
Strategisk
planlegging
Myndighetsnivå 1
Ledelsesnivå 1 og 2

Byrådsavdeling
for Helse og
omsorg

Byrådsavdeling
for Byutvikling

Byrådsavdeling
for Finans

Byrådsavdeling
for næring, kultur
og idrett

Byrådsavdeling
for oppvekst

Byråd
Komm-dir
Stab rådgivere HO

Byråd
Komm-dir
Stab

Byråd
Komm-dir
Stab rådgiver
eierskap

Byråd
Komm-dir
Stab

Byråd
Komm-dir
Stab

Internt kommunalt boligforum fase 1
Forvaltningsnivå og
operativt nivå
Tjenester
Resultatenheter
Etater
Myndighetsnivå 2
Ledeselsnivå 3,4, etc
Eksterne roller
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RE Boligkontoret
- Boligsosialt

RE Byutvikling
- Plan
- Regulering
- Byggesak

Utbyggingstjenesten
- Eiendomskontor
- Prosjekt

RE Tildelingskontoret

RE Bydrift

RE Byggforvaltning
- FDVU boliger og
formålsbygg

Stiftelsen kommunale boliger SKB

Arnestedet
Eiendom AS

16.03.15

- Informasjon fra kommunen til alle utbyggere samtidig
om for eksempel kommende anskaffelser
- Andre aktuelle boligpolitiske tema
Samordne organisering av forvalter- og eierskapsrollene til boligene
- Utarbeide eierskapsstrategi for kommunale
boliger Utredning må avklare hvorvidt en skal samle
alle boligrelaterte funksjoner, og dersom en samler, er
det innenfor eller utenfor den kommunale organisasjonen og hva er evt organisasjonsformen
Samordne den kommunale strukturen for
grunneier-, forvalter- og utbyggerrollene, slik at
Utbyggingstjenesten, SKB og Arnestedet AS fremstår
som samhandlende organer med hver sin avklarte rolle
ifht å realisere den overordna boligpolitikken, samt å
skaffe kommunen inntekter. Det betyr:
- Presisere eierskapsstrategier for SKB og
Arnestedet Eiendom AS. De må samkjøres mot
kommunal administrasjon slik at de kan utnyttes fullt
ut boligpolitisk og økonomisk.
Det er særlig viktig å avklare hvorvidt eiendommene
som er overført til Arnestedet Eiendom as kan eller skal
brukes til boligpolitiske og boligsosiale formål, samtidig
som inntjeningskravet ikke forstyrres, og på hvilken
måte dette evt skal styres.
Forslag til organisasjonskart:

Boligbransjen lokalt / nasjonalt / i EØS-området

Faste boligpolitiske
dialogmøter
Kontaktperson
eksternt
Boligkoordinator
internt

Internt kommunalt boligforum

Helse og omsorg & Boligkontoret Byutvikling Finans
v/ Utbyggingstjenesten & Byggforvaltning

5.4.2.2 Avklarte kommunale virkemidler for
realisering
Hva er en kommunale virkemidler for realisering,
og hvordan bruke dette boligpolitisk:
Realisering av boligpoltiske mål er avhengig av god
samhandling mellom kommune og boligaktørene utenfor.
Uavklarte strategier for eierskap, integrering, anskaffelsesmetoder, finansiering, og krav til utforming gjør kommunen til en
uforutsigbar samarbeidspartner.
Aktuelle anskaffelsesmetoder er:
A. Direkte kjøp i bruktmarked
B. Direkte kjøp nytt hos utbygger, tidligst mulig for å sikre lav
pris for kjøper og forutsigbarhet for utbygger
C. Kjøp ihht. utbyggingsavtale. Adgang til kommunalt
kjøp av 10 prosent boliger i alle nye prosjekter hjemles
i KPA. Konkret behovsavklaring ved plankonferanse og
utbyggingsavtale.
D. Ordinær anskaffelse i markedet. Kan innebære innovasjon
i bestilling eller utførelse. Kan bruke NHO/KS sin prosedyre
for innovative anskaffelser (se referanse neste side) og/
eller kontrakstformer som åpner for samspill og dialog i
prosessen.
E. OPS, anskaffelse av bygg og evt. tjeneste i lang leiekontrakt
Dersom en bruker egen eiendom, åpner det for noen flere
muligheter:
F. Klausulert salg / prosjektkonkurranse med boligpolitiske
krav, på regulert / opparbeidet tomt
G. Kommunen bygger nytt / bygger om og leier ut selv for
å matche boligpolitiske behov. Vanskeliggjør integrering,
men er egnet for etablering av særskilt tilrettelagte bo- og
tjenestekonsepter som må lokaliseres separat.
H. Kommunen bygger nytt / bygger om og selger selv for å
matche boligpolitiske behov
Bruk av egen eiendom kan gi både inntekter ved salg og
oppfylling av boligpolitiske målsettinger. Dersom kravet ved
salg er at en andel av boligene skal kjøpes av kommunen
vil det i dagens situasjon gi høyere tomtepris. Metoden
gir samtidig integrering av kommunale boliger i ordinære
bomiljø.
Lov om offentlige anskaffelser må følges nå kommunen
skal kjøpe eller anskaffe boliger. Se vedlegg 3 for
gjennomgang av de viktigste punktene i Lov om offentlige
anskaffelser. For anskaffelse av omsorgsbolig (utforming)
kreves i prinsippet konkurranseutsetting, for ordinær bolig
med ordinær utforming tillates direkte kjøp. Det er ikke likevel
sikkert at det er beste løsning å foreta direkte kjøp.
Grunnprinsippet skal være konkurranseutsetting av
alle boligkjøp. Da må det utarbeides noen prinsipper for
anskaffelser. Aktuelle prinsipper for gode anskaffelser av
alle nye boliger er:
A. Gode bestillinger. Gjennomdiskuterte bestillinger som
både går ut fra et prioritert behov, og viser et bo- og
tjenestekonsept som er hensiktsmessig både ifht bruker og
tjeneste. Stort innovasjonspotensiale!
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B. Integrering: flest mulig boliger skal integreres i ordinære
bomiljø. Integrering av kommunale boliger i private
prosjekter gir en vinn-vinn-mulighet. Det må utarbeides
gode rutiner for
• bestilling ifht aktuelle prioriterte grupper, prisnivå etc. fra
BK
• anskaffelser, kjøp eller avtale i utbyggingsavtale fra UT
C. Eierskap. Det beste er om beboere selv eier/leier sin
bolig. Dersom kommunen skal disponere bolig for utleie til
beboer skal kommunen fortrinnsvis kjøpe/anskaffe boliger,
sekundært leie eller ha tildelingsrett.
D. Innovative anskaffelsesmetoder. Det er ønskelig med
dialog med bransjen som samtidig ivaretar prinsippet om
konkurranse. Dette gir mulighet for å utvikle samarbeidsmodeller med flere boligaktører og Husbanken. Jfr pkt B
over.
E. Finansiering som bruker virkemidler helhetlig. Fast
pott til kjøp av ordinære kommunale boliger i budsjett.
Delfinansiering med Husbankens virkemidler retta mot
kommunene (tilskudd til leieboliger, investeringstilskudd
til omsorgsboliger, grunnlån etc.) og personretta lån og
tilskudd. Kommunal finansiering inn i private prosjekter, jfr
samarbeidsmodeller over.
F. Riktig fastsettelse av husleienivå. Prinsippet om kostnadsdekkende husleie må suppleres eller erstattes med en
utjevningsordning som kan sikre fornyelse av boligmassen.
G. Langsiktige krav til utforming: fortrinnsvis UU for
ordinære boliger, og krav om omsorgsbolig for boliger
tilknytta base
H. Tydelige ansvar i bestilling/anskaffelse. Utarbeide
interne rutiner for prosess i bestillinger og anskaffelser,
herunder ansvar for riktig finansiering som utnytter
virkemidler og gir riktig husleie, samt avsetter budsjett i
økonomiplan.

Referanser, forbilder, andre kommuner:

Anbefaling for Tromsø, se tiltak i kap 6
Salg av kommunal eiendom skal klausuleres ved
behov
Ved salg av kommunal eiendom skal bruk til boligpolitiske behov, både lovpålagte og forebyggende, alltid
vurderes og eiendommen skal ved behov klausuleres
ved salg (grunneiers vilkår for bruk).
Dette gjelder også utvikling og salg av eiendommer fra
Arnestedet Eiendom AS.
Anskaffelser av bolig skal fortrinnsvis konkurranseutsettes i en innovativ anskaffelsesprosess.
En kan også unntaksvis foreta direkte kjøp tilknytta
utbyggingsavtale, hos utbygger før/i prosjektfase eller
i bruktmarkedet, dersom boligens art/finansiering gjør
det lovlig og hensiktsmessig.
Aktuell anskaffelsesmetode velges ut fra flere kriterier,
viktigst er:
• innovasjonspotensialet (bolig- og tjenestekonsept,
samarbeid, finansiering etc.)
• muligheten for å integrere kommunalt disponerte
boliger i ordinær boligmasse
• økonomi hos leietaker
Kommunen skal utarbeide et sett av prinsipper
for innovative anskaffelser som gir forutsigbarhet
internt og eksternt. Pr i dag utredes hensiktsmessig
anskaffelsesmetode for hvert kjøp, og mht aktuell
beboer. Det er behov for å systematisere dette, jfr
veileder for bruk av innovative offentlige anskaffelser
i Tromsø kommune og liste forrige side «Aktuelle
prinsipper for gode anskaffelser av alle nye boliger».
Dette for å få på plassrutiner internt, og ha en transparens i praksis sett utenfra.
Mindre boliganlegg med særskilt tilrettelagte boliger
og tjenester der kommunen skal være utleier skal som
hovedregel bygges av kommunen selv eller Stiftelsen
kommunale boliger, ihht. deres vedtekter og lovverket
om anskaffelser, eller settes ut i en OPS-kontrakt
inkludert tjenester.
Som utbygger vurderes Arnestedet Eiendom AS på lik
linje med andre utbyggere.

«Innovative offentlige anskaffelser» er et program / metode
som drives av NHO og KS i samarbeid, og har til hensikt at
offentlige anskaffelser bedre skal utnytte sitt innovasjonspotensiale. Ved at kommunen bestiller på en god måte, og har
en god transparent prosess med alle aktuelle leverandører
(uten å være i strid med anskaffelsesforskriften) utløses
innovasjon - fordi leverandørenes kunnskaper på denne
måten tas fullt ut i bruk.
Strategisk næringsplan for Tromsø har innovative anskaffelser som et av fem satsningsområder. Dette er fulgt opp
med vedtak av veileder for bruk av innovative anskaffelser i
Tromsø kommune (Byrådet sak 55/15, 12.02.15).
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5.4.3 Nytenking, sosial innovasjon og bruk av
virkemiddelapparatet i samhandling med flere
boligaktører
Hva er hensiktsmessige samarbeidsmodeller, og
hvordan bruke dette boligpolitisk:
Den nasjonale strategien for boligsosialt arbeide Bolig for
velferd (2014-2020) peker på behovet for å finne nye arbeidsmetoder innafor det boligsosiale arbeidet , spesielt der
boliger og tjeneste må ses i sammenheng.

16.03.15

Det viktigste er at det ordinære eie- og leiemarkedet blir mer
tilgjengelig også for vanskeligstilte, og at kommunalt budsjett
gir handlingsrom for anskaffelser av nye boliger og tilhørende
tjenester.
Situasjonen på nybyggsida i Tromsø i dag åpner for dette.
Det er pr i dag stor vilje blant utbyggere å integrere boligsosiale behov i nye prosjekter. Et forhold er at disse kjøpene
kan utløse prosjekter, og kanskje skaffe finansiering for hele
prosjektet. Men like viktig er det at flere utbyggere ønsker
å vise et sosialt ansvar og profilere sin virksomhet gjennom
denne typen prosjekter.
Det kommunale budsjettet har en satsning på helse- og
omsorgsfeltet i økonomiplanperioden 2015-2018, som
gjør kommunen i stand til å kjøpe i prosjekter. Skranken er
Husbankens finansieringsbidrag og på hvilken måte det kan
gå opp med husleia som beboer som sluttbruker må betale.
Dagens situasjon med både ressurser og vilje må utnyttes
i et tett samarbeide mellom kommune og næringsliv.
Mange av prosjektene som er omtalt i kap 5 har et innovasjonspotensiale, enten for planleggingsprosess, for tilpasset
utforming, for finansieringsmodell, for anskaffelsesmetode,
for nye teknologiske løsninger, eller andre forhold. Heri ligger
også et potensiale for nye samarbeidsmodeller mellom
kommunen – Husbanken – utbyggere og i noen tilfeller
beboerne selv.
Likeledes har forbildeområdene store muligheter for å gi
både god byutvikling og viktig læring om stedsutvikling.
Tromsø kommune ønsker å etablere noen riktige og
viktige forbilder i samhandling med private boligaktører,
alle disse med innslag av kommunalt disponerte boliger.
Dette skal skje gjennom aktiv bruk av koordinator-rollen,
og evt. grunneierrollen.
Det er realisert mange ulike former for samarbeide mellom
kommune – utbygger – Husbanken og i noen tilfeller også
beboer, med hensikt å realisere boligpolitiske tiltak. Samarbeidsformene varierer med behov og hvilke aktører som er
aktive de ulike stedene.
Felles for alle er at kommunen er i førersetet for koordinering
og behovsbeskrivelse, og at modellene har en solid
finansiering fra alle parter inkludert Staten v/ Husbanken.
Tett kjennskap til de ulike støtteordningene i Husbanken, og
Lov om momskompensasjon er en forutsetning for å kunne
koordinere finansiering av prosjekter.

Referanser, forbilder, andre kommuner:
Samarbeidsmodeller kommune-utbygger på strukturnivå
• Stavanger bruker helhetlige utbyggingsplaner som redskap
for å samordne og bygge ut større områder (se 5.1.1)
• Sandnes tomteselskap KF kjøper og regulerer og sørger
for tilgang på byggeklare tomter for flere byggefirma, og
bruker disse tomtene for å realisere boligpolitiske hensyn
(se 5.4.2.1)

Samarbeidsmodeller kommune-utbygger- Husbanken-beboer
på prosjektnivå
Hamarøymodellen
Privat utbygger bygger leilighetsbygg delfinansiert med grunnlån
fra Husbanken. Kommunen har
tildelingsrett til et visst antall boliger,
garanterer for leieinntekten for disse
overfor utbygger i en 20-årskontrakt
og delfinansierer det med tilskudd til
utleieboliger fra Husbanken. Utbygger
er huseier, som ivaretar utleie direkte
til leietaker, vedlikehold av bygg etc. Øvrige leiligheter
leies ut eller selges til «ordinære» beboere. En oppnår her
boligbygging med flere og riktige boliger, integrering av
boligsosiale behov, ingen økte utgifter for kommunen og
god stedsutvikling. http://www.husbanken.no/bibliotek/
bib_stedsutvikling/hamaroymodellen/
Bergensmodellen for utleieboliger til
unge (og Randaberg som en avart)
Bergen kommune samarbeider med
boligbyggelag (BBL) hvor BBL står
som eier og forvalter av boligene, og
kommunen disponerer et avtalt antall
boliger. En oppnår god integrering, og
har full styringsmulighet ved tildeling
og prioritering av beboere. Utleieboligene kan oppføres og driftes av et
BBL, eller det kan være et selskap opprettet av kommunen
og BBL (Randaberg). Tilskuddsutmåling, verdi av tomt,
partenes finansieringsandel mm. avgjør andelen boliger
hver av partene disponerer, men 30 prosent kommunal og
70 prosent BBL er et godt erfaringstall. Husbankens bidrag
er å få partene sammen, gi prosjektet en god utforming og
en gunstig finansiering: grunnlån og utleieboligtilskudd til de
kommunalt disponerte boligene.

Anbefaling for Tromsø, se tiltak i kap 6
Kommunen går foran og tar initiativ til samarbeide om
flere forbildeprosjekter.
Finansiering er en viktig nøkkel for å lykkes med
innovative bolig-konsepter. Kommunen har mulighet til
å ta en koordinatorrolle opp mot Husbanken, utbyggere,
beboere og evt. andre aktører, jfr Hamarøy- og Bergensmodellene. Dette er tidligere gjennomført i en viss skala i
Lundefuglen og Teaterkvartalet i Tromsø.
Eksterne parter for samarbeide og medfinansiering er
• Husbanken (se 4.1 for kort oversikt over virkemidlene)
• Bonord og Studentsamskipnaden
• Private utbyggere, utviklere og entreprenører
For alle private må det ligge insentiver, enten økonomiske, faglige eller sosiale i bunnen for engasjement i
denne typen prosjekter. Her må en se etter vinn-vinnmuligheter!
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5.4.4 Forbildeprosjekter og –områder som viser vei
5.4.4.1 Forbildeprosjekter og forbildeområder,
metode
Valg av forbilder og kommunens rolle
Forbildeprosjekter:
Noen strategisk riktige boligtyper skal etableres som forbildeprosjekter der kommunen går foran:
• Leieboliger med innslag av kommunalt disponerte boliger
• Seniorboliger med innslag av kommunalt disponerte boliger
• Boligklynge for utviklingshemmede integrert
• Varierte boligklynger for personer i rus- og psykiatrifeltet
Leieboliger og seniorboliger er i utgangpunktet kommersielle
prosjekter. Kommunen skal bidra til å få frem forbildeprosjekter på begge typer i samarbeide med ulike aktører i
boligbransjen, Husbanken og andre. Begge vil være kommersielle prosjekter med integrering av en andel kommunalt
disponerte boliger. Det er ikke besluttet hvordan, men noen
aktuelle virkemidler er:
- katalysatorrolle gjennom å bringe sammen ulike parter
(brukere og utbyggere),
- delfinansiør gjennom å kjøpe en andel kommunale boliger i
denne typen prosjekter (vinn-vinn) samt
- bruk av grunneierrollen til å selge kommunal tomt med
klausulert formål til private utbyggere
For leieboliger og seniorboliger vil kommunens rolle være
tyngst i tidlig fase, mens gjennomføring bør gjøres av
kommersielle aktører.
Boligklynger for utviklingshemmede og for personer i rus
og psykitarifeltet vil i større grad være kommunal oppgave
å både programmere og gjennomføre . Men også her er
gir integrering av noen boliger i private prosjekter, noen
av beboernes eget eierskap til bolig og samarbeide med
frivillige organisasjoner om oppfølging og tjenester føringer
for samhandling utad. Disse konseptene er også relativt
tjenesteintensive og krever derfor tett samhandling også med
brukerne og tjenesten.
Forbildeområder:
Noen strategisk viktige områder etableres som profilerte
forbildeområder:
• Bydelssenter: Kroken og Elverhøy/Bymyra
• Stakkevollan som utbyggingsområde med mange private eiere
• Einehagen som boligområde med delvis kommunalt eierskap
Her er det vesentlig at kommunen bruker sin rolle som
samordner (KPA, områdeplan, utbyggingsplan), og definerer
sin rolle ifht realisering av byggeprosjekter, se utbyggingsak.

5.4.4.2 Forbildeprosjekter
Leieboliger for studenter, førstegangsetablerere/ arbeidsinnvandrere, flyktninger
og vanskeligstilte. Mange unge velger i dag
å etablere seg i andre byer, og leiemarkedet
skaper flere vanskeligstilte. Studentene er
en kjøpesterk gruppe som kan fortrenge
andre fra det ordinære leie- og eiemarkedet.
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Strategi: Utfordre private aktører til – eller samarbeide med
private aktører for - å etablere et større volum leieboliger. Aktuelle
private aktører er profesjonelle utbyggere til å bygge dem og
profesjonelle forvaltere til å drive dem (utleie og drift av bygningsmasse). Sikre kommunen tildelingsrett til en andel av boligene (10
prosent etter PBL, 10-30 prosent som grunneier, 20-30 prosent
som medfinansiør via Husbanken).
Konsept: Leieboliger med profesjonelt eierskap innrettes for en
blanding av type beboere, herunder studenter, gjestearbeidere,
arbeidsinnvandrere, ungdom/personer i etableringsfasen,
flyktninger og vanskeligstilte. De kommunalt disponerte boligene
brukes som ordinære gjennomgangsboliger for vanskeligstilte og/
eller flyktninger som slik integreres. Dette sikres lettest med en
blanding av boligstørrelser, men antatt vekt på mindre. Evt. felles
tjenester vurderes av utbygger.
Finansiering: Husbanken kan gi 20 prosent (unntaksvis inntil 40
prosent) tilskudd til kommunalt disponerte leieboliger, og kan evt
fullfinansiere hele prosjekt med grunnlån. Det er ikke ønskelig
med mer enn absolutt maks 30 prosent andel kommunale boliger
i denne typen prosjekter. Øvrige boliger kan innrettes mot unge.
Bergensmodellen (5.4.3.1) kan fungere som f. eks. forbilde mht
finansiering og realisering.
Samlokaliserte seniorboliger er nøkkelprosjekter i eiemarkedet fordi de gir bedre
hverdagsliv og livskvalitet til eldre og kan
utsette tjeneste- og boligbehov, forenkle
kommunal hjemmetjenesteyting, samt
frigjøre større familieboliger for rullering i
markedet. Boliger til seniorer fungererer forebyggende, men
vil også over tid generere behov for tjenester, og er derfor i
grensesnitt til det boligsosiale feltet.
Gevinsten er altså til stede for både samfunn, beboer og
kommune, men den samfunnsøkonomiske verdien av
forebygging kan ikke understrekes nok.
Strategi: Utfordre private aktører til å etablere ulike konsepter innafor
samlokaliserte seniorboliger; antatt for salg i eiemarkedet (evt. også
for leie, evt. inkl drift dersom markedet tilsier det). Sikre kommunen
tildelingsrett eller forkjøpsrett til inntil 30 prosent av boligene
øremerket eldre (behov må vurderes opp mot andre grupper).
Konsept: Leilighetsbygg med fellesarealer for personer 55+. Leilighetene vil ha en universell utforming som tilrettelegger for hele
livsløpet, jfr også Husbankens omtale av «trygghetsboliger» og
prosjekt med smarthusteknologi i Bergen. Videre er det aktuelt å
sette av plass til hjemmetjenesten (parkering nær adkomst og lite
kontor). Andel fellesarealer til møteplasser og praktiske formål,
som for eksempel fellesareal med kjøkken, felles utleieleilighet
etc. vil variere fra prosjekt til prosjekt, men et pilotprosjekt bør ha
en viss andel fellesarealer. For de kommunale leilighetene kan en
vurdere krav om omsorgsboligstandard. Programmet må utvikles
slik at kommunen sikrer kvaliteter, og utbyggerne har rom for
markedstilpasning.
Finansiering: Husbanken kan gi inntil 40 prosent tilskudd til
kommunalt disponerte leieboliger, og kan fulllfinansiere hele
prosjekt med grunnlån. Det er ikke ønskelig med mer enn 30
prosent andel kommunale boliger i denne typen prosjekter. Øvrige
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boliger kan innrettes mot unge. Bergensmodellen (5.4.3.1) kan
fungere som forbilde mht finansiering og realisering.
Aktuelle lokaliseringer ved bruk av kommunal tomt: Einehagen,
Mellomveien 100, Inga Sparboes vei (Hvilhaug)
Kommunen skal også etablere nye boligklynger for personer
med behov for særskilte tilrettelagte bo- og tjenestetilbud,
noen integrerte og noen separate. Dette gjelder fortrinnsvis

5.4.4.3 Forbildeområder
Et forbildeområde skal være et av bydelssentrene, med
programmering og fortetting som ivaretar de boligpolitiske
målene. Områdeplanene må vise mulighetene for fortetting
og økt attraktivitet for mange ulike grupper. Bydelssentrene
er egnet for realisering av mange av de nye boligtypene. Jfr
5.3 Fortetting av bydelssenter som knutepunktstrategi, og
bruk av områdeplan i så henseende. Aktuelle bydelsenter er
Kroken og Elverhøy/Bymyra

Boligklynger for utviklingshemmede, der
klyngene kan bestå av bofellesskap med
tjenestebaser og noen enkeltleiligheter
tilknyttet disse – hovedsakelig integrert i
ordinære bomiljø
Strategi: Integrering av en boligklynge i en blokk ala Teaterkvarteret. Beboerne skal eie selv.
Konsept: Tjenestebehovet for utviklingshemmede er veldig
varierende, og gjennom bruk av boligklynger (bofellesskap med
tjenestebase og enkeltleiligheter i nærheten) som bolig- og tjenestekonsept sikres best og flest mulig ulike løsninger tilpasset den
enkelte. Det har også stor betydning for driftsøkonomi i tjenestetilbudet at tjenestemottakerne samlokaliseres.
Finansiering: Antatt kommunal anskaffelse med bruk av investeringstilskudd, for så å konvertere bofellesskapet til et BRL. Tidsaspektet fra leie til eie avhengig av regler for momskompensasjon.

Utbyggingsplan for framtidig sentrumsområde med
bydelssenter - Stakkevollveien
Gjennomføre idéen om å transformere et tidligere industriområde til urban by, med stort innslag av boliger og boligbygging som en viktig motor for utviklinga. Området er regulert,
men det er ikke utarbeidet en samordnet utbyggings- og finansieringsplan. Dette er et av de største og viktigste urbane boligplanene i Tromsø. Området skal både binde sammen sentrum
og Breivika, bli det «nye» sentrum og kan danne grunnlag for
nye grep for kollektivtransport.

Aktuelle lokaliseringer avklares konkret ved konkurranseutsettingen. Ikke kommunal tomt, men integrering i prosjekt.
Boligklynger for personer i rus- og
psykiatrifeltet, der klyngene kan bestå
av bofellesskap med enkeltleiligheter,
småhusklynger etc. – hovedsakelig løst
på egen tomt
Strategi og konsept avklares i «RP-prosjektet 2015».
Vi vet at det blir ulike bo- og tjenestekonsept tilpasset ulike grupper,
og at ikke alle kan løses integrert i ordinære bomiljø. Vurdere fra
leie til eie i sammenheng med avhending av kommunale boliger
Boliger for flyktninger som blir vanskeligstilte
Strategi og konsept: avklares i det videre
arbeidet
Vurdere fra leie til eie i sammenheng med
avhending av kommunale boliger
Boliger for personer som kommer ut fra
fengsel/institusjon
Strategi og konsept: avklares i det videre
arbeidet
Tett samararbeide med frivillige organisasjoner
Vurdere fra leie til eie i sammenheng med
avhending av kommunale boliger

Utbyggingsplan for et boligområde – Einehagen
Einehagen er et sentralt ferdig regulert boligområde der Utbyggingstjenesten og Arnestedet Eiendom AS er grunneiere.
Grunneier Arnestedet Eiendom AS ønsker å omregulere
området for å øke utnyttingsgraden. I den prosessen vurderes
hvorvidt området skal tilrettelegges som et forbildeprosjekt.
Illustrasjonen under viser gjeldende reguleringsplan for
området. En mulig kombinasjon av fysiske kvaliteter som UU,
energi og miljø og tilrettelegging for boligsosiale kvaliteter
integrert kan gi området status som et helt unikt forbildeområde. Status som forbildeområde kan i neste omgang
kvalifisere for ekstra tilskudd og gode lånebetingelser for de
aktuelle boligene i Husbanken.
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6. Handlingsplan
Oppsummering av mål, strategier og tiltak i kap. 5
Mål 1: Nok og riktige boliger til å dekke befolkningsveksten
Strategi 1.1: Effektiv og forutsigbar tilrettelegging for stabil boligbygging (kap. 5.1.1)

Tiltak
ØK
KPS
KPA
ØK
KPS
KPA

A
B
C

Ansvar Beh.
A/P

Kostnad

Tidspkt
15/16/17/18

Utbyggingsplan og program for samordning av arealplanlegging og økonomiplan (kap. 5.1.1.1)
Etablere utbyggingsprogram 2015-2018 som del av økonomiplan
Rulleres årlig økonomiplanarbeidet.

FIN

A/P

Etablere utbyggingsplan for tilrettelegging og samordning
I den sammenheng vurdere ulike prinsipper for kostnadsfordeling.

BU/
FIN

A/P

Utarbeide en tydelig KPA
som styrer og gir operative rammer for regulering både mht
• innhold (rolle i senterstruktur, tetthet, infrastruktur, boligmiks etc.)
• prosess (plankrav, rekkefølge, samarbeide)

BU

P

X

Områdeplaner skal brukes mer aktivt som planredskap
Særlig for bydelssenter, områder med levekårsutfordringer eller der
private utbyggere ikke blir enige. Områdeplaner skal være offentligprivate samarbeider med kommunen i ledelsen.

BU

A/P

X X X X

?

X X X X

Illustrasjon av planregimet:
Utbyggingsprogram i økonomiplan,
For byen, fordelt på bydeler
Utbyggingsplan,
For byen, fordelt på bydeler
Boligtypeprogram på bydeler

Boligbehov
fra Helse og
omsorg
på bydel

KPA

KPA

KPA
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D
E
F

 oligbehov ihht.
B
demografisk
utvikling
på bydel

Kpa Prinsipper for
arealpolitikken på bydeler
Behov for tekninsk,
grønn og sosial
infrastruktur på
bydel

Planrekke styrt av prinsipper i KPA (kap 5.1.1.2)

Videreutvikle planveilederen og supplere den med avtaler
BU
• Forpliktende avtale om fremdriftsplan for hele planprosessen, basert
på gjensidige krav til leveranser
• Rekkefølgekrav og andre økonomiske betingelser klarlegges gjennom
samtidig oppstart av plan- og utbyggingsavtaleprosess
• Boligtypeprogrammer legges til grunn for drøfting av boligtyper

X X X X
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Strategi 1.2: Aktiv bruk av tomtereserven - offentlig og privat (kap. 5.1.2)

Tiltak
KPA

A
B
C
D
E

Ansvar Beh.
A/P

Kostnad

Tidspkt
15/16/17/18

Utvikle kommunal eiendom som langsiktig boligpolitisk redskap (kap. 5.1.2.1)
Systematisk kartlegge egne eiendommer og deres potensiale
for regulering, omregulering eller høyere u-grad.
Bruke KPA-prosess til å avklare uregulerte arealer.

FIN

X X X X

Kartlegge og konkretisere offentlige infrastrukturbehov
Gjelder teknisk, grønn og sosial infrastruktur.

FIN

X X X X

Realisere regulerte områder som ikke trengs til offentlige formål
Ubebygde arealer skal fortrinnsvis reguleres før de selges.
Regulerte boligområder skal vurderes for boligpolitisk klausulering før
salg.

FIN

X X X X

Vurdere kjøp av ny eiendom
Arealer innenfor byggeområder der kommunen ønsker å være aktør,
og arealer utenfor utbyggingsområder mtp senere byutvikling

FIN

X X X X

Integrere kommunalt eide/disponerte boliger i private prosjekter (kap 5.1.2.2)
Kommunale kjøp av boliger i private prosjekter, jfr 2.1
BU
Adgang til kommunalt kjøp av 10% boliger i alle nye prosjekter hjemles i
KPA, og fullføres i utbyggingsavtale ved behov , jfr 2.1.
Avtaler om kommunal disponering eller kjøp av boliger i et prosjekt
kan være prosjektutløsende mht finansiering, og bidra til at flere
private tomter tas i bruk og bebygges med boliger.

X

Strategi 1.3: Riktig boligtilbud til alle grupper, både i eie- og leiemarkedet (kap. 5.1.3)

Tiltak
KPA

KPA

AHB
KMD

A
B
C

Ansvar Beh.
A/P

Kostnad

Tidspkt
15/16/17/18

Etablere boligtypeprogrammer som verktøy (kap. 5.1.3.1)
Boligtypeprogrammer
Utarbeides basert på demografisk fremskriving. Ulike behov i ulike
bydeler skal fremkomme. Skal brukes i utbyggingsprogram og veiledende i KPA og reg-planer.

BU

Krav til og veiledning om boligtyper i reg-plan inn i KPA
• Bestemme variert sammensetning av boligstørrelser i prosjekt for å
sikre variasjon i beboergruppene og stabilt bomiljø
• Hjemle at inntil 10 prosent av boligene kan kjøpes av kommunen
• Veilede om boligtyper ut fra boligtypeprogram

BU

X

A/P

X

Et mer profesjonalisert leiemarked (kap. 1.3.2)
Bidra til å etablere organer som regulerer leiemarkedet
- Avdeling av Leieboerforeningen i Tromsø
- Husleietvistutvalg i Tromsø, for Troms og Finnmark

HO

A

X

Forbildeprosjekter for innovative boligtyper i det generelle boligmarkedet (kap. 5.4.4)
AHB
KPA?

D
E

• Flere leieboliger med innslag av kommunalt disponerte boliger
• Flere samlokaliserte seniorboliger med innslag av komm. disp.
boliger

BO
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Mål 2: Nok og riktige boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet
Strategi 2.1: Flest mulig kommunalt disponerte boliger integrert i ordinære bomiljø (kap. 5.2.1)

Tiltak
KPA

A
B
C
D

Ansvar Beh.
A/P

Kostnad

Tidspkt
15/16/17/18

Alle ordinære boliger skal integreres, de fleste samlokaliserte kan også integreres (kap. 5.2.1.1)
Adgang til kjøp av 10% boliger i private prosjekter
Integrering av kommunale boliger i private prosjekter skaper vinnere:
beboer, utbygger og kommune.
Boligsosialt boligtypeprogram (se 2.4) er underlag for frivillige
kjøpsavtaler i markedet (brukt eller nytt på prospekt), samt for evt.
forhandling i utbyggingsavtaler der adgang til kjøp av 10 prosent
boliger hjemles i KPA.

FIN

Maks andel kommunale boliger i prosjekt/område/bydel
BU
Antall kommunalt disponerte boliger skal ikke overstige 20 prosent i et
prosjekt, 10 prosent i et område, eller 3 prosent i en bydel. Unntak for
senior-/eldreboliger der det kan være ønskelig med samlokalisering av
flere.

X

Kommunen har et ansvar for å opprettholde et godt bomiljø for integrering (kap. 5.2.1.2)
Naboskapsarbeide
Ved tildeling og oppfølging må kommunen ha fokus på rett beboer
i rett bomiljø. Personer med behov for særskilt tilrettelagte bo- og
tjenestekonsept skal ikke tildeles ordinær integrert bolig. Dersom det
oppstår konflikter skal kommunen raskt gripe fatt i det. Bomiljøet
følges opp med naboskapsarbeid.

HO

X X X X

A

Noen særskilt tilrettelagte bo- og tjenestekonsepter må løses i egne bygg / på egne tomter (kap 5.2.1.3)
Egne tomter
Førstevalget for samlokaliserte boliger er også integrering, men for
noen tilfeller vil dette være vanskelig aht beboere og/eller naboer.
Her vil en tradisjonell løsning med leieboliger på kommunal tomt eller
OPS-kontrakt med særskilt kvalifisert tilbyder være mest aktuelt.

X X X X

FIN

Strategi 2.2 Flest mulig beboere inn i egen egnet bolig (eid eller leid) (kap. 5.2.2)

Tiltak
ØK
AHB
ØK
AHB
NAV

A
B
C
D
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Ansvar Beh.
A/P

Kostnad

Tidspkt
15/16/17/18

Flest mulig ut av bostedsløshet, ut av midlertidig bolig og inn i egen bolig (kap 5.2.2.1)
Prosjektet «Fra leie til eie» videreføres
Løpende vurdering av riktige beboere ihht. årlig prioritering.
Mål om å bosette 2 husstander pr mnd. i privat marked.

HO

X X

Prosjektet «fra bostedsløs til beboer» videreføres
Tiltak for å redusere bostedsløshet / hjelp fra midlertidig til varig bolig,
samarbeid m/ NAV.

HO

X X X X

Samarbeide med utbyggere og frivillige organisasjoner
om fremskaffelse av både enkeltboliger og samlokaliserte boliger,
samt oppfølging av beboer.

HO

Tjenesteapparatet:
- Bolig inn i individuell plan
- Begrense ubetalt husleie (og hindre utkastelse)

TIK
BK

A

X X X X
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Strategi 2.3 Langsiktig forvaltning og fornyelse av kommunalt disponerte boliger (kap. 5.2.3 )

Tiltak
KPA

ØK?

A

B

Ansvar Beh.
A/P

Kostnad

Tidspkt
15/16/17/18

Fornye den kommunalt eide boligmassen (kap. 5.2.3.1)
Utarbeide «Strategi for utvikling av kommunale boliger»
FIN
basert på vurdering av egnethet av dagens boligmasse sett opp mot
fremtidige behov. Strategien skal bestemme:
• Hvilke eksisterende boliger som kan omdisponeres eller skal
avhendes. Boliger som er øremerket for en gruppe kan omdisponeres til grupper som har et annet boligbehov og finner boligtypen
egnet. Avhendingsobjekter vurderes for salg i markedet eller til
beboere som kan eie selv.
• Hvilke nye boliger som skal anskaffes for å dekke fremtidig behov, jfr
boligsosialt boligtypeprogram.
• Kvalitetskrav til kommunalt disponerte boliger
Krav til utforming av nye boliger:
- 5% av ordinære boliger skal ha UU innen 2019.
- Nye samlokaliserte boliger for personer med store tjenestebehov
skal ha omsorgsboligstandard og tjenestebase.
• Aktuelle anskaffelsesmetoder, se 5.4.2.2.
Etablere utjevningsfond
til støtte for anskaffelse av flere boliger med UU.
Opprettholde prinsippet med kostnadsdekkende husleie i bunnen.

X

A

X

BK/
FIN

Strategi 2.4: Tromsø kommune skal disponere nok og riktige boliger til å dekke behovet
(kap. 5.2.4, Tiltak P1, P2 etc. henviser til prosjekt i gjeldende BSHP)

Tiltak
AHB

A

Ansvar Beh.
A/P

Kostnad

Tidspkt
15/16/17/18

Etablere boligsosialt boligtypeprogram som verktøy (kap 5.2.4.1)
Boligsosialt boligtypeprogram introduseres som planverktøy
Samordner fremskriving og prioritering av behov med valg av riktige
boligtype innafor de tre kategoriene midlertidige boliger, ordinære
boliger og særskilt tilrettelagte bo- og tjenestekonsepter.

X

HO

Boligsosialt boligtypeprogram 2015 - 2018 (kap 5.2.4.2)
Et komplett program skal vise krav til:
• Fordeling mellom de ulike boligtypene
• Husleie / finansiering
• Størrelse og utforming
• Eierform
• Lokalisering / konsentrasjon av kommunale boliger

ØK
AHB

ØK
AHB

ØK
AHB

B
C
D

X

Midlertidige boliger
Anskaffe 20 nye midlertidige boliger
Barnefamilier og unge prioriteres både inn fra bostedsløshet og ut
av denne typen boliger til et permanent botilbud. Løses primært ved
tidsbegrensa innleie av boliger.

X

HO

Ordinære boliger
Årlig bevilgning til anskaffelse av kommunalt disponerte
ordinære gjennomgangsboliger
Prioritering av beboergrupper 2015:
- barnefamilier
- P1/P2/P7/P11 unge i sårbar overgangsfase
- P4 personer som kommer ut fra fengsel/institusjon
- Førstegangs bosetting av flyktninger

FIN

Samordne tildelingsrettene til alle boliger disponert av Boligkontoret, Tildelingskontoret og Stiftelsen kommunale boliger (SKB).

HO

33

X X X X

55

Boligpolitisk handlingsplan 2015-2018

Tiltak

Ansvar Beh.
A/P

Kostnad

Tidspkt
15/16/17/18

Boligklynger med særskilt tilrettelagte bo- og tjenestekonsepter
ØK
AHB
ØK
AHB
ØK
AHB

E
F
G

ØK
AHB

H

ØK
AHB

I

ØK
AHB

J

-Definerte prosjekter som videreføres fra BSHP og Strategi for utvikling av eiendom til HO
P3 Boliger for eldre rusavhengige med somatiske lidelser (ny utlysning) HO

X

P5 Hardbrukshus for voksne med ROP-lidelser

SKB

X

Krisesenter for kvinner

SKB

X

-Nye prosjekter
Boligprogram: boligklynger for utviklingshemmede (igangsatt
2014)
- P9-1 Boligklynge 2: 8 boenheter, separat bygg
- P9-2 Boligklynge 3: 8+6 boenheter integrert, mulig BRL-modell
- Boligklynge 1 og 4: hhv 6 og 16 frittstående nær base
- Boligklynge 5: 6 i BF og 6 frittstående nær BF

HO

Boligprogram: boligklynger for personer i rus- og psykiatrifeltet
Det igangsettes et eget prosjekt for å utrede og konkretisere riktige
bolig- og tjenestekonsepter for personer i rus- og psykiatri-feltet
som trenger særskilt tilrettelagte konsepter. Fokus på «housing
first». Omfang over 30 personer. Metode som boligprogrammet for
utviklingshemmede. Investeringsprosjekter legges inn i budsjettet for
2016-2019.

HO

Seniorboliger som forebyggende boligkonsept , se 3.1.2
P8 Boliger for vanskeligstilte eldre inngår her

HO

X
X

14

X

X X X X

Forbildeprosjekter, se 5.4.3
ØK
AHB

• Utvikling av boligsosialt boligtypeprogram
• P9-3 Boligklynge for utviklingshemmede integrert
• Boligprogram for rus-/psykiatrifeltet: programmering og realisering
av ulike boligklynger tilpasset brukergruppene

BO

Mål 3: Boligbygging som gir ønsket byutvikling og transportmønster
Strategi 3.1 Styrking av bydelssentrene som bærekraftig fortettings- og knutepunktstrategi (kap. 5.3.1)

Tiltak
KPA

56

A

Ansvar Beh.
A/P

Hensiktsmessig senterstruktur og prinsipper for fortetting (kap.5.3.1.1)
IInnspill til KPA:
aktivt ta i bruk reserven som ligger i fortetting med urbane boliger i
• alle bydelssentrene
• de tre handelssentrene: sentrum fra Bjerkaker til Breivika, Langnes
og Tromsdalen

BU

Kostnad

Tidspkt
15/16/17/18

16.03.15

Strategi 3.2 Helhetlige planer styrer utvikling av bydelssentrene (kap. 5.3.2)

Tiltak
KPA
AHB
ØK

KPA
AHB

A
B

Ansvar Beh.
A/P

Kostnad

Tidspkt
15/16/17/18

Områdeplaner skal styre utvikling av bydelssentrene (kap.5.3.2.1)
Flere områdeplaner for koordinert utvikling av bydelssentrene
Kommunen tar ansvar for en samordnet og kompakt utvikling av
bydelssentrene som knutepunkter for hverdagslivet og møteplasser
for bydelen gjennom utarbeidelse av områdeplaner eller tilsvarende.
Kommunen tar en koordinatorrolle, men må involvere grunneiere,
utbyggere og beboere i prosessen. Dersom kommunen er grunneier,
kan rollen brukes offensivt inn i områdeplanarbeidet.

BU

Momenter som områdeplan skal redegjøre for
BU
Alle planbeskrivelser og saksfremlegg i områdeplaner (og regulerings
planer som følger av områdeplan) skal redegjøre for hvordan
planforslaget
• Bygger opp under ønsket klimavennlig byutvikling mht areal/
transport-politikk og knutepunktstrategien
• Ivaretar både utbyggingspotensiale og gode uteoppholdsrom
• Bidrar til rollen som knutepunkt og møteplass for bydelen
• Utnytter og evt supplerer eksisterende grå, grønn og rød infrastruktur ihht utbyggingsplan. Med infrastruktur menes blant annet
VVA, kollektivtrafikk, parkering, lekeplasser, parker og uterom,
gangveier, (kapasitet i) grunnskole og barnehage, og kommunalt
disponerte boliger.
• Skal gjennomføres, herunder kostnadsanslag, finansiering og
fordeling offentlig/private samt rekkefølge og fremdrift
• Bidrar til boligmiksen i bydelen, herunder boligtyper ihht utbyggingsplan, jfr 3.3
• Legger til rette for etablering av offentlig og privat tjenesteyting:  
nærbutikk(er) med bolig over, og dersom det ligger til rette for det
offentlige og private servicefunksjoner for eksempel legesenter og
frisør, barnehager, seniorsenter, ungdomsklubb, etc.
• For øvrig bidrar til å skape møteplasser og øvrig folkehelseperspektiv
i by og bydel
• Forutsetter miljø- og energivennlig utforming av bygg og uterom    

løpende

Strategi 3.3 God boligmiks i alle bydeler (kap. 5.3.3)

Tiltak
KPA
AHB

A

Ansvar Beh.
A/P

Kostnad

Tidspkt
15/16/17/18

Boligtypeprogrammene skal utarbeides på bydelsnivå (kap.5.3.3.1)
Livsløp i bydel som premiss for boligtyper
Boligtypeprogrammene skal legge til grunn at innbyggerne skal kunne
ha hele sitt livsløp i sin bydel, og at kommunalt disponerte boliger
skal spres i alle bydeler. God boligmiks i alle bydeler gir god aldersspredning og stabile bomiljø. Dette vil bidra til bedre folkehelse og å
utjevne levekår.
Det betyr at en ved fortetting og konsentrasjon rundt og av bydelssentra skal realisere en del av de prioriterte boligtypene som
leieboliger og seniorboliger med innslag av kommunalt disponerte
boliger.

BU
HO

Forbildeområder for byutvikling, se 5.4.4
KPA
AHB

B-

Områdeplan for bydelssenter: Kroken og Elverhøy/Bymyra
Stakkevollan som utbyggingsområde med mange private eiere
Einehagen som forbildeområde
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Mål 4: Gode samarbeidsmodeller for en operativ boligpolitikk
Strategi 4.1 Tydelig, velfungerende og politisk omforent boligpolitikk (kap. 5.4.1)

Tiltak
AHB

ØK
KPA
AHB

A
B

Ansvar Beh.
A/P

Kostnad

Tidspkt
15/16/17/18

Utarbeide, forankre og vedta Boligpolitisk handlingsplan (kap.5.4.1.1)
Politisk og administrativ forankring gir økt mulighet for handling
Forankre Boligpolitisk handlingsplan i næringsliv, kommunal
administrasjon, tverrpolitisk og i Husbanken før vedtak i KST.
Operativ plan med fokus på gjennomføring av tiltak, fordeling av
ansvar og klare føringer til økonomiplan øker mulighet for gjennomføring.

BLK

A/P

Forankring i etablerte planredskaper (kap.5.4.1.2)
Forankring i etablerte planredskaper gir økt mulighet for
handling
• Integrere boligpolitisk plan i KP / KPA, og tiltakene i økonomiplan og
Arbeidsplan Husbanken
• Utbyggingsprogram beskrives som eget fast strategisk tema i økonomiplan, på tvers av byrådsavdelingene.
• Husbankens arbeidsplan

BLK

Strategi 4.2 Kommunen som forutsigbar aktør, samarbeidspartner og tilrettelegger (kap. 5.4.2)

Tiltak
ØK
AHB
AHB

ØK
AHB

AHB

A
B
C
D
E
F
G
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Ansvar Beh.
A/P

Kostnad

Tidspkt
15/16/17/18

Samkjøring av kommunens ulike roller mot eksterne parter (kap.5.4.2.1)
Opprette rolle som «kontaktperson bolig» med ansvar for og
myndighet til å forsyne byen med nok riktige boliger.

BLK

Opprette faste boligpolitiske dialogmøter i regi av
Næringsforeninga der kommunen og boligbransjen møtes for
kunnskapsbasert åpen dialog.

BLK

Tverrfaglig intern organisering av det boligpolitiske og det boligsosiale arbeidet (kap.5.4.2.2)
Opprette rolle som «boligkoordinator» for å følge opp tverrfaglig
arbeide ihht Boligpoiitisk handlingsplan.

BLK

Etablere et fast tverrfaglig «Internt kommunalt Boligforum» for
• utvikling, bestilling og realisering av boligsosiale behov
• definering og oppfølging av boligpolitiske behov
Sammensettes av ressurser fra HO, Byutvikling og Finans, og ledes av
Boligkoordinator.

BLK

Utarbeide eierskaps-/forvaltningsstrategi for kommunale boliger
Utredning må avklare
• hvorvidt en skal samle flere boligrelaterte kommunale funksjoner et
sted, for en mer helhetlig forvaltning
• hensiktsmessig organisasjonsform

FIN

Justere eierskapsstrategier for SKB og Arnestedet Eiendom AS.
Eierskapsstrategiene må tydeliggjøre rollene disse har ifht kommunen
og i forhold til andre kommersielle boligaktører.

FIN

A/P

1,0

X

P

Velge riktig metode for realisering, og vurdere bruk av egen eiendom i så måte (kap.5.4.2.3)
Vurdere boligpolitisk klausulering ved salg
Ved salg av kommunal eiendom skal bruk til boligpolitiske behov, både
lovpålagte og forebyggende, alltid vurderes og eiendommen skal ved
behov klausuleres ved salg (grunneiers vilkår for bruk). Dette gjelder
også utvikling og salg av eiendommer fra Arnestedet AS.

FIN

X X X

X

16.03.15

H

I

Utarbeide prinsipper for innovative anskaffelser av boliger
Alle anskaffelser av bolig skal fortrinnsvis konkurranseutsettes, gjerne
i en innovativ anskaffelsesprosess. En kan foreta direkte kjøp tilknytta
utbyggingsavtale, i prosjektfase eller i bruktmarkedet, dersom
boligens art/finansiering gjør det lovlig og hensiktsmessig.
Aktuell anskaffelsesmetode velges ut fra flere kriterier, viktigst er:
• innovasjonspotensialet
• integrering
• økonomi hos leietaker
Prinsippene skal gi forutsigbarhet internt og transparens utad.

FIN

A

Mindre særskilt tilrettelagte anlegg bygges i egen regi eller av SKB FIN
Mindre boliganlegg med særskilt tilrettelagte boliger og tjenester
der kommunen skal være utleier skal som hovedregel bygges av
kommunen selv eller Stiftelsen kommunale boliger ihht. vedtekter.
Det er sannsynlig at kommunens selv må stille tomt til disposisjon,
se 2.1.

Strategi 4.3: Nytenking, sosial innovasjon og bruk av virkemiddelapparatet i samhandling med flere
boligaktører (kap. 5.4.3)

Tiltak
AHB

A
B

AHB

C

Ansvar Beh.
A/P

Kostnad

Tidspkt
15/16/17/18

Kostnad

Tidspkt
15/16/17/18

Utvikle nye samarbeidsmodeller (kap.5.4.3.1)
Kommunen tar en aktiv rolle i å utvikle riktige boligkonsepter med
kommunalt disponerte boliger integrert i samarbeid med Bonord,
Samskipnaden og private boligaktører. Regelverket om offentlige
anskaffelser ivaretas.

BKL

A/P

Bruke mulighetene for ekstern finansiering av boligpolitiske tiltak (kap.5.3.2.1)
Kommunen må til enhver tid ha oppdatert kunnskap om Husbankens
låne- og tilskuddsordninger for realisering av prosjekter, både personretta og retta mot kommunen, samt lov om momskomp.

FIN

Søke tilskudd
Søke Husbankens kompetansetilskudd og Fylkesmannens tilskudd
til boligsosialt arbeid som delfinansiering av større prosjekter i
utredningsfasen
• for å øke kommunens kunnskap innen boligpolitiske områder
• for å utvikle de boligsosiale tjenestene i kommunen

HO

Strategi 4.4: Forbildeprosjekter og forbildeområder som viser vei (kap. 5.4.4)

Tiltak

A
B

Ansvar Beh.
A/P

Bruke valgte forbildeprosjekter til å realisere nytenking og sosial innovasjon (kap.5.4.4.1)
Velge de riktige forbildeprosjektene og –områdene mht innhold og BLK
realiseringsprosess, og bruke dem til å utvikle nye og innovative
• bo- og tjenestekonsepter
• samarbeidsmodeller mellom kommunen og andre (private og ideelle)
boligaktører samt Husbanken
• metoder for finansiering og realisering av disse
Definere kommunens rolle i forbildeprosjekter
Mulige roller/aktuelle virkemidler er for eksempel:
• katalysator gjennom å bringe sammen ulike parter, for eksempel
brukere og utbyggere,
• delfinansiør gjennom å kjøpe en andel kommunale boliger i denne
typen prosjekter (vinn-vinn)
• bruk av grunneierrollen til å selge kommunal tomt med klausulert
formål til private utbyggere

BLK
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Oppsummering av anbefalte forbilder i Tromsø 2015 – 2018:
Forbildeområder:
• Bydelssenter: Kroken
• Stakkevollveien, utbyggingsområde med mange private eiere
• Einehagen som boligområde med kommunalt eierskap
Forbildeprosjekter:
• Leieboliger med innslag av kommunalt disponerte boliger
• Seniorboliger med innslag av kommunalt disponerte boliger
• Boligklynge for utviklingshemmede integrert
• Varierte boligklynger for personer i rus- og psykiatrifeltet

60

X
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