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1 Sammendrag 

 

Planens bakgrunn og formål 
Formålet med denne planen er å styrke kommunens rolle som boligpolitisk aktør. Planen erstatter 

tidligere boligsosiale handlingsplaner, og har som formål å ta for seg hele boligpolitikken, også den 

boligsosiale. Den staker ut en ønsket kurs for politikken, og beskriver hvilke virkemidler som tas i 

bruk for å komme dit. Den har også en handlingsplan for de fire påfølgende år. 

Folk og bosetting i Stange kommune 
Stange er en vekstkommune, med høy boligproduksjon og sterk prisvekst i boligmarkedet. Vi er en 

del av det sammenhengende bo- og arbeidsmarkedet i Hamarregionen. De neste tiårene vil 

folkeveksten og alderssammensetningen endre seg. Urbaniseringen øker, og skaper press på 

jordbruksarealer tilgrensende vekstområdene. Vedtatt arealstrategi og statlige planretningslinjer må 

gjenspeiles også i boligpolitikken. 

Generell boligutvikling 
Boligsektoren er i endring. Stange må forholde seg til endringer i 

bosettingsmønster, hensyn til arealbruk og jordvern, effektiv 

infrastruktur, og endrede økonomiske rammer. I tillegg er 

attraktivitet en alt viktigere faktor i konkurransen om nye 

innbyggere. Mer ambisiøse klima- og bærekraftsmål gjør det 

nødvendig å tenke nytt. 

Boligsosiale forhold 
Stange kommune har god dekning av utleieboliger, men det er 

utfordrende å bosette enkelte grupper i ordinære bomiljøer. Det 

kan være hensiktsmessig med en gjennomgang av 

virkemiddelbruk for å yte bedre tjenester til vanskeligstilte på 

boligmarkedet. Boligbehov varierer fra år til år, og er vanskelige 

å fremskrive. 

Boligforvaltning og organisering 
Det boligsosiale arbeidet i Stange utøves av ulike enheter. Det 

arbeides godt med boligpolitikk hver for seg, men det er viktig 

med samordning og god rutine for jevnlige kontaktpunkter 

mellom virksomhetene. Det foreslås å utrede behovet for en 

gruppe med ansvar for boligsosial strategi og koordinering, med 

et samlet kontaktpunkt for innbyggerne. 

Planens oppbygning 
Planen bygger på et kunnskapsgrunnlag, inndelt i de enkelte 

kapitler. Her skisseres status og utfordringsbilde, målsetning, og 

en diskusjon av utvalgte virkemidler. Hvert kapittel følges av en 

handlingsdel. 

  

Mål: Bærekraftsmål 11.1 skal ligge til 

grunn for planleggingen. 

Boligpolitikken støtter opp om en 

sosialt bærekraftig by- og 

stedsutvikling, og bidrar mot FNs 

bærekraftsmål. Alle skal bo trygt og 

godt, og det skal gis et variert 

botilbud. 

Mål: Alle skal bo trygt og godt, 

uavhengig av økonomiske, 

helsemessige eller sosiale 

forutsetninger. Innsatsen skal være 

helhetlig og forebyggende. Kommunal 

boligmasse utvikles aktivt slik at den til 

enhver tid oppfyller kommunens 

boligsosiale arbeid. 

Gjennom den sosiale boligpolitikken 

skal vi forebygge at folk får 

boligproblemer. Barn og unge skal ha 

gode boforhold. Boligmassen skal være 

tilrettelagt slik at det gir personer med 

nedsatt funksjonsevne valgfrihet i 

boligmarkedet. 

Mål: Den offentlige innsatsen er 

helhetlig og effektiv, med god 

brukermedvirkning. Best mulige 

helhetlige og treffsikre tjenester til 

brukerne. 



4 
 

 

2 Innledning 
2.1 Hva er boligpolitikk?  
Boligpolitikken angår oss alle. Alle skal ha et 

godt og trygt sted å bo, og bolig og boforhold 

er en forutsetning for velferd og livsmestring. 

Samtidig har boligmarkedet en symboltung 

rolle i norsk politikk og økonomi, og er sentral 

i den overordnede markedspolitikken. 

Ved å tilrettelegge for gode bomiljøer i 

levende tettsteder skaper vi arenaer for sosialt 

samvær, samfunnsdeltagelse og helse, og gjør 

det lettere for den enkelte å leve bærekraftig. 

Å skape bomiljøer der buss, sykkel og gange er 

konkurransedyktige transportmidler til skole 

og jobb, handler ikke bare om 

klimagassutslipp, men også om trivsel og 

folkehelse. Verdige boforhold i en vanskelig 

livssituasjon kan legge grunnlaget for å mestre 

egen hverdag, og gode levekår under 

oppveksten er avgjørende for 

samfunnsdeltagelse senere i livet. 

Boligpolitikken er sektorovergripende og må 

sees i sammenheng. 

Nasjonale boligpolitiske mål 
Staten fastsetter nasjonale boligpolitiske mål 

og utformer juridiske rammevilkår, som for 

eksempel Plan- og bygningsloven. Husbanken 

er statens gjennomføringsorgan i 

boligpolitikken, og forvalter en rekke 

støtteordninger. I tillegg utformer staten en 

rekke overordnede rammer med betydning 

for boligpolitikken, blant annet skatte-, 

avgifts- og pengepolitikk. 

Kommunal boligpolitikk 
Kommunene har hovedansvaret for å utøve 

den statlige boligpolitikken i praksis: Dette 

favner både utbyggingspolitiske og 

sosialpolitiske tiltak, for å kunne sikre at det 

eksisterer et variert botilbud, og at alle skal bo 

trygt og godt. For å sikre effektiv 

virkemiddelbruk må føringene fra nasjonalt 

hold tilpasses lokale forhold av den enkelte 

kommune. Kommunens rolle kan enkelt sett 

deles i fire: 

Arealdisponering 

Plan- og bygningsmyndighet 

Tomte- og boligforsyning 

Boliger for vanskeligstilte 

I Norge har private aktører i stor grad 

utøverrollen i prosjektering og oppføring av 

boliger. De fleste kommuner overlater 

hovedbestanddelen av boligbygging til 

utbyggere og boligforvaltere, og fungerer som 

plan- og bygningsmyndighet. 

På det personlige plan hviler ansvaret for å bo 

– å ivareta eget boforhold anses hovedsakelig 

som et personlig ansvar1. Samtidig har 

kommunen et ansvar for å hjelpe de som ikke 

selv klarer å ivareta sine egne interesser på 

boligmarkedet. 

2.2 Bakgrunn, formål og prosess 

Planarbeidets bakgrunn 

Siden 1990-tallet har den statlige 

boligpolitikken gått fra å subsidiere boligen og 

boligmarkedet til å subsidiere den enkelte 

beboer, og kommunene har fått bredere 

handlingsrom til å drive en bred eller smal 

boligpolitikk. Fokus har i all hovedsak gått fra 

boligforsyning, til hjelp til avgrensede, 

vanskeligstilte grupper.2 

Flere rapporter og undersøkelser har fastslått 

at den kommunale boligpolitikken fremstår 

som fragmentert og lite koordinert. 

Kommuner som fører en passiv og reaktiv 

boligpolitikk mister handlingsrom til å jobbe 

forebyggende.3 

I Stange har vi hittil hatt boligsosiale 

handlingsplaner, med målrettede tiltak for 

vanskeligstilte grupper på boligmarkedet. I 

arbeidene med Kommunal planstrategi 2017-
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2021 fant man at slike handlingsplaner ikke 

favner bredt nok til å gi en helhetlig styring av 

boligpolitikken. Det ble derfor vedtatt å 

utarbeide en kommunedelplan som skal ta for 

seg hele boligpolitikken, også den boligsosiale, 

og således styrke kommunens rolle som 

boligpolitisk aktør. Hensikten er å utvide 

fokuset forbi boligsosiale virkemidler, for å 

arbeide proaktivt for en mest mulig 

velfungerende boligsektor. Sektorene henger 

sammen: Jo flere som kan ivareta eget 

boforhold, jo færre vil være avhengige av 

kommunens hjelp til å bo. 

Gjennom planprogrammet ble det vedtatt å 

fokusere på følgende hovedtema: 

Kommunens handlingsrom og virkemidler, 

kvalitative mål for boligpolitikken, klima og 

energi, og boligsosiale forhold. 

Planens formål og dokumenter 
Dette er en temaplan og skal være 

retningsgivende innenfor det boligpolitiske 

området. Planen skal danne grunnlag for 

helhetlig tenkning, prioriteringer og strategier. 

Kommunedelplanen staker ut en ønsket kurs 

for boligpolitikken og hvilke virkemidler som 

tas i bruk for å komme dit. Den har også en 

handlingsplan for de fire påfølgende år.  

Overordnede føringer og mål 
Stange kommune har lagt spesiell vekt på 

følgende overordnede rammer i planarbeidet: 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling 

Lov om folkehelsearbeid 

Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid 

Statlige planretningslinjer for samordnet 

bolig-, areal- og transportplanlegging 

Lov om kommunale helse- og 

omsorgstjenester 

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og 

velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) 

Nasjonale forventninger til kommunal og 

regional planlegging 

FNs bærekraftsmål 

Ny strategi for sosial boligpolitikk: Alle 

trenger et trygt hjem 

Fornyet strategi for boligmarkedet 

Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2026 

Kommuneplanens arealdel 2020-2032 

Kommunedelplan for oppvekst 2016-2021 

Kommunedelplan for helse og omsorg 2016-

2026 

FNs bærekraftsmål 
FNs bærekraftsmål er verdens arbeidsplan for 

å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og 

stoppe klimaendringene innen 2030. Det 

forutsettes gjennom statlige forventninger til 

kommunal planlegging, at kommunene legger 

bærekraftsmålene til grunn for planleggingen. 

Boligsosialt arbeid er både et mål i seg selv og 

et viktig virkemiddel for å nå flere andre mål. 

Særlig relevant er mål 11 med ti delmål, om å 

gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, 

trygge, robuste og bærekraftige. 
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Planprosessen 
Kommunedelplanen har bakgrunn i kommunal 

planstrategi 2017-2021. Det ble vedtatt et 

planprogram for prosessen i oktober 2018, 

som staket ut kursen for planarbeidet. 

Det ble avholdt et boligpolitisk seminar i 

januar 2019, med faglige innslag og 

plenumsdiskusjon. 

Planutvalget er referansegruppe for arbeidet, 

og pekte i 2018 ut fire representanter som 

medlemmer av en mindre referansegruppe for 

tettere kontakt med prosjektgruppa. I løpet av 

planprosessen har det vært avholdt flere 

referansegruppemøter. Kommunedirektøren 

har holdt orienteringer i flere politiske utvalg 

og råd. 

Internt i administrasjonen har prosessen 

involvert en mindre prosjektgruppe, samt en 

bredere arbeidsgruppe med representanter 

fra alle kommunale enheter som arbeider med 

boligpolitikk. 

 

Evaluering av Boligsosial handlingsplan 

2012-2015 
I forbindelse med utarbeidelse av denne 

planen ble det gjort en evaluering av 

Boligsosial handlingsplan 2012-2015. 

Evalueringen har dannet grunnlaget for det 

nåværende planarbeidet. Sentrale momenter 

identifisert her var: 

- Planen ble utarbeidet uten tilstrekkelig 

forankring og kvalitetssikring hos 

saksbehandlere; urealistisk ambisjonsnivå. 

Ga ikke reell støtte i det daglige arbeidet, 

og ble en skrivebordsplan 

- Utilstrekkelig forankring hos 

kommuneledelse og virksomhetsledere 

- Manglende overordnet fokus ledet til 

pulverisering av ansvar for boligsosialt 

arbeid til saksbehandlernivå 

- Manglende boligsosial kartlegging 

 

 

 

 

  

Foto: Jens Haugen 
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2.3 Folk og bosetting i Stange kommune

Sterk befolkningsvekst og ung befolkning 
Stange kommune har i flere år hatt en sterk befolkningsutvikling. Siden vedtak av kommuneplanens 

samfunnsdel (2014-2026), har gjennomsnittlig folketilvekst vært 1.03% per år. Dette er noe under 

vekstmålsetningen vedtatt i samfunnsdelen, men over Statistisk sentralbyrås prognoser. 

Folketilveksten har vært varierende, men jevnt over positiv. Veksten er svært ujevnt fordelt mellom 

skolekretsene i kommunen. Som den nederste figuren viser, er trendene forsterkende. 

Statistisk Sentralbyrå har i flere år anslått en utflating av folkeveksten. Befolkningsframskrivinger er 

alltid forbundet med noe usikkerhet, og SSB tar ikke hensyn til bostedsattraktivitet, boligpriser, 

næringsutvikling og så videre. Stanges og fylkets satsning på bolyst og attraktivitet kan gjøre store 

utslag i statistikken.
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Stadig flere bosetter seg i tettbygde strøk 
I 1995 var andelen Stangesokninger som 

bodde spredtbygd og tettbygd cirka 50-50. I 

dag er fordelingen 35-654. Volumet av 

befolkningsvekst har vært klart størst i 

Ottestad og Stange, og det er også her 

hovedparten av boligbygging har funnet sted. 

Samme tendens kan sees på landsbasis og 

globalt. Årsakene til sentralisering er 

sammensatte, men handler i hovedsak om 

muligheter for arbeid, økonomisk vekst, ønske 

om en urban livsstil, tilgang til større markeder 

og kortere reiseavstander i hverdagen. 

Stedsutvikling og attraktivitet er summen av 

flere grep - befolkningsveksten vil inntreffe 

der det tilrettelegges for boligbygging, men 

boligbygging skjer også der markedet ønsker 

det. Som ledd i å oppnå det vedtatte målet om 

1.2% årlig folkevekst, har Stange kommune 

bolyst og attraktivitet som ett av 

hovedsatsningsområdene i kommuneplanens 

samfunnsdel. 

 

 

 

Befolkning i aldring 
Befolkningen i Stange blir eldre, og denne utviklingen er i økning. I tabellen under ser vi utviklingen i 

fem forskjellige aldersgrupper fra 2000 til 2020, og den framskrevne veksten mot 2040. Tabellens 

venstre halvdel er i antall, mens høyre halvdel er prosent. Mens de yngste to aldersgruppene er 

anslått å stå på stedet hvil de neste tyve årene, vil den eldste aldersgruppen dobles. 
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 2000 2020 2040 Tilvekst 
siden 2000 

Tilvekst 
mot 2040 

Vekst siden 
2000 (%) 

Vekst mot 
2040 (%) 

0-19 år 4448 4791 4820 343 29 8% 1% 

20-44 år 5850 6299 6348 449 49 8% 1% 

45-66 år 4787 6302 6634 1515 332 32% 5% 

67-79 år 2134 2677 3578 543 901 25% 34% 

80+ 709 995 2084 286 1089 40% 109% 
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Grønn lunge med unike stedskvaliteter 
Stange er en landbruks- og skogbrukskommune, med en rik kulturarv og spor etter bosetting helt 

tilbake til yngre steinalder. Det varierte kulturlandskapet og plasseringen langs Mjøsa, er med på å gi 

Stange sitt særpreg. Stange grenser til Hamar kommune med sine urbane kvaliteter, og er innen en 

times reise fra Oslo. Med historiske investeringer i infrastruktur blir Stange knyttet alt tettere 

sammen med omlandet. Med disse parametrene har vi forutsetninger for vekst, med alt dette betyr 

for boligutviklingen og prisveksten. 

Selv om tettstedene langs Intercity-aksen kan fungere som motorer for kommunens vekst, gir 

kommunens mangfoldige bygder muligheten til et variert botilbud utenom det urbane. En del av den 

vedtatte arealstrategien, å ta hele kommunen i bruk ved å opprettholde og ivareta tettsteds- og 

bygdestrukturen med alle dens kvaliteter, innebærer at det skal være planavklarte arealer til 

boligbygging i alle skolekretsene. Det varierte botilbudet gir et fortrinn i arbeidet med bolyst og 

attraktivitet i konkurransen om nye innbyggere. 
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3 Generell boligutvikling

3.1 Status og utfordringer 

Økt behov for boliger 
Fremtidens befolkningsvekst og 

sammensetning, krever en bevisst 

innfallsvinkel til hvor og hvilke boliger som 

bygges, og for hvem. Pressområdene i 

kommunen ligger omkranset av matjord, og 

arealene må utnyttes på best mulig måte. 

Det vil være en sterk økning i aldersgruppen 

75-79 år mot 2040, og aldersgruppen 80+ er 

anslått å dobles. Dette vil øke behovet for 

helse- og omsorgstjenester, blant annet 

omsorgsboliger, sykehjemsplasser, og større 

tilrettelegging av boliger med 

livsløpsstandard. Hjemmebaserte tjenester vil 

være en av hovedinnsatsene for å 

imøtekomme flere eldre med tjenestebehov. 

 

Mange eneboliger og få leiligheter 
Boligmassen i Stange er dominert av 

eneboliger; disse utgjør to tredeler av 

boligene. Samtidig viste Flytteanalysen av 

Hamarregionen5 i 2018 at rundt 80 prosent av 

innbyggerne bor i eneboliger. Det er store 

forskjeller mellom tettbygde og spredtbygde 

områder i Stange. Statistikken viser oss at det 

er 825 leiligheter i kommunen. Stange 

kommunale boligforetak KF eier cirka 400 

leiligheter, og dette gjør at det private 

markedet for leiligheter er langt mindre enn 

det kan fremgå av diagrammet. 

 

Fremtidens behov gjør det nødvendig å endre 

balansen i boligmassen og øke antallet 

leiligheter. Prognosesenterets undersøkelse av 

boligønsker6 i Opplandskommuner 

sammenliknbare med Stange, viste at det til 

enhver tid er langt flere som ønsker seg en 

leilighet som neste bolig, enn som bor i en 

leilighet i dag. Dette henger sammen med 

endrede oppfatninger av attraktivitet, 

jordvern og arealbeslag knyttet til 

infrastruktur, og omstilling til 

lavutslippssamfunnet. I tillegg betyr økende 

andel eldre et ønske om flere mindre, mer 

lettstelte boliger tilknyttet tettstedene. I 

perspektiv av dette har vi en stor overdekning 

av eneboliger, og mangel på leiligheter. 

Samtidig er det mange innbyggere som ønsker 

en enebolig. Utfordringen ligger i å bygge 

67%
8%

10%

8%
3%4%

Bygningstyper i 
Stange kommune

Enebolig

Tomannsbolig

Rekkehus, kjedehus og andre småhus

Boligblokk

Bygning for bofellesskap

Andre bygningstyper

SSB:
06265Hva er livsløpsstandard? 

Husbankens livsløpsstandard skal 

sikre god tilgjengelighet utover 

minstekravene i forskrift, slik at 

boligen kan brukes i alle perioder av 

livet, også ved nedsatt bevegelighet 

og bruk av rullestol. 
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riktig for å utløse boligrotasjon og frigjøre 

eneboliger til de som ønsker det. 

Stor boligproduksjon – kraftig prisøkning 
Stange er en del av et sammenhengende bo- 

og arbeidsmarked med stor inn- og utpendling 

til Hamar, Ringsaker, Løten og Elverum. 

Bostedsattraktiviteten i regionen gjenspeiles i 

stor boligproduksjon og kraftig prisvekst. 

 

Prisveksten i Hamar/Stange siste tiårsperiode 

har vært svært sterk. *,7 Prisveksten gjør 

kommunen attraktiv for utbyggere, men 

fungerer ekskluderende for mange 

innbyggere, spesielt barnefamilier. 

Familier som ikke klarer å finne en bolig av 

tilfredsstillende størrelse til en overkommelig 

pris, søker boliger mer perifert8. Slik oppstår 

sosioøkonomiske geografiske forskjeller. Vi ser 

også i Stange kommune at prisvariasjonene 

mellom tettsted og bygd er sterke. Dette 

skaper spesielt problemer der eldre søker seg 

mer sentralt for å imøtekomme nye 

boligbehov. 

 

                                                           
* Alle tall for måneden mars 2021. Kilde: Hamar 
Arbeiderblad 

 

Økende andel enpersonfamilier 
Andelen innflyttere som er enpersonfamilier, 

er høyere enn den eksisterende Stange-

befolkningen, og viser at andelen 

aleneboende i kommunen øker. Andelen 

personer per husholdning synker stadig9. 79 

prosent av dagens Stangesokninger bor i en 

enebolig, mens 60 prosent av de som flytter til 

Stange, flytter inn i en enebolig10. 

Aldersgruppene med størst flytteaktivitet er 

20-29 og 30-39. 

Økningen i aleneboende er anslått å tilta, også 

som følge av aldring, og dette innebærer et 

behov for flere mindre og mer sentrale 

boenheter. 

 

 

 

 

 

 

 

Ferdigstilte boliger i Stange 

kommune siste ti år (2011-2021): 

1275 

Vedtatte reguleringsplaner til 

boligformål siste fem år (2016-

2021): 

17 stk, med mulighet for ca. 1300 

boliger 

Planavklarte arealer i nylig vedtatt 

kommuneplan (2019-2031): 

Rom for ca. 730 nye boliger 

Kvadratmeterpris i Hamar/Stange 

34.700 kroner 

Kvadratmeterpris i Innlandet: 

27.158 kroner 

Gjennomsnittspris for en bolig i 

Hamar/Stange: 

2.880.000 kroner 

Prisvekst siste fem år: 

33% 

Prisvekst siste ti år: 

71% 
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Få utleieboliger og høye leiepriser 
Andelen som eier egen bolig, er høy i Stange. 

Det er dårlig oversikt over det private 

leiemarkedet i Stange, både når det kommer 

til boligtyper, kvalitet og leiepriser. 

Utleiemarkedet er lite, prisnivået er relativt 

høyt, og det er mange som søker på de 

enkelte boligene. Det er få profesjonelle 

utleier i Stange. Høye leiepriser gjør det 

vanskeligere for førstegangsetablerere eller 

lavinntektshusholdninger å spare opp 

egenkapital til å kjøpe egen bolig. 

 

Husholdninger etter eieform11 

 Selveier Andels/ 
aksjeeier 

Leier 

Hamar 54,4 23,9 21,7 

Ringsaker 75,6 4,1 20,3 

Løten 78,6 4,7 16,6 

Stange 75,1 5,2 19,7 

 

Mange store boliger, lite trangboddhet 
Det er få områder i Norge vi bor så romslig 

som i Innlandet. I Stange bor likevel 6 prosent 

av innbyggerne trangt†. Trangboddhet er 

høyere blant de som leier enn de som eier, og 

er særlig vanlig blant barnefamilier, 

lavinntektshusholdninger og innvandrere. 

Trangboddhet har negativ effekt på 

livskvalitet, helse og levekår, spesielt for barn 

og unge. Det vanskeliggjør også fleksibel bruk 

av boligen, der kombinasjoner av 

hjemmekontor og hjemmeundervisning i 

forbindelse med Covid-19 peker seg ut som et 

eksempel. Barns boforhold er et 

satsningsområde i den nasjonale 

boligpolitikken. 

 

                                                           
† En husholdning regnes som trangbodd dersom 
antallet personer er større enn antall rom, eller om 
det er mindre enn 25 kvm. per person 

Andel innbyggere som bor trangt12 

 Bor romslig Bor trangt 

Norge 87,8 10,3 

Hedmark 91,3 6,5 

Stange 93,7 6,2 

Hamar 91,9 8,0 

Ringsaker 91,0 5,8 

Løten 94,5 5,1 

Oslo 78,2 20,5 

Satsning på tettstedene langs Intercity er 

effektivt, økonomisk og miljøvennlig 
Utbygging som forutsetter individuell 

persontransport, skaper ulike muligheter for 

samfunnsdeltagelse. En stor andel innbyggere, 

både yngre og eldre, er stedsbundne og 

baserer seg på sykkel og gange, skyss, eller 

kollektivtransport for å delta i samfunnet på 

lik linje med andre. Utenforskap er et økende 

problem i kommunen13. Ensomhet blant 

aleneboende i grendene er en 

folkehelseutfordring, som øker med levealder. 

Vi ser at eldre som bytter bolig, ofte er 

motivert av et ønske om sosial infrastruktur 

dit de flytter. 

Kommunens vedtatte arealstrategi skal møte 

utfordringer knyttet ikke bare til klima og 

miljø, men også folkehelse, attraktivitet og 

utenforskap. Spredtbygde utbyggingsmønstre 

beslaglegger verdifulle arealressurser og 

skaper et høyt transportbehov. Dette 

energibehovet kan ikke møtes i 

lavutslippssamfunnet, heller ikke gjennom 

omlegging til fornybare energikilder og 

elektriske kjøretøy. Kommune-Norge vil også i 

kommende tiår få økende utfordringer med 

tjenesteyting innenfor krympende 

økonomiske rammer, særlig knyttet til 

eldreomsorg. Ved spredt bebyggelse gir dette 

ytterligere utfordringer knyttet til ressursbruk 

for kommunale tjenester. 
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Kommunalt handlingsrom 
En forskningsbasert evaluering av den nye 

Plan- og bygningsloven i 201814 konkluderte 

med at loven i for liten grad sikrer boligsosiale 

mål og ambisjoner, og ikke i tilstrekkelig grad 

sikrer klimahensyn og naturmangfold. 

Kommunene har få virkemidler til å håndheve 

boligsosial politikk gjennom plan- og 

bygningsloven. Fordi boligutviklingen i stor 

grad er markedsstyrt, er det grunneiere og 

utbyggere som tar beslutninger om å 

igangsette boligutvikling, noe som betyr at det 

ikke nødvendigvis er direkte sammenheng 

mellom boligbehovet, og hvor mye areal som 

er planavklart for boliger. 

FoU-rapporten Kommunen som aktiv 

boligpolitisk aktør15, som også ble utgitt i 

2018, identifiserte aktiv kommunal 

grunneierpolitikk som et av de viktigste 

virkemidlene for å tilrettelegge for "vanlige 

inntekter" og andre vanskeligstilte.  Aktiv 

tomtepolitikk som virkemiddel gir 

kommunene anledning til å inngå avtaler med 

private utbyggere, som forplikter seg på pris, 

målgruppe og kvalitet, ut over det 

kommunene kan styre gjennom Plan- og 

bygningsloven. En rekke norske kommuner 

har benyttet seg av dette for å inngå 

opsjonsavtaler med grunneiere og legge 

føringer for utbygginger med klausuler, for å 

sikre rimelige boliger til unge i 

etableringsfasen, ungdomsboliger og 

liknende16. 

 

Føringer i kommuneplanens arealdel 
Av bestemmelser og retningslinjer fra overordnet plan nevnes et utvalg: 

KPA 12. Krav til lekeplasser og uteoppholdsarealer §11-9, nr.5, nr. 6 og nr. 8 

12.1 Lekeplasser, uteoppholdsarealer og friområder skal etableres og sikres i 
henhold til Stange kommunes retningslinjer for lekeplasser og 
uteoppholdsarealer i pkt. 12.1 i kommuneplanens arealdel. 
 
Større rekreasjonsområder er områder som er offentlig tilgjengelig for felles 
opphold, rekreasjon og lek, som for eksempel «Hundremeterskog», strender og 
andre friområder skal etableres. Disse skal sikres og ivaretas i henhold til Stange 
kommunes retningslinjer for rekreasjon og friluftsområder.   
 

12.8 Attraktive uterom: Utomhusplan for alle allment tilgjengelige 
uteoppholdsarealer, skal utarbeides av landskapsarkitekt eller tilsvarende 
fagkyndig. For arealer som skal overføres til eller forvaltes av Stange kommune, 
skal planen utformes i samsvar med den til enhver tid gjeldende «Standard til 
opparbeidelse av kommunale lekeplasser» i Stange eller tilsvarende. 

KPA 18. Estetikk, form, grønnstruktur og landskapstilpasning § 11-9, nr. 6 

18.10 Utbygging skal gjennom regulering og gjennomføring sikre at viktige stier, 
landskaps- og vegetasjonselementer ivaretas. Med viktige stier menes 
hovedstier og smett mellom målpunkter, slik som skole, barnehage og 
kollektivholdeplasser, og leke- og grøntområder. 

KPA 21. Bevaring av eksisterende bygninger og annet kulturmiljø § 11-9, 7 

21.2 Spennende arkitektur: Byggverk som i seg selv eller som en del av et miljø, og 
som har en særlig kulturhistorisk eller arkitektonisk verdi, skal ivaretas.  

Arealstrategi punkt 1: Satsning på tettstedene langs IC- strekningen 

Fortetting og transformasjon: Fortetting med kvalitet følges opp gjennom aktiv bruk av strategier 
gitt i kommuneplanens arealdel: 
 



14 
 

Stangebyen – Ny sentrumsplan vedtatt i 2020 legger opp til en vesentlig fortetting sentralt i 
Stangebyen med et anslag på 600 boenheter av varierende størrelse. Utbygging innenfor 
sentrumsplanen dreier seg utelukkende om fortetting med leilighetsbygg. Legger grunnlaget for 
videre utvikling av sin rolle som knutepunkt og kultur- og kommunesenter i kommunen.  
 
Kommunedelplan for Tangen – avsatt store arealer til boligbygging nær den nye stasjonen. Blir 
første stopp på IC i kommunen og i Innlandet og er dermed nærmest Oslo.  
 
Tangen sentrum – igangsatt områderegulering i 2021 for Tangen sentrum hvor hensikten er å 
tilrettelegge for blant annet bolig, handel, tjenesteyting og grønnstruktur med gangforbindelser.  
 
Kommune- og bydelssenter Ottestad – trekker veksler på nærhet til Hamar med stasjon, 
arbeidsplasser, handel og kulturtilbud. Det er her den klart største tilflyttingen til Stange kommune 
er og utviklingen må ses i sammenheng med utviklingen av Hamar by.  
 
Åkersvika Hageby, transformasjonsområde – igangsatt områderegulering i 2019 for Åkersvika 
Hageby som har et potensiale på 700-750 boenheter fordelt på punkthus leilighetsbygg og 
rekkehus. Det er lagt stor vekt på gjennomgående grønnstruktur, til dels blågrønne strukturer og 
romslige fellesarealer. Planprosess og endelig vedtak planlagt i 2021. 

Arealstrategi punkt 2: Opprettholde tettsteds- og grendestrukturen 

Utnytte infrastruktur: Bygge nær eksisterende infrastruktur. Fortetting med kvalitet følges opp 
gjennom aktiv bruk av strategier gitt i kommuneplanens arealdel.  
 
Romedal – lagt inn utbyggingsområder for bolig i Romedal sentrum med en tilstrekkelig 
fleksibilitet til å kunne etablere både bolig, forretning og kontor. I tillegg er det lagt til rette for 
ytterligere boligutbygging i Brynsåsen/Bratvoldberget (B8 i kommuneplanens arealdel). 
 
Gata – Sentrale områder i Gata er avsatt til sentrumsformål der boligbebyggelse inngår som et av 
flere underformål. Ikke avsatt nye arealer til boligområder i Gata, men et område er avsatt til 
spredt boligbygging i LNF (LSB1) sørvest for sentrum langs Måsan.  
 
Ilseng – Tilrettelagt for boligbygging på flere mindre områder som Skøyenvegen 96 (B1), 
Gamlevegen 39 (B9) og Hornkverna (LSB4) som er avsatt til spredt boligbebyggelse i LNF. 
 
I tillegg er det i alle tettsteder også en tomtebuffer i allerede regulerte områder, som for eksempel 
Åsbygda. 
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3.2 Mål og strategier – generell boligpolitikk 
Bærekraftsmål 11.1 skal ligge til grunn for planleggingen. Boligpolitikken støtter opp om en sosialt 

bærekraftig by- og stedsutvikling. Alle skal bo trygt og godt, og det skal gis et variert botilbud.  

Strategier for å nå målet 
1. Aktiv tomtepolitikk og kommunal eiendomsutvikling  

2. Kommunen som tilrettelegger for flere utleieboliger  

3. Sikre tilstrekkelig variasjon i botilbudet 

4. Bærekraftige og robuste lokalsamfunn 

 

 

Strategi  Tiltak Hensikt 

1. Kommunal eiendomsutvikling og aktiv tomtepolitikk 

  Utbyggingsprogram: Utarbeide kommunalt 

utbyggingsprogram for kommende 

fireårsperiode. Årlig rullering i forbindelse med 

økonomiplanarbeidet.  

 

 Utbyggingsprogrammet omhandler arealer til bolig- og 

næringsformål, og vil være en del av grunnlaget for 

kommunens budsjett. Det er dermed et styringsredskap 

for kommunen i forhold til private parter. 

Kommuneplanens arealdel og ny politikk vil danne 

grunnlag for framtidig Utbyggingsprogram. 

 Bolignotat: Kvartalsvis rapportering på status og 

behov i forhold til det samlede boligtilbudet/-

behovet. 

Forutsigbarhet i forkant av boligbehovet 

 Kartlegge tomtereserver: Kartlegge 

fortettingspotensial/tomtereserver på offentlige 

og private eiendommer.  

Sikre fortetting med kvalitet 

 Kartlegge infrastruktur: Kartlegge kapasitet og 

behov med tanke på teknisk og sosial 

infrastruktur, som grunnlag for å fastsette 

utbyggingsrekkefølge.  

Robuste boliger og lokalsamfunn 

 Utbyggingsavtaler: Bruke utbyggingsavtaler 

aktivt for å sikre at private prosjekter bidrar til å 

realisere boligplanens målsettinger. 

Gir mulighet for variasjon og integrering av ulike 

beboere i nye boligprosjekter.  

Boligpolitiske tiltak kan omfatte antall boliger, type og 

utforming av boliger, eventuell fortrinnsrett til kjøp av 

boliger, utbyggingstakt og andre tiltak som er nødvendig 

for at området skal fungere hensiktsmessig. 

 Krav ved tildeling av felt: Bruke tildelingskrav 

aktivt for å sikre at boligplanens målsettinger 

realiseres i nye felt som kommunen lyser ut.  

Kommunen kan i større grad påvirke sammensetning av 

beboere i nye innovative prosjekter. Kan bidra til å få 

gode boliger i ordinære boligområder til vanskeligstilte 

på markedet. 

 Avsette økonomiske midler til etablering og 

ombygging: Det må budsjetteres med midler 

som kan brukes til etablering og ombygging av 

kommunale boliger 

Strategisk utvikling av kommunens boliger med brukeren 

i sentrum 

2. Kommunen som tilrettelegger for flere utleieboliger 

  Offentlig-privat samarbeid/tilvisningsrett: 

Samarbeide med private/eksterne aktører for å 

få bygget flere utleieboliger, eksempelvis 

 Bruk av tilvisningsavtaler gjør at kommunen får 

utleieobjekter i et ordinært boligprosjekt. Avtalen gjør at 

kommunen kan henvise sine boligsøkere til 
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gjennom kommunal tilvisningsrett eller andre 

verktøy 

eiere/forvaltere av de boligene som er bundet av 

tilvisningsavtalen som gjelder i 20 år. 

 Avtale om tildelingsrett: Etablere flere avtaler 

om utleieboliger med kommunal tildelingsrett i 

private utleieprosjekter. 

Med slike avtaler er det den private aktøren som blir 

huseier, med rettigheter og plikter etter husleieloven. 

Huseier har også forvaltningsansvaret for sine boliger. 

Kommunen får hjelp til å dekke behovet for utleieboliger 

ved å plassere personer i utleieobjektene. 

 Avtaler om etablering av boløsninger for 

grupper med behov for særskilt tilrettelegging: 

Vurdere behovet for å etablere bemannede 

boligløsninger for funksjonshemmede integrert i 

bomiljø eventuelt med tjenestebase i private 

utbyggingsprosjekter.  

Variasjon, normalisering og integrering for innbyggere 

med funksjonsnedsettelser 

 Leie skal være et trygt alternativ: Økt 

tilsynsgrad i privat boligmasse. 

Plan- og bygningslovens §25 pålegger kommunene å 

bedrive tilsyn. Foreslåtte endringer i 

Byggesaksforskriftens §15-3, som er til høring, setter økt 

tilsyn med hybler eller boenheter i eksisterende bygg, 

som prioritert område. Målet er på sikt å oppnå bedre 

etterlevelse og økt sikkerhet for de som bruker arealene. 

3. Sikre tilstrekkelig variasjon i botilbudet 

  Krav i arealplaner: Gjennom kommune- og 

reguleringsplaner sette krav til et variert 

botilbud internt i alle boområder/prosjekter 

med tanke på: 

 Boligtype (enebolig, rekkehus, 

leiligheter, bokollektiv, m.m.) 

 Størrelse 

 Målgruppe (ordinære/boligsosiale, 

studenter/unge/familier/eldre) 

 Eierform (offentlig/privat, eie/leie) 

 Prisgruppe 

 Lokalisering (by, nærområde, distrikt) 

 Brukermøte. Arealer til offentlig og 

privat tjenesteyting 

Sikrer variasjon i boligmassen. Verktøy for å sikre dette 

kan være bruk av utbyggingsavtaler stimulert av 

rekkefølgekrav.  

  

  

  

  Årlig kartlegging av behov for kommunalt 

disponerte utleieboliger 

Oversikt over det til enhver tid gjeldende behov, 

rasjonalisering av tjenestetilbudet 

4. Bærekraftige og robuste lokalsamfunn 

 Nærservice: Sikre viktige servicetilbud i 

gangavstand til boligene 

 

 

 Møteplasser/fellesarealer/gode byrom: Sikre 

gode møteplasser og fellesarealer i lokalsentre 

og boligområder.  

 

 Energikilder: Bidra til ENØK og bruk av fornybare 

energikilder gjennom plan- og 

byggesaksbehandling og kommunens egne 

utbyggingsprosjekter.  

 

 Materialbruk: Bidra til bærekraftig materialbruk 

gjennom plan- og byggesaksbehandling og 

kommunens egne utbyggingsprosjekter.  
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4 Boligsosiale forhold 
Alle skal bo trygt og godt. Dette er viktig for at 

vi skal kunne ta utdanning, danne familie, 

være i arbeid og ta vare på helsen vår. Boligen 

er også en ramme for et sosialt liv og gir 

tilhørighet til nærmiljø og lokalsamfunn. 

Å bo er først og fremst et personlig ansvar, 

men det er mange som ikke på egen hånd 

mestrer eget boforhold. I Norge er det et 

hovedprinsipp at ingen skal måtte gjøre seg 

fortjent eller kvalifisert til å få hjelp. Alle må 

bo, og med riktig hjelp kan alle bo. 

Målet med kommunens boligsosiale arbeid er 

å fremskaffe boliger til leie eller eie, gi råd og 

veiledning, og gi helhetlig bistand til 

livsmestring. 

 

4.1 Status og utfordringer 

Stigende prisnivåer virker ekskluderende 
Den sterke prisutviklingen øker gjeldsgraden 

og skaper flere vanskeligstilte på 

boligmarkedet. Høy boutgiftsbelastning virker 

selvforsterkende, og hindrer den det gjelder å 

komme inn på boligmarkedet17. Spesielt i 

                                                           
‡ Rus og psykiatri 

Ottestad og Stangebyen er prisnivået så høyt 

at det er svært vanskelig for 

lavinntektsfamilier og enslige vanskeligstilte å 

bli selvhjulpne på boligmarkedet, både for leie 

og eie. 

Lavinntektshusholdninger i økning 
Flere kjente risikofaktorer er i økning i 

Stange18. Dette gjelder blant annet antall og 

andel lavinntektshusholdninger, barn i 

lavinntektsfamilier, og arbeidsledighet. Det 

anslås vedvarende økning i langtidsledighet, 

spesielt blant unge, som følge av 

koronapandemien. Bolig og bomiljø har stor 

betydning for barns utvikling i livet, og barn og 

unge er prioritert som et særlig innsatsområde 

i regjeringens nasjonale strategi for sosial 

boligpolitikk 2021-2024. Startlån pekes ut som 

et spesielt viktig virkemiddel for å hjelpe 

denne gruppen. 

Press på tilgjengelige kommunale 

boenheter 
Stange kommune har relativt god dekning av 

kommunale utleieboliger, men det er 

utfordringer knyttet til tildeling av rett bolig til 

rett bruker. Utfordringen er hovedsakelig 

knyttet til å bosette boligsøkere med tunge 

ROP‡-utfordringer, som ikke fungerer i vanlige 

bomiljø. 

Aldring i befolkningen vil legge videre press på 

boligmassen. Behovsvurderinger sett opp mot 

fremtidig utvikling viser at vi nok har riktig 

antall boliger, men at det er behov for å 

utvide typen boliger. Andelen innbyggere med 

demens anslås å dobles mot 2040, og det vil 

være behov for flere døgnbemannede boliger 

for eldre med kognitiv svikt. Antallet 

boligsøkere med samtidig nedsatt fysisk 

Hvem er vanskeligstilte på 

boligmarkedet? 

Ikke alle klarer å skaffe eller 

opprettholde et tilfredsstillende 

boforhold på egen hånd.  

Vanskeligstilte befinner seg i en eller 

flere av følgende situasjoner: 

 Er uten egen bolig 

 Står i fare for å miste boligen sin 

 Bor i uegnet bolig eller bomiljø 
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funksjonsevne og ROP-lidelse, er også anslått 

å øke. 

Boligsosiale enheter skal i størst mulig grad 

etableres i ordinære bomiljø, med målsetting 

om normalisering og integrering, og 

lokalisering av kommunale boliger skal i all 

hovedsak følge vedtatt arealstrategi. Samtidig 

er det en verdi i at det er botilbud til alle 

innbyggergrupper, uavhengig av alder og 

funksjonsevne, i alle kommunens tettsteder. 

Samlokalisering gir utfordringer 
En del av kommunens utleieboliger er 

samlokalisert. Samlokalisering kan ha både 

positive og negative effekter for normalisering 

og integrering, og er nødvendig av mange 

hensyn, først og fremst effektiv tjenesteyting. 

I bo- og servicesentre, klynger på 25-29 

leiligheter, fungerer dette bra, og det samme 

gjelder bofellesskap for utviklingshemmede i 

grupper på 5-10. I andre tilfeller øker risikoen 

for uheldig samlokalisering. Utfordringene er 

størst ved bosetting av innbyggere med 

sammensatte utfordringer, som er i behov av 

tilrettelagt bolig. 

 

Økende andel eldre 
Eldre er en voksende og sammensatt gruppe, 

med forskjellige boligønsker. Eldres behov på 

boligmarkedet er i endring, og dagens eldre 

lever ikke bare lengre, de er også 

funksjonsfriske lengre enn før, og kan med 

riktig tilrettelegging klare seg i egen bolig over 

lang tid. Boligpolitikk for eldre omfatter derfor 

både boligforsyningspolitikken, og den 

boligsosiale politikken. 

Regjeringen har gjennom kvalitetsreformen 

Leve hele livet satt fokus på omstilling til et 

aldersvennlig Norge. Samfunnet skal legge til 

rette for at eldre skal leve godt, og sikre at de 

kan delta i samfunnet på lik linje med andre 

aldersgrupper. Gode boliger og koordinerte 

helse- og omsorgstjenester er sentrale 

virkemidler. 

Eierandelen blant eldre er høy, og det samme 

er andelen eneboliger. Skjevfordelingen i 

prisvekst er en utfordring: Gruppen som eier 

egen bolig i et sentralt område har sjelden 

vanskeligheter med å skifte bolig, men mer 

grisgrendte boliger er vanskeligere å omsette. 

Vi ser at eldre gjerne planlegger alderdom i 

større grad enn før, og vil gå ned i 

boligstørrelse for å kunne bo lenger hjemme 

selv. Disse vil gjerne bo i sitt nærmiljø, men 

bytte bolig. Ønsket om variasjon, møteplasser 

i nærmiljøsentra, og sosial infrastruktur er 

også sentralt. Dette gjelder særlig yngre eldre. 

Mange eldre ønsker å leie, uten ansvar for 

vedlikehold av hus og hage. Mange ønsker å 

leie av en profesjonell aktør, men har ikke et 

tjenestebehov som gjør en omsorgsbolig til en 

hensiktsmessig bruk av kommunale ressurser. 

Aldersboliger ser ut til å være det eneste 

alternativet for denne gruppen i dag. 

I takt med at det er bedre tilgjengelighet av 

tilrettelagte boliger på det private markedet, 

ser vi at snittalderen for de som bor i 

omsorgsbolig øker, og funksjonsnivået går 

ned. 

Folk bor forskjellig i forskjellige livsfaser, både 

med tanke på plassering og type bolig. Det ser 

ut som det pågår et langsomt 

generasjonsskifte i bygdene, der mange eldre 

søker seg mer sentralt for å imøtekomme 

fremtidige boligbehov. Dette vil frigjøre 

eksisterende boliger i disse områdene. 

Uheldig samlokalisering 

Uheldig samlokalisering oppstår når 

en eller flere beboere opplever 

negative konsekvenser grunnet ulike 

målgrupper, ulik alder, forventet 

botid i boligen, funksjonsnivå og 

tjenestebehov. Samlokalisering kan 

øke stigmatisering og få negative 

konsekvenser for levekår og 

bomiljø. Risikoen øker med økning 

av antall boliger i prosjektet. 
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Beboere med sammensatte utfordringer 
Denne gruppen fremstår som den mest 

utfordrende å bosette. Utfordringene er 

gjerne knyttet til samtidig ruslidelse og psykisk 

lidelse, gjerne kombinert med fysisk 

funksjonsnedsettelse. Aldersgruppen er i 

hovedsak 20-60 år, og derfor med svært 

variabel botid. Normalisering og integrering er 

en målsetning, og boliger skal i hovedsak 

oppføres i ordinære bomiljø. Beboergruppen 

er imidlertid utfordrende å bosette i ordinære 

bomiljø, og både samlokalisering og spredt 

plassering gir hver sine utfordringer. 

Tilbakevendende utfordringer er manglende 

betalingsevne, boevne, og konflikter/bråk. 

Utkastelser er et lite effektivt virkemiddel, da 

brukeren vil havne i en syklus med bistand fra 

andre instanser, f.eks akutthybler. 

Det er behov for helhetlig, koordinert innsats 

med brukermedvirkning og riktig 

aktivitetstilbud for å gi et yte bedre tjenester 

til denne gruppen. 

Fleksibilitet i kommunal boligmasse 
Stanges store kommunale boligmasse gir både 

muligheter og utfordringer. Tomgang i 

kommunale boliger er kostnadsdrivende, og 

det kan oppstå press på å omdisponere 

boliger til andre formål dersom søkertallet er 

lavt. Her oppstår det potensiale for uheldig 

samlokalisering og stigmatisering av boliger og 

bomiljø. Likevel er fleksibiliteten i den store 

boligmassen totalt sett positiv for 

tjenesteproduksjonen. For å oppnå god 

tildelingspraksis er det nødvendig å ha rom for 

noe ledighet til enhver tid. Et tiltak for å 

avhjelpe dette ytterligere kan være å ta i bruk 

tilvisnings- og tildelingsavtaler. 

For flyktningetjenesten er fleksibilitet i 

boligmassen en tilbakevendende utfordring, 

siden behovet ofte er uforutsigbart og 

anmodninger om bosetting kan komme på 

svært kort varsel. Spesielt store boliger er 

vanskelige å oppdrive raskt. Disse 

situasjonene har likevel stort sett vært løst på 

en god måte. 

 

 

 

 

 

 

  

NOU 2020:15 

Ny strategi for sosial boligpolitikk: Alle 

trenger et trygt hjem 

Den nye strategien for boligsosialt 

arbeid (2021-2024) prioriterer følgende 

innsatsområder: 

 Barn og unge 

 Personer med nedsatt 

funksjonsevne 

 De som står i fare for å bli eller er 

bostedsløse 

Strategien har fire hovedmål: 

1. Flere skal kunne eie egen bolig 

2. Leie skal være et trygt alternativ 

3. Sosial bærekraft i boligpolitikken 

4. Tydelige roller, og nødvendig 

kunnskap og kompetanse 

Forslag til ny boligsosial lov 

Forslag til en ny boligsosial lov ble 

sendt på høring i 2021. Lovforslaget 

gjelder kommunenes ansvar for å bistå 

vanskeligstilte på boligmarkedet med 

varige botilbud. Forslaget viderefører 

og presiserer kommunenes boligsosiale 

arbeid, som per i dag er hjemlet i 

sosialtjenesteloven og helse- og 

omsorgstjenesteloven. Loven skjerper 

kommunenes organisatoriske ansvar, 

blant annet ved plikt til å ta boligsosiale 

hensyn i planleggingen. 
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4.2 Virkemidler i det boligsosiale arbeidet 
Grunnlaget for den boligsosiale politikken er at alle må bo, og med riktig hjelp kan alle bo. I 

boligsosialt arbeid er det en stor verktøykasse av tilgjengelig virkemidler, og disse må sees i 

sammenheng. Under følger en diskusjon av aktuelle virkemidler.  

Startlån og tilskudd 
Statens boligsosiale virkemiddel, Husbanken, har flere støtteordninger direkte til vanskeligstilte på 

boligmarkedet. Eksempler på slike er startlån, bostøtte, og tilskudd til etablering, tilpasning, eller 

utredning og prosjektering. Startlån og bostøtte forvaltes av kommunen på vegne av Husbanken, 

mens tilskuddene fra 2020 er lagt inn i rammeoverføringen til kommunene. Målgruppen er 

barnefamilier, eldre, personer med nedsatt funksjonsevne eller andre som bor i uegnet bolig og 

enten vil kjøpe bolig eller utbedre/tilpasse boligen sin. Stange kommune tildeler årlig cirka 45 mill.kr, 

fordelt på 40 husstander. Summen i 2020 var 60 mill.kr. Det er generelt lite tap; ingen i 2020. 

Husbanken ønsker at Stange i større grad skal bruke Startlån som virkemiddel, gjerne til ordninger 

som Leie til eie. Kommunen må forholde seg til finanslovgivningen, og det er mange som ikke 

kvalifiserer til lån, men startlån kan utgjøre forskjellen mellom å kunne delta i en budrunde eller 

forbli leietagere. Aktiv bruk av startlånordningen for å skaffe personer bolig, vil kunne bidra til 

reduserte utbetalinger på sosialbudsjett. 

 

 

 

 

Barn og unge skal ha gode boforhold 

 

Belastningene som dårlige boforhold gir, er ekstra store 

for barn og unge. Hyppige flyttinger kan føre til 

rotløshet og gi mangel på tilhørighet. Det blir 

vanskeligere å bygge og holde på nettverk på skolen og i 

fritiden. Dårlige boforhold kan føre til helseproblemer, 

svake skoleresultater og lav arbeidstilknytning senere i 

livet. 

Barn og unges boforhold har vært et satsningsområde i 

regjeringens boligsosiale strategier over tid, og dette er 

videreført i NOU 2020:15. Husbanken har lansert 

slagordet Barna først, som innebærer å ha fokus på 

barnas situasjon og behov. Denne kommunedelplanen 

setter derfor fokus på flere strategier og tiltak rettet 

spesielt mot å gi barnefamilier trygge, langsiktige 

boforhold. Dette henger også sammen med Stange 

kommunes langsiktige strategiske satsning på 

folkehelse. 
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Kommunalt disponerte utleieboliger 
Kommunalt disponerte boliger er et viktig virkemiddel i det boligsosiale arbeidet. Stange kommune 

disponerer cirka 550 utleieboliger. Boligene er eid av Stange kommunale boligforetak KF, og utleid til 

brukere som er vanskeligstilte på boligmarkedet. Tildeling følger fastsatte kriterier. Disse boenhetene 

er helt avgjørende for et aktivt boligsosialt arbeid. I denne planen tas det ikke sikte på å øke antallet 

utleieboliger eid av Stange kommunale boligforetak, men det er behov for enkelte endringer i 

sammensetningen av boligmassen for å imøtekomme fremtidige behov. 

Bolig/målgruppe Bemannet  Type bolig Antall boliger Sted 
 

Vallset Bo- og 
servicesenter 

Nei 
Samlokaliserte 
boliger 

26 Vallset 

Vallset bofellesskap Ja 
Samlokaliserte 
boliger 

8 Vallset 

Ottestad Bo- og 
servicesenter 

Nei 
Samlokaliserte 
boliger 

29 Ottestad 

Omsorgsleiligheter Nei 
Samlokaliserte 
boliger 

113 Div. 

Omsorgsleiligheter      
Stange helse- og 
oms.s. 

Ja 
Samlokaliserte 
boliger 

10 Stange 

Romedal 
Aldersboliger 

Nei 
Samlokaliserte 
boliger 

6 Romedal/Ilseng 

Boliger for 
Tilrettelagte Tjenester  

Ja 
Samlokaliserte 
boliger 

89 Stange/Ottestad 

Ungdomsboliger Nei 
Samlokaliserte 
boliger 

59 Stange/Ottestad 

Flyktningeboliger * Nei 
Forskjellig 
typer boliger 

77 Div. 

Boliger for 
vanskeligstilte * 

Nei 
Forskjellig 
typer boliger 

98 Div. 

Godtlandvegen 4/6     54 

Ottestad 

9 stk til disp. 
Sykehuset Innlandet. 

  
Samlokaliserte 
boliger 

 

SI har sagt opp 6 leil. 
fra høsten 2021. 

Nei    

Flyktning/vansk.stilt   
   

Prestebolig Nei Enebolig 1 Tangen 

Sum     571   
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Nye boformer med fellesfunksjoner for 

eldre 
Å imøtekomme fremtidens endringer i 

befolkningssammensetning gir behov for et 

større utvalg boformer og løsninger for eldre. 

Boligtilbudet må gjenspeile det vide spekteret 

av eldre med ulike ønsker og behov. Eldre som 

bytter bolig, ønsker gjerne mer sosial 

infrastruktur, møteplasser og fellesfunksjoner. 

Bo- og servicesenter er et populært tilbud, 

men forutsetter et omsorgsbehov. Nytt 

"bydelssenter" med fellesfunksjoner for eldre i 

Stangebyen imøtekommer deler av dette 

behovet ved å skape et tilbud til eldre med 

høyere funksjonsnivå. 

Andre løsninger som bør utredes i kommende 

år er varianter av bofellesskap med sosiale 

møteplasser, nærmiljøsentra med 

møteplasser mellom yngre og eldre, boliger 

samlokalisert med andre tjenester, 

bemannede aldersgeriatriske boliger og 

trygdeleiligheter. 

Aldersboligstiftelser 
Det er 128 boliger i private 

aldersboligstiftelser i Stange. Mange som ikke 

oppfyller Stange kommunes kriterier for 

tildeling av kommunal bolig eller omsorgsbolig 

kan rettledes videre hit. Stiftelsen fungerer 

som et godt alternativ, også for de som ikke er 

bemidlet til å kjøpe en lettstelt, sentral bolig. 

Stiftelsene innvilger søknader etter egne 

kriterier. 

Utleieboliger med kommunal tilvisningsrett 

eller tildelingsrett 
Utleieboliger med kommunal tilvisningsrett 

kan gi mer fleksibilitet i kommunalt disponert 

boligmasse. Boligene oppføres av en privat 

aktør med fordelaktige vilkår fra Husbanken. 

Kommunen gis rett, men ikke plikt, til å tildele 

inntil 40% av utleieboligene. De øvrige 

boligene leies ut på det åpne markedet med 

minimum fem års leiekontrakter. I og med at 

de kommunalt disponerte boligene rullerer 

ved ledighet, bidrar dette til mål om 

normalisering og integrering. 

Tildelingsavtaler benyttes i prosjekter der alle 

utleieboliger er forbeholdt vanskeligstilte på 

boligmarkedet. Denne typen anbefales når 

beboerne trenger oppfølgingstjenester fra 

kommunen. 

Eieetablering for vanskeligstilte 
Å eie egen bolig er et sentralt nasjonalt mål, 

og skattepolitikken favoriserer eie. Mål 1 i Ny 

strategi for boligsosialt arbeid er at flere skal 

kunne eie egen bolig. Eierandelen er høy i 

Norge, men eie av bolig er svært ulikt fordelt i 

befolkningen. Leiemarkedet er i dag 

kjennetegnet av korttidsleie og mange små 

boliger. I tillegg til at eie av bolig er gunstig 

økonomisk, gir det større stabilitet og trygghet 

og kan være et steg ut av fattigdom. 

Mennesker som gis anledning til å opprette et 

eierforhold til boligen, er ofte mer motivert til 

å mestre boforhold og økonomi. 

Et vesentlig hinder for eieetablering er høye 

boligpriser og høyt egenkapitalkrav, gjerne 

kombinert med allerede høy 

boutgiftsbelastning i form av høye leiepriser. 

Med rett hjelp kan flere målgrupper gjøres i 

stand til å kjøpe egen bolig. En diskusjon av 

modeller følger lenger ned. 

Leie skal være et trygt alternativ 
Mål 2 i Regjeringens nye strategi for 

boligsosialt arbeid, er at leie skal være et trygt 

alternativ. Flere av tiltakene i kapittel 4.4 er 

rettet mot å bedre forholdene i denne 

boligsektoren. Et virkemiddel som kan tas i 

bruk er økt tilsynsgrad for å sikre bokvalitet i 

den private boligmassen. Kommunen kan 

etter Plan- og bygningsloven og 

Byggesaksforskriften øke tilsynsgraden for å 

sette fokus på at boenheter og hybler er 

omsøkte og lovlige, for på sikt å oppnå bedre 

etterlevelse og økt sikkerhet for de som 

bruker arealene. 

Leie til eie 
Leie til eie kan settes i verk gjennom flere 

modeller. Virkemiddelet legger til rette for at 

husstander som er i målgruppen for startlån, 

men som ikke oppfyller kravene til 
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betjeningsevne på alminnelig måte, kan sikres 

en stabil bolig og mulighet til å kjøpe boligen 

på sikt. Barnefamilier er en spesielt aktuell 

gruppe. 

Det forutsettes at kommunen vurderer at 

husstanden har et eierpotensial på sikt. En 

kritisk suksessfaktor er målrettet og 

koordinert oppfølging, som forutsetter god 

kommunikasjon mellom tjenesteleverandører. 

Dette er videre omtalt i kapittel 5. 

Kommunen kan kjøpe boliger til formålet, 

avhende eksisterende kommunale boliger, 

eller inngå offentlig-privat samarbeid for 

formålet. Aktiv og målrettet bruk av 

kommunens tomteressurser kan være 

utløsende, ved bruk av privatrettslige avtaler 

overfor utbyggere. 

Kommunen kan finansiere kjøp av slike boliger 

gjennom Husbanken. Leietakeren leier boligen 

av kommunen, med en opsjon på å kjøpe 

boligen etter 3-5 år til pris lik lånet som hviler 

på boligen. Betalt leie inngår som en del av 

kjøpesummen. Leietageren kan bruke 

prisstigning som en del av finansiering. 

Eieetablering for unge funksjonshemmede 
Mens eierandelen i den norske befolkningen 

er rundt 80 prosent, er den kun 10 prosent for 

personer med nedsatt funksjonshemmede. 

Det er et politisk mål at flest mulig skal kunne 

eie egen bolig. Eierlinja gjelder også for 

vanskeligstilte på boligmarkedet, herunder 

personer med nedsatt funksjonsevne. 

Kommunen kan legge til rette for at flere 

personer med nedsatt funksjonsevne eier 

bolig, bl.a. ved å etablere borettslag i 

kollektive boformer med tilrettelagte 

tjenester. 

Bokarriere for leietakere som bor i 

kommunalt disponert bolig 
Gjennomstrømning av leietagere i kommunalt 

disponerte boliger varierer fra år til år. 

Kontraktene våre bygger på 3 års botid. Det er 

viktig å bidra til at leietagere kommer videre i 

boligmarkedet. Kjernepunktet er å sikre at de 

som leier kan gå videre til å leie eller eie i det 

private markedet. Det å følge opp leietagere 

med en plan for boligkarriere betinger 

samarbeid på tvers, og bred virkemiddelbruk. 

Aktuelle virkemidler er utleieboliger med 

kommunal tilvisningsrett, leie-til-eie, startlån 

og tilskudd. 

Samtidig ser vi at midlertidighet er en 

utfordring spesielt for barnefamilier, og 

leiekontraktene med Boligforetaket fornyes 

gjerne flere ganger av denne årsaken. 

Belastningene som dårlige boforhold gir, er 

ekstra store for barn og unge, og hyppige 

flyttinger kan føre til rotløshet og gi mangel på 

tilhørighet19. For barnefamilier som ikke er i 

målgruppen for leie til eie, bør det jobbes for 

langvarige leieforhold med sikte på trygge og 

stabile oppvekstsvilkår. 

Midlertidige botilbud – bostedsløse 
En bostedsløs er en person som ikke 

disponerer egen eid eller leid bolig, og trenger 

hjelp til å løse boligproblemet. Dette er en 

uoversiktlig gruppe, og inkluderer både de 

som mangler tak over hodet kommende natt, 

bor i akutt botilbud, er i fengsel/institusjon og 

skal skrives ut innen to måneder, eller bor 

midlertidig hos venner, kjente eller 

slektninger. Det antas å være store mørketall.  

Nav disponerer per dags dato to akutthybler, 

og det etableres én hybel i omsorgsbygg 

øremerket psykisk helse, for å ta imot 

utskrivningsklare pasienter med uavklart 

boforhold. Akutthyblene er enkelt møblert, 

men det er utfordringer knyttet til at botiden 

ofte er lengre enn boligene er tiltenkt og 

møblert for. Det er store utgifter knyttet til å 

bosette folk på vandrerhjem, pensjonat, hotell 

med mer. Det kan være relevant å utrede et 

interkommunalt samarbeid om akutthybler. 

Oppfølging av grupper med ROP-

problematikk 
Denne gruppen kjennetegnes gjerne av 

ustabile boforhold, sammensatte lidelser og 

varierende boevne. Det kan være krevende å 

bosette i egnede boliger og bomiljø. 
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Brukermedvirkning må ligge til grunn for 

tjenesteytingen. Boligene som tilbys bør være 

i ordinære boliger i ordinære bomiljø, men må 

samtidig tilby individuell støtte med 

brukermedvirkning som et bærende prinsipp. 

Det er et viktig prinsipp i boligsosialt arbeid at 

ingen skal måtte gjøre seg kvalifisert til hjelp. 

'Housing First'§ kan tas i bruk som prinsipp for 

bistanden. 

Boligtiltak for ungdom som må ha hjelp inn 

i boligmarkedet 
Bolig er ofte en del av en kompleks 

problemstilling for den enkelte, og hyppig 

flytting kan være en stor belastning. Bolig er 

viktig for å opprettholde nærmiljø, nettverk, 

skole og barnehageområder for barn. Stange 

er en del av et sammenhengende bo- og 

arbeidsmarked, og vanskeligstilte 

barnefamilier og ungdommer forflytter seg 

gjerne mellom kommuner. Det er en 

målsetning at barnefamilier skal slippe å bytte 

skolekrets i ustabile bosituasjoner. 

Barnevernet disponerer ingen øremerkede 

boliger, men samarbeider med boligforetaket i 

tilfeller der bolig er en relevant del av 

oppfølgingen. Det leies også privat, og 

kommunen benytter seg av tjenester fra privat 

stiftelse til botrening av unge voksne. 

Lovendringer fra 2021 fremtvinger 

omstrukturering av botilbudet for unge 

voksne, og ansvaret for ettervern flyttes til 

kommunene. Det arbeides i 2021 med 

etablering av en treningsleilighet tiltenkt unge 

med uavklarte boferdigheter. 

Seniorboliger og velferdsteknologi 
Velferdsteknologi er en fellesbetegnelse for 

tekniske installasjoner og løsninger som kan 

bedre den enkeltes evne til å klare seg selv i 

egen bolig. Tilbudet skal fungere som et 

supplement til andre tjenester, og kan gi 

                                                           
§ En brukerstyrt metode for varig bosetting av 

bostedsløse med rusmiddelavhengighet og/ eller 
psykiske helseproblemer 

bedre tjenester, økt livskvalitet og verdighet 

for brukeren. Økt bruk av velferdsteknologi vil 

gi mer effektiv bruk av ressurser i helse- og 

omsorgstjenestene, og således være en del av 

samfunnets tilpasning til en endret 

alderssammensetning, ved at kommunen vil 

kunne nå flere brukere med samme 

bemanning. 

4.2 Bosetting av flyktninger 
Flyktningebosetting følger nasjonalt fastsatte 

rammer og retningslinjer, og store deler av 

bosettingspolitikken er derfor gitt av rammer 

som er utenfor kommunens kontroll. 

Bosettingen varierer fra år til år, og det er 

periodevis utfordringer med å fremskaffe 

egnede boliger av rett størrelse på det 

tidspunktet anmodninger om bosetting 

kommer. For ikke bebodde boliger betales det 

tomgangsleie til Boligforetaket. Noe 

fleksibilitet oppnås ved en fleksibel 

bosettingspolitikk i de øremerkede boligene 

ved varierende behov. 

Kommunens bosettingsarbeid oppleves i all 

hovedsak som vellykket, og et stort antall 

virkemidler har vært utprøvd. Stange har vært 

nominert til IMDIs bosettings- og 

integreringspris for helhetlig arbeid over tid, 

og ansatte i flyktningetjenesten inviteres 

jevnlig til å holde foredrag utenfor Stange. 

Tilgang på tjenester og offentlig transport er 

helt avgjørende for vellykket integrering og 

selvhjulpenhet, da mange ikke i 

utgangspunktet har førerkort. Lokalisering av 

boliger til flyktninger skal følge øvrige 

lokaliseringsstrategier. 
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4.3 Mål og strategier – Boligsosialt arbeid 
Alle skal bo trygt og godt, uavhengig av økonomiske, helsemessige eller sosiale forutsetninger. Leie 

skal være et trygt alternativ. Innsatsen skal være helhetlig og forebyggende. Kommunal boligmasse 

utvikles aktivt slik at den til enhver tid oppfyller kommunens boligsosiale arbeid. 

Gjennom den sosiale boligpolitikken skal vi forebygge at folk får boligproblemer. Barn og unge skal ha 

gode boforhold. Boligmassen skal være tilrettelagt slik at det gir personer med nedsatt 

funksjonsevne valgfrihet i boligmarkedet. 

Strategier for å nå målet 
1. Flere skal få muligheten til å eie egen bolig 

2. Sikre variasjon og integrering 

3. Trygge boforhold for barn og unge 

4. Aldersvennlig stedsutvikling 

5. Sikre gode midlertidige botilbud for bostedsløse 

6. Tilby boveiledning og gode aktivitetstilbud 

7. Brukermedvirkning 

Strategi Tiltak Hensikt 

1. Flere skal få muligheten til å eie egen bolig 

 Fra leie til eie:  

 

Sikre at flest mulig boligsøkere gis mulighet til å 

skaffe seg egen bolig. Styrke arbeidet med 

overgang fra leie til eie ved å etablere en 

systematisk modell for veiledning av personer 

med eierpotensial, inkludert unge.  

 

Etablere prosjekt med gjennomgang av alle som 

leier kommunalt disponert bolig med sikte på å 

vurdere overgang til andre boløsninger, med vekt 

på leie til eie.   

 

Gjennomføre systematisk gjennomgang av 

kommunalt disponerte boliger med sikte på å 

identifisere boenheter som lar seg avhende til 

formålet. Salgssum benyttes til ny investering i 

bolig. 

 

Bruke kommunale startlån og tilskudd i større 

grad som et ledd i arbeidet med å realisere 

strategien fra leie til eie. 

 

 

Mål om raskere å kunne kartlegge behov og veilede 

innbyggerne i rett retning, med de riktige virkemidler.  

Rett ressurs i tide kan gi gevinst i boevne, personlig 

økonomi og selvstendighet. 

 

 

 

 

 

Hensikt med kartleggingen er å få en større sirkulasjon 

i kommunens boliger. 

 

 

Startlån er et tilbud Husbanken gir husstander med 

langvarige boligfinansieringsproblemer slik at de kan 

skaffe seg en egnet bolig. Lånet kan bl.a. benyttes til å 

toppfinansiere boligen og på den måten tilfredsstille 

bankenes krav til egenkapital. Kan brukes i 

kombinasjon med tilskudd til etablering, tilpasning, og 

til utredning og prosjektering. 

 Eie først: Lage løsninger for barnefamilier der det 
legges en direkte eierløsning gjennom å bruke alle 
tilgjengelige virkemidler i verktøykassen.  

Trygge, langsiktige løsninger for barnefamilier. Styrke 
arbeidet med overgang fra leie til eie, herunder 
mulighet for salg av eksisterende kommunal bolig til 
brukere med eiepotensial. Salgssum benyttes til ny 
investering i bolig.  

2. Sikre variasjon og integrering  

 Spredning er hovedregelen: Boligsosiale enheter 

skal etableres i ordinære bomiljø. Det vil sikre 

mangfold i boområder.  

Normalisering og integrering 
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 Konsentrasjon ved behov: Ved særskilte 

behov/utfordringer gis botilbud på kommunal 

tomt/kommunal utbyggingsprosjekt.  

Trygge bomiljø og rasjonelle tjenester 

 Tilpassede boliger: Videreutvikle kommunale 

systemer og modeller for å sikre mulige 

tilpasninger i bolig slik at personer som ønsker det 

kan bo lengst mulig hjemme.  

Aktiv bruk av tilskudd til tilpasning, slik at for eksempel 

eldre kan planlegge egen alderdom 

 Integrering og tilgjengelighet: Boligsosiale 

enheter skal ligge nært holdeplasser for 

kollektivtransport og andre tjenester som butikk, 

skole og barnehage.  

Like muligheter til å delta i samfunnet for alle 

 Møteplasser/fellesarealer: Det skal etableres 

gode bomiljø med møteplasser i form av leke- og 

aktivitetsområder for familier og beboere.  

Helsefremmende nærmiljø; møtepunkter mellom alle 

aldersgrupper og sosiale lag 

 Lokalisering: Utarbeide prinsippdokument for 

plassering og etablering av kommunale boliger 

som sikrer spredning og mangfold i Stange. 

Verktøy som sikrer normalisering og integrering, like 

muligheter til samfunnsdeltagelse 

 Bemannede bofellesskap: Kartlegge behov for 

bemannede bofellesskap for personer i aktiv rus 

Bedre tjenesteyting 

3. Trygge boforhold for barn og unge 

 Trygge, langsiktige løsninger for barnefamilier Det skal etterstrebes langsiktige løsninger for 

barnefamilier som trenger hjelp på boligmarkedet. En 

mulighet kan være å forlenge kommunale 

leiekontrakter til målgruppen ut over minstetiden for å 

forhindre hyppige flyttinger. 

 Ungdomsboliger med veiledning: Kartlegge 

behovet for utleieboliger med kommunal 

tildelingsrett for ungdom som er falt utenfor/er i 

ferd med å falle utenfor skole, utdanning eller 

arbeid.   

Rimelige, tidsavgrensede og gode botilbud for ungdom 

med lav kjøpekraft 

 Ettervernboliger for barn som har hatt tilbud i 

barnevernet: Utrede utleieboliger med 

tildelingsrett for barn som har hatt tilbud i 

barnevernet.  

Gode og stabile boforhold for utsatte barn og ungdom 

 Utrede kommunalt samarbeid om 

ettervernboliger 

Omstilling i forbindelse med nytt lovverk 

4. Aldersvennlig stedsutvikling  

 Seniorboliger: Kommunen vil sikre etablering av 

utleieboliger med tilvisningsrett for seniorer 

integrert i ordinære boligprosjekter. Boenhetene 

skal tilpasses i størrelse, tilrettelegges for 

velferdsteknologi og bygges med livsløpsstandard. 

Det skal også tilrettelegges for møteplasser og 

noen fellesfunksjoner.  

Utvide tilbudet av tilgjengelige utleieboliger for 

seniorer uten omsorgsbehov. 

 Variasjon i omsorgsboliger: Utvide antallet 

boligtyper tilpasset eldre 

 

 

Kartlegge behov for forskjellige boligtyper. Det bør 

initieres boligprosjekter for eldre som dekker 

etterspørselen i det private markedet for de med ulik 

betalingsevne. Aktuelle typer å utrede kan være 

omsorgsbolig+, trygdeleiligheter, Connected Living.  

 Velferdsteknologi Tilby løsninger som gjør det mulig å leve hjemme 

lenger. Rasjonell tjenesteyting. 

 Ivareta boligperspektivet i det videre arbeidet 

med reformen Leve hele livet 

Arbeide målrettet med aldersvennlig stedsutvikling. 

Styrke arbeidet med planlegging og bevisstgjøring av 

egen alderdom. 
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Gode nærmiljø, uteområder og bomiljø for å sikre 

samfunnsdeltagelse for stedsbundne beboere (yngre 

og eldre) 

 Utrede langsiktig behov for døgnbemannede 

boliger for eldre med kognitiv svikt 

Sikre gode botilbud for denne voksende 

innbyggergruppen 

5. Sikre gode midlertidige botilbud for bostedsløse i påvente av en mer permanent bolig 

 Midlertidig botilbud for bostedsløse 

Midlertidig botilbud for personer med ROP-

lidelser 

Kartlegge behovet for gode, tidsbegrensede 

hybler for å dekke akuttbehovet for bostedsløse, 

eventuelt gjennom interkommunalt samarbeid. 

 

Utrede behovet for bemanning av boliger for 

grupper med særskilte utfordringer 

Sikre gode kommunale løsninger som gir bostedsløse 

en verdig tilværelse som en vei inn i en bokarriere. 

 

 

 

 

Forebygge utfordringer i bomiljø 

6. Tilby boveiledning og gode aktivitetstilbud 

 Veiledningsmateriale:  Utarbeide 

veiledere/håndbøker om å bo i kommunalt 

disponert bolig. 

Styrke den enkelte brukers evne til å fungere i bolig, 

både leid så vel som i steget til boligeie 

 Boligveiledere: Videreføre boligveiledning og 

etablere ambulerende tverrfaglig team som kan 

følge opp og bistå beboere til å mestre 

boforholdet. 

Styrke boevne hos brukere, forebygge mislighold av 

husleiekontrakter 

 Gjennomstrømning i kommunalt disponerte 

boliger: Følge opp beboere slik at det oppnås 

nødvendig gjennomstrømning i kommunale 

boliger. 

Rett bruker i rett bolig.  Avklare potensiale for videre 

boligkarriere 

 Spesielt fokus på veiledning av flyktninger med 

tanke på bokarriere. 

Bedre gjennomstrømning i kommunalt disponerte 

boliger 

7. Brukermedvirkning 

 Aktiv tilrettelegging for brukermedvirkning: Sikre 

at organisasjoner, brukere og pårørende inviteres 

inn i alle prosesser.  

Bedre tjenester og samarbeid 

 Årlig brukerundersøkelse for alle som bor i 

kommunalt disponert utleiebolig: Utvikle/ta i 

bruk digital brukerundersøkelse.   

Bedre tjenester og samarbeid 
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5 Boligforvaltning og organisering 
Boligpolitisk arbeid i Stange utføres i dag av 

ulike enheter. Selv om flere samarbeidsfora er 

etablert, og ansvar for saksbehandling og 

boligtildeling er avklart, er det behov for å 

utrede behovet for en overordnet strategisk 

instans som ser helheten med brukeren i 

fokus. Det er behov for en instans som kan 

være «en dør inn» for innbyggere som trenger 

det, og som bidrar til rettsikkerhet og god 

ivaretakelse av innbyggere med boligbehov.  

Målsettingen ved en overordnet instans er å 

raskere kunne kartlegge behov og veilede 

innbyggerne i rett retning, med de rette 

virkemidler.  Rett ressurs i tide kan gi gevinst i 

boevne, personlig økonomi og selvstendighet.  

Kartlegging av virksomheter 
Stange kommunale boligforetak 

Stange har basert seg på foretaksmodellen 

gjennom å skille ut dette foretaket. Stange 

kommunale boligforetak KF eier mesteparten 

av den kommunale boligmassen. De inngår 

husleiekontrakter direkte med brukere og 

utfører saksbehandling av alle boligsøknader 

som ikke relaterer til helse- og 

omsorgstjenester. Har i tillegg ansvar for drift 

og vedlikehold av boenhetene og fører en del 

oppfølging av beboere gjennom boveiledning.  

Eiendomsavdelingen 

Eier og forvalter kommunal bygningsmasse og 

tomter. Utvikler kommunens eiendommer. 

Tar imot bestillinger i form av politiske vedtak; 

utarbeider mulighetsstudier og forprosjekt.  

Tjenesteenheten 

Mottar alle søknader om helse- og 

omsorgstjenester. Saksbehandling involverer 

hjemmebesøk og tverrfaglige møter. Har 

tildelingsmyndighet over Boligforetakets 

bemannede og ubemannede 

omsorgsleiligheter. Samarbeider med 

boligforetaket eller aldersboligstiftelser for å 

hjelpe leietagere som ikke fyller kriteria for 

omsorgsbolig, over i annen egnet bolig. 

Ergoterapitjenesten 

Skal hjelpe mennesker til å fungere mest mulig 

selvstendig i hverdagen tross sykdom, skade 

eller funksjonsnedsettelse. Vurderer mulige 

løsninger og bistår innbyggere med utfylling av 

søknader relatert til tilrettelegging av boliger. 

Startlånnemd 

Vurderer søknader om startlån og tilskudd.  

Veileder organisert til Informasjonssenteret; 

0.5 årsverk til saksbehandling Bostøtte; 1.2 

årsverk startlån. Startlånnemda består i tillegg 

av gjeldsrådgiver fra Nav, og 

regnskapsavdeling. 

Nav 

Ansvar for individuell veiledning og oppfølging 

av vanskeligstilte, med mål om 

selvforsørgelse. Helhetlig kartlegging av 

brukere, også med tanke på bolig, for å 

avdekke behov. Opplysning, veiledning og råd 

til brukere. Hverdagsøkonomikurs, 

samfunnsopplysning, egne kurs for 

flyktninger. Er med i tildelingsutvalget for 

kommunale boliger. Forvalter økonomisk 

sosialhjelp for å betale boutgifter. Hjelper 

akutt bostedsløse med midlertidige botilbud. 

Flyktningetjenesten 

Organisert under virksomhet for kultur og 

fritid. 21 årsverk, hvorav 2,4 stillinger til 

bosetting og boveiledning. 

Tildelingsmyndighet over cirka 90 av 

Boligforetakets boliger.  

Barnevernstjenesten 

Har som hovedoppgave å gi barn, unge og 

familier hjelp og støtte i vanskelige 

situasjoner, både i akutte kriser, og ved mer 

langvarige behov. Det er foreldrene som har 

ansvar for å gi sine barn omsorg. Hvis 
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foreldrenes omsorg ikke strekker til, kan 

barneverntjenesten bidra til å sikre barn og 

unge omsorg, trygghet og 

utviklingsmuligheter. 

Stangehjelpa, avdeling for familiehjelp, rus og 

psykisk helse: 

Lavterskeltilbud innen psykisk helse. Følger 

opp brukere med utfordringer. 

Tildelingsmyndighet for 6 rusfrie boliger på 

Kløfta. 

 

 

 

 

5.1 Mål og strategier – Boligforvaltning og organisering 
Den offentlige innsatsen er helhetlig og effektiv, med god brukermedvirkning. Best mulige helhetlige 

og treffsikre tjenester til brukerne. 

Strategier for å nå målet 
1. Levere koordinerte tjenester 

2. Digitalisere arbeidsprosessene 

3. Løpende utvikling av tjenestene 

 

Strategier  Tiltak Hensikt  

1. Levere koordinerte tjenester 

  Overordnet strategisk instans: Utrede behovet for en   

overordnet strategisk instans som koordinerer 

kommunens ulike boligtjenester internt og eksternt. 

Tiltaket bør sees over ett med vedtak i 

kommunestyresak 53/21, fjerde ledd: 

"Kommunedirektøren bes legge frem en sak hvor 

grensesnittet mellom boligforetakets og 

kommunedirektørens arbeids- og myndighetsområde 

vurderes og avklares". 

Instansen skal være "en dør inn" for innbyggere med 

boligbehov. Instansen skal også bidra til rettsikkerhet og god 

ivaretakelse av innbyggere med boligbehov. En målsetting er at 

instansen forvalter alle virkemidler i den boligsosiale 

verktøykassa, og tilbyr tjenester i  samarbeid med andre 

fagmyndigheter som har plikt og mulighet til å gi boligsosial 

bistand.  

Vil også kunne kartlegge og koordinere de behov som til enhver 

tid gjør seg gjeldende for de med boligbehov.  

  

 Kommunikasjon/veiledning: Utarbeide 

veiledere/håndbøker for boligkarriere, virkemidler 

som kan brukes, og hjelpere som finnes.  

Hensikten er å styrke "bokompetansen" i alle faser. For 

eksempel veilede om krav og forventninger til fremtidige 

huseiere/leietakere. 

 Utarbeide rutine for tildeling, med mål om rett 

bruker i rett bolig. 

 

2. Digitalisere arbeidsprosessene 

   Søknad og tildeling: Etablere nettbaserte  løsninger 

for søknad om kommunal bolig, tildeling, 

brukermedvirkning m. m.  

Hensikten er å gjøre søknadsprosesser enklere og mer 

tilgjengelige. 

  

3. Løpende utvikling av tjenestene 

 Tverrfaglig samarbeidsforum: Etablere tverrfaglig 

samarbeidsforum som møtes kvartalsvis for 

boligpolitiske spørsmål, samarbeid og oppdateringer.  

For å kunne følge opp intensjonene i kommunedelplan for 

boligpolitikk vil det være hensiktsmessig med faste interne 

tverrfaglige møter for å kalibrere det boligpolitiske arbeidet. 
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  Temadager: Bidra til fokus på tilbudet gjennom 

systematisk opplæring/informasjon.  
  

 Brukermedvirkning: Etablere arenaer for dialog med 

aktuelle brukergrupper, med spesiell vekt på barn og 

unge og andre grupper som trenger spesiell 

tilrettelegging. 

Brukermedvirkning står sentralt i utviklingen av gode tjenester. 

Plan- og bygningslovens §5-1 legger spesiell vekt på aktiv 

medvirkning i planprosesser, og barn og unges boforhold er et 

spesielt innsatsområde i regjeringens strategi for sosial 

boligpolitikk. 

 Faglig oppdatering og utvikling: Kurs, studieturer, nye 

konsepter 
 

 Årlig boligkonferanse: Invitere til årlig 

boligkonferanse med deltakere fra blant annet 

kommunen, utbyggere, regionale myndigheter og 

frivillige organisasjoner.  

Hensikten er å etablere en arena for kunnskapsutveksling, 

samarbeid og informasjon om tilstand og behov i Stange 

kommune , Innlandet og nasjonalt.   
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