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Innledning 

Bakgrunn og formål  

Boligpolitisk plan for Flakstad ble vedtatt av kommunestyret 13.12.2016. Etter dette har det kommet 

nye føringer fra regjeringen, i tillegg har kommunen ny samfunnsdel som ikke bygger oppunder den 

tidligere planen. Administrasjonen ser det dermed nødvendig å revidere planen.  

Plan for framtidig målrettet boligpolitikk og tiltak som skal tilrettelegge for godt boligsosialtarbeid og 

god utnyttelse av virkemidler og ressurser.  

Tre fokusområder: Bolig, tjenester og boligsosial politikk. Knyttet til mål og tiltak i nasjonal strategi 

2021–2024, og til overordnet planverk. 

Erstatter tidligere plan– «Boligpolitisk plan for Flakstad 2016 - 2020.» 

Den nye planen skal være en temaplan og gjelde for perioden 2023–2030, med rullering etter fire år. 

Regjeringen la 2. desember 2020 fram strategien Alle trenger et trygt hjem – Nasjonal strategi for 

den sosiale boligpolitikken (2021–2024). 

https://www.regjeringen.no/contentassets/c2d6de6c12d5484495d4ddeb7d103ad5/oppdatertversjo

n-alle-trenger-en-nytt-hjem.pdf 

I strategien er det definert fire mål som skal forsterke den boligsosiale innsatsen i årene som 

kommer. Det legges fram flere tiltak for hvert mål. 

Et av tiltakene er en ny lov, som klargjør kommunenes ansvar på det boligsosiale området. 

Boligsituasjonen er sterkt knyttet til befolkningsutviklingen i en kommune, og forholdet mellom 

tilbud og etterspørsel av boliger er en av de viktigste faktorene som påvirker boligprisene og dermed 

muligheten til å skaffe seg egen bolig.  

Boligplan 2023–2030 skal legge til rette for et tilstrekkelig variert boligtilbud innen rammen av et 

boutgiftsnivå som de boligsøkende kan makte. Den skal legge til rette for en boligpolitikk som er 

kunnskapsbasert, tverrfaglig, systematisk og basert på medvirkning. Formålet med planen er, 

gjennom målrettet boligpolitikk og målrettede tiltak, å legge til rette for godt boligsosialt arbeid og 

god utnyttelse av virkemidler og ressurser. 

Planprogram 

I henhold til plan- og bygningsloven skal det utarbeides et planprogram som grunnlag for 

planarbeidet for alle regionale planer, kommuneplaner og kommunedelplaner. 

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen og hvordan det skal 

legges til rette for medvirkning. En kommunedelplan er en betegnelse på en plan for bestemte 

områder, temaer eller virksomhetsområder (sektorer). 

Boligplan 2023–2030 skal være en temaplan. Temaplaner kan og bør innebære medvirkning fra 

berørte aktører, for å sikre en god og forankret plan. De må imidlertid ikke (men kan) følge plan- og 

bygningslovens bestemmelser om blant annet medvirkning og høringstid. I denne temaplanen 

forventes det interesse fra berørte aktører og interessenter, og det er derfor utarbeidet et 

planprogram, for å sikre at vi får inkludert vesentlige temaer og problemstillinger helt fra starten av 

arbeidet med planen. 
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Føringer for planarbeidet 

Det er ikke utarbeidet en planstrategi for Flakstad kommune. Kommuneplanens samfunnsdel, 

Flakstad samfunnet mot 2031, legger strategiene for å bygge framtidens Flakstad, også på dette 

feltet; «Vi vil ha et levende Flakstadsamfunn med bærekraftige bygder og fiskevær med flere folk i 

husan». 

For å vokse på riktig måte må vi ha mål og strategier som sikrer sosial, økonomisk og miljømessig 

bærekraft. For oss handler denne modellen om hvordan det skal være å leve, å skape, og å møte 

framtiden i Flakstad.» 

Planen skal beskrive kommunens boligpolitiske strategier og tiltak i planperioden for hele 

boligmarkedet i kommunen, samt framtidige boligtilbud til alle innbyggerne. Boliger og tjenester i 

bolig for de grupper av befolkningen som har vansker med å skaffe seg, eller beholde, en 

tilfredsstillende bolig på egenhånd, har et spesielt fokus. 

Videre skal planen omhandle kompetanseutvikling på det boligsosiale området og foreslå tiltak og 

handling for å få opparbeidet best mulig kompetanse, bruk av denne og riktig kompetanse til rett 

person på rett nivå til rett tid. 

Kommuneplanens samfunnsdel og plan- og bygningsloven gir de viktigste formelle rammene for 

boligplanen.  

Andre sentrale dokumenter i arbeidet med boligplanen er stortingsmeldinger, NOUer og 

kunnskapsoppsummeringer på boligfeltet, og kommunal- og moderniseringsdepartementets 

nasjonale strategi for den sosiale boligpolitikken «Alle trenger et trygt hjem». Nasjonale 

forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023 legges til grunn for arbeidet. 

Planarbeidet vil også hensynta og bidra til å følge opp andre relevante planer og politiske vedtak i 

Flakstad kommune, som rullering av arealplanen og Strategi for Leve hele livet – en kvalitetsreform 

for eldre i Flakstad. 

Planprosessen med frister og deltakere 

Boligplanen skal være tverrfaglig og tverrsektoriell. Politiske utvalg og råd vil bli involvert i 

planarbeidet. Prosessen med planen skal skape bevissthet og kunnskap om boligutvikling, 

boligpolitikk og boligsosialt arbeid, og invitere til tverrfaglig og tverrsektorielt arbeid i kommunen. 

Planarbeidet ledes av sektor næring.  

Planarbeidet organiseres som et prosjekt, med deltakelse fra alle seksjoner i 

kommuneorganisasjonen i en plangruppe.  

Gruppen igangsetter nødvendige arbeidsgrupper, utreder, innstiller og rapporterer jevnlig til 

styringsgruppen. Plangruppen utarbeider og framlegger forslag til temaplan, basert på den utgåtte 

kommunedelplanen for bolig og den utløpte boligsosiale planen. Planen vil, når den er vedtatt, gjelde 

for perioden 2023–2030, med rullering etter fire år.  
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Framdriftsplan for planarbeidet:  

Planprogrammet sendes på høring     07.09.2022 

Formannskapet       September 

Råd for personer med funksjonsnedsettelse    September 

Eldrerådet        September 

Flakstad ungdomsråd       September 

Høringsfrist        07.10.2022 

Utarbeidelse av planforslag      Oktober 2022 

Politisk behandling av planforslag fra november/desember 2022 

Status 

Tidligere planer 

Evaluering boligpolitisk plan. 

Gjennom bestemmelser i plan- og bygningsloven (PBL), og etablerte rutiner i arbeidet med 

arealplanen, har forhold knyttet til arealdelen i den boligpolitiske planen i hovedsak blitt fulgt opp. 

Det er likevel avdekket en svakhet i oppfølgingen av foreslåtte tiltak, hvor det kan synes som det ikke 

er et system for å følge opp disse i kommunens styringssystemer. 

Evaluering Boligpolitisk handlingsplan 2016–2020 

Mål og tiltak knyttet til det boligsosiale arbeidet er tatt med i overordnede planer, men i liten grad 

fulgt opp. Strategien om at plan- og gjennomføringsprosessen/utbygging av kommunale boliger må 

effektiviseres, har kommunen ikke lykkes med. 

Til tross for at noe er gjennomført, gjenstår det mange utfordringer: 

- Fortsatt mangel på differensiert botilbud til de mest vanskeligstilte/syke 

- Endring i brukergruppene 

- Behov for nytenking rundt bruk av boligene 

- Mangel på langtidsoversikter og planer 

- Mangel på evaluering av boliger og områder – levekårsutfordringer 

- Manglende overordnet samarbeid med private (utbyggingsavtaler) 

- Fortsatt fragmentert organisering, med gråsoner og skyving av oppgaver 

- Uklar ansvars- og beslutningspraksis 

- Mangel på økonomiske ressurser. 

Utviklingen i boligmarkedet 

Det er i dag for svak kobling mellom kommunens utfordringsbilde, satsingsområder, og det 

organisasjonen måles på (styringssystemet). Tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid om konkrete 

tiltak for å møte de prioriterte utfordringene må forsterkes.  
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Hovedtema i planen 

I 2020 lanserte regjeringen en ny strategi for den sosiale boligpolitikken. Denne strategien tar 

utgangspunkt i at det i Norge først og fremst er den enkeltes ansvar å skaffe seg et sted å bo. 

Boligpolitikk handler derfor i stor grad om å stimulere til velfungerende boligmarkeder, gjennom 

effektive prosesser. 

Enkelte samfunnsutfordringer løses imidlertid ikke av markedet alene, men krever offentlig 

tilrettelegging. Den største utfordringen i boligpolitikken er at en del husholdninger ikke selv klarer å 

skaffe og beholde en egnet bolig. Det er alvorlig for den enkelte, for samfunnet, og for framtidige 

generasjoner. 

I strategien framkommer det tydelig at boligen dekker et av våre mest grunnleggende behov, og at 

bolig derfor må regnes som den fjerde velferdspilaren, ved siden av helse, utdanning og arbeid.  

Boligen bidrar til tilhørighet, den gir fysisk trygghet, den skaper identitet, og den er en viktig sosial 

arena. Og omvendt – det å bo dårlig eller være bostedsløs, påvirker livskvaliteten negativt. Det blir 

vanskeligere å ta imot og nyttiggjøre seg velferdstjenester, gjennomføre utdanning og delta i 

arbeidslivet. En utrygg bosituasjon vil også vanskeliggjøre integrering, og veien til kriminalitet, 

rusproblemer og psykiske vansker kan bli kortere. 

Planens hovedformål 

Boligplanen vil bygge på dette utgangspunktet. I planen skal «den ordinære boligpolitikken» og den 

«sosiale boligpolitikken» sees i nær sammenheng. Planen skal beskrive de muligheter og utfordringer 

som utviklingen på boligmarkedet gir for samfunn og innbyggere. Planen skal adressere tiltak som 

bidrar til at flest mulig av kommunens innbyggere på egenhånd kan skaffe seg en god bolig, 

identifisere tiltak som forebygger at flere blir vanskeligstilte på boligmarkedet, og tiltak som sikrer 

god og effektiv hjelp fra kommunen til de som ikke selv klarer å skaffe eller beholde bolig på egen 

hånd. 

Planen skal drøfte og formulerer mål og tiltak innenfor temaene under. 

Organisering og forankring 

Det er mange deler av kommunen som er ansvarlige innenfor boligfeltet, særlig i de tre seksjonene 

kultur, miljø og byutvikling, helse og velferd, og teknisk drift. Parallelt med planarbeidet bør det 

gjøres en vurdering av om kommuneadministrasjonen er hensiktsmessig organisert på boligområdet, 

og om det jobbes godt nok tverrfaglig for å nå de målene kommunen setter seg på boligfeltet. 

I dag foregår det meste av kommunikasjonen med boligutviklere og utbygger innenfor 

rammen av plan- og bygningsloven. For å skape en mer bærekraftig boligutvikling, har kommunen 

behov for å mobilere og samarbeide bredt med aktuelle aktører. Vi vil i planprosessen vurdere 

hvordan kommunen kan styrke samarbeidet med utbyggere og boligutviklere. 

Boligproduksjonens størrelse og lokalisering 

Viktige momenter i arbeidet blir: 

Befolkningsutvikling og prognoser for planperioden. 

Hvilket boligbyggebehov ser vi i perioden (under gitte forutsetninger)? 

Har vi arealer nok til å møte framtidens boligbehov? 
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Hvordan sikrer vi universell utforming? 

Hvordan skal det jobbes med å øke andel livsløpsboliger? 

Er boligene vi planlegger for lokalisert på riktig sted, gitt mål som klimavennlig? 

Alternative boformer 

For å imøtekomme innbyggernes boligbehov, må kommunen legge til rette for et balansert tilbud av 

forskjellige boligkonsepter, som gjør at flere kan klare seg selv på boligmarkedet. Vi vil i planen 

identifisere ulike konsepter, og vurdere om dette kan være aktuelt i Flakstad kommune. 

Boligmarkedene 

Alle trenger et sted å bo. De fleste i Norge eier boligen de bor i, men det er noen som ikke kan eller 

vil eie. Boligmarkedet består i hovedsak av eiemarkedet, det private leiemarkedet og det 

profesjonelle leiemarkedet. Hvordan påvirker utviklingen i boligmarkedet den enkeltes evne til å få 

seg bolig, og hva er kommunens handlingsrom når det gjelder boligmarkedet? 

Bistå vanskeligstilte på boligmarkedet 

Det er kommunene som har hovedansvaret for å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. 

Staten skal sikre gode rammebetingelser, og bidrar gjennom Husbanken med ulike låne- og 

tilskuddsordninger. 

Planen skal legge grunnlaget for at Flakstad kommune på en effektiv måte kan gi god bistand til 

vanskeligstilte på boligmarkedet. 

Følgende innsatsområder med tilhørende underpunkter vil berøres: 

1. Hvordan kan kommunen best framskaffe egnede utleieboliger for vanskeligstilte og forvalte de 

kommunalt disponerte utleieboligene? 

Planen vil beskrive ulike strategier for framskaffelse av utleieboliger til vanskeligstilte og foreslå 

hvordan de ulike strategiene skal brukes. Det vil være et særlig fokus på hvordan kommunen kan 

sikre botrygghet for barnefamilier i de kommunale utleieboligene. Det vil også være et særlig fokus 

på hvordan tilbudet til personer med rusproblemer og psykiske lidelser kan styrkes. 

Redegjøre for den kommunale boligmassen (egnethet, standard og beliggenhet) og foreslå 

eventuelle tiltak for å sikre at kommunens utleieboliger er av god kvalitet og møter behovet til 

innbyggere som trenger bistand. 

Drøfte fastsettelsen av husleie i kommunale utleieboliger.  

2. Hvordan kan kommune bidra til at flere vanskeligstilte blir boligeiere? 

Planen vil 

Beskrive ulike strategier for hvordan kommunen kan bidra til at flere vanskeligstilte blir boligeiere. 

Det vil være et særlig fokus på vanskeligstilte barnefamilier og personer med funksjonsnedsettelser. 

Foreslå tiltak som vil bidra til at flere vanskeligstilte kan bli boligeiere. 

3. Hvordan kan kommunen bidra til at flere kan beholde boligen sin? 

Planen vil 
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Beskrive ulike strategier for hvordan kommunen kan bidra til at flere vanskeligstilte kan beholde 

boligen sin. 

Foreslå tiltak som vil bidra til at flere vanskeligstilte beholder boligen. 

4. Hvordan bør kommunen organisere seg for å best gi bistand til vanskeligstilte på boligmarkedet? 

Innbyggere med utfordringer knyttet til bolig har svært ofte også utfordringer på andre områder. 

Mange har behov for behov for ulike tverrfaglige og langsiktige tjenester. Innbyggere med en 

vanskelig livssituasjon bør derfor gis et samordnet og helhetlig tjenestetilbud, basert på deres behov. 

Planen vil beskrive ulike tjenestemodeller og foreslå tiltak knyttet til temaet. 

Geografisk fordeling av levekår og integrering 

Levekårkartleggingen er et viktig verktøy i folkehelse- og levekårsarbeidet. Kommunens boligpolitikk 

er et viktig verktøy i levekårsarbeidet. Det er behov for å styrke koblingen mellom funnene i 

levekårskartleggingen og det strategiske, boligpolitiske arbeidet. 

Medvirkning 

Medvirkning skal foregå gjennom: 

Orienteringer, og invitasjon til møter og arbeidsverksteder for aktuelle råd og utvalg. 

Møter og workshops med invitasjon til sentrale aktører i samfunnsutviklingen.  

Behov for utredning 

Boligmarkedsanalyse;  

Vi trenger ytterligere kunnskap om mulighetsrom og virkemidler i formelle og uformelle prosesser 

innenfor boligfeltet. 

Vi har behov for en oppdatert oversikt over boligbehov, både det generelle, store bildet samt ned på 

enkelte tjenesteområder. 

Det skal utarbeides en kartlegging av den kommunale boligmassen, herunder egnethet, standard og 

beliggenhet 


