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Kommunestyrets vedtak 30.01.2013 
PS 7/13 Revisjon av boligsosial temaplan for Gjerdrum Kommune 2012 - 2024 

Vedtak: 

1. Boligsosial temaplan for Gjerdrum 2012-2024 – vedtas som strategidokument – og legges 
til grunn for framtidige tiltak knyttet til planlegging, etablering, drift og fordeling av 
boliger for ulike grupper i Gjerdrum kommune. 

2. Aktuelle boligtiltak for ulike grupper fremmes som egne saker og innarbeides i 
kommunens økonomiplan. 

3. Boligsosial temaplan skal brukes av kommunen i forhåndskonferanser med alle aktører 
som fremmer større boligprosjekter i Gjerdrum kommune. 

4. Alle utbyggingsavtaler som inngås med større boligaktører bør inneholde referanser til 
Boligsosial temaplan. 

Forord  
Boligsosial temaplan 2012 – 2024 skal erstatte den boligsosiale handlingsplan fra 2003. At 
planen får benevnelsen temaplan innebærer at den er sektorovergripende og involverer ulike 
virksomheter for å kunne realiseres når det gjelder tildeling av boliger, tilbud av kommunale 
tjenester og forvaltning av eiendomsmassen. 

Planen forutsettes også å gi innspill til hvordan det private boligmarked i Gjerdrum kan 
utvikles for å gi flere mulighet for å kunne eie eller leie egen bolig. 

Planen inneholder ingen føringer eller satsinger knyttet til hvor mange kommunalt disponerte 
boliger kommunen bør ha. Behov for flere omsorgs- eller gjennomgangsboliger bør utredes 
og vedtas i respektive sektorplaner. 

Ved utredning og vedtak om nye satsinger innenfor ulike tjenesteområder, bør eventuelle 
boligbehov belyses og kostnadsberegnes. Denne planen gir veiledning om ulike måter å 
anskaffe og drifte boligene på, samt de økonomiske vurderinger som bør legges til grunn når 
kostnaden av tiltakene skal beregnes. 
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Mandat
Boligsosialhandlingsplanfor Gjerdrumkommuneble tatt til orienteringi kommunestyret
11.06.03.

Den02.03.11vedtokkommunestyretplanfor kommunaleiendomsforvaltning.Frakapittelet
omutleieavkommunaleboligerstårfølgende:

”Sammensetningenav dekommunaleboligeneer sannsynligvisikkei samsvarmeddagens
behovog detbør utarbeidesenplansomredegjørfor defremtidigebehov.”

I notatav 22.06.11nedsatterådmannenenprosjektgruppeledetav Marita SexeKristensen
somfikk i oppdragå revidereboligsosialhandlingsplan fra 2003.

Prosjektgruppensmandater:

”Gjennomet tverrsektorieltsamarbeidå gjennomgåkommunenseiendomsporteføljemed
henblikkpå å identifiserebehov, vurderevirkemidlerog iverksette tiltak, slik at behovetfor
kommunaleboliger imøtekommesinnenfor deøkonomiskerammenesomkommunenhar til
rådighet. Det leggesfremethandlingsprogramfor inneværendekommuneplanperiode2012-
2018og enprognosefor tidenfremmot2024.

Handlingsprogrammetleggesfremtil politisk behandlingi løpetav 1. halvår2012.”

Rullering av Boligsosial handlingsplan

Bakgrunn:
Detvisestil henvendelsefra RådmannTrine Christensenvedrørenderevisjonavboligsosial
handlingsplan.I brevetheterdetbl a :

” Sammensetningenav dekommunaleboligeneer sannsynligvisikke i samsvarmeddagens
behovogdetbørutarbeidesenplanfor deframtidigebehov.”

………” Gjerdrumkommuneharenboligsosialhandlingsplanfra 2003.Denneer modenfor
revisjon.”

”Rådmannsteamethari møtet22.06.11bestemtat revisjonenbørgjennomføreshøsten2011.”
…………” Det erutpektenprosjektgruppe.”.

Prosjektgruppehaddesitt førstemøte16.11.11

Prosjektgruppaanmoderomat Kai Krog Halseblir tilført gruppa.Dettepågrunnav hans
erfaringpåområdet(harutarbeidettilsvarendefor Nannestad)og for hanskompetansepå
planarbeid.Pådennemåtenkankommunenrasktogeffektivt få enfunksjonellplanåstyre
etterogsomer i samsvarmedkommunenesøvrigeplaner..

Prosjektgruppaharvurdertat følgendekategorierboligtrengendevil væreaktuelle:

Menneskermednedsattfunksjonsevne

Flyktninger

Menneskermedrusavhengighetog/ellerpsykiskehelseplager

Eldre/ uføre

Ulike grupperøkonomiskvanskeligstilte
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Arbeidsgruppensmedlemmer:
MaritaSexeKristensen- leder
Marit Skolseg
Kjersti Thune
Kristin Antun
BjørgLøvåsen
Tom Foss
Marit Amundsen
Kai Krog Halse– sekretær
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Kommuneplanens føringer

Visjon
Tenkehelhet,semuligheteroghandlesammen!

Føringer for denboligsosialetemaplanen:

Tildeling av boligerogvedtakomhjelpetjenestervurderesi ethelhetlig perspektiv.

Fokusområder og mål
Oppvekst: Gjerdrumkommunesmål eratalle barnogungeskaloppleveentryggog god
oppvekst.Dettemåskjei samspillmedkompetenterollemodeller.

Realiseringav kommuneplanensføringer gjennomdenboligsosialetemaplanen:

En forutsigbarboligsituasjonerenviktig forutsetningfor å bekjempebarnefattigdomog
leggegrunnlagfor enstabilog tryggoppvekst.

Noenfamilier vil trengeoppfølgingi boligenfor å kunnefungeresomkompetente
rollemodeller.

Boligenebørværesentrumsnæreog integrerti deordinærebomiljø.

Folkehelseog omsorg: Gjerdrumkommunesmål erat alle innbyggereskalhatilgangtil gode
og forutsigbaretjenester.

Det forutsetteratalle tjenestererdefinertogbeskrevettydelignårdetgjelderinnhold, kvalitet
ogkvantitet.Alle tjenesterskalutføresi respektfor og i dialogmedbrukeren.

Realiseringav kommuneplanensføringer gjennomdenboligsosialetemaplanen:

Likeverdigbehandlingav søknaderom tildeling av bolig og tjenesteri egenbolig (ITB)

Respektfor denpersonligeintegritetvedutøvelseav tjenesteri hjemmet.

Standardhusleiekontrakter

Leggetil rettefor åskaffeogbeholdeegenbolig

Næringsutvikling: Gjerdrumkommunesmålerat vi utvikler etvariertnæringslivmedflere
lokalearbeidsplasser.

Realiseringav kommuneplanensføringer gjennomdenboligsosialetemaplanen:

Vurderebrukavoffentlig – privat samarbeidi oppføringogdrift av kommunalt disponert
boligmasse(OPS).

Leggetil rettefor private/ frivillige vaktmester- ogservicetjenesterfor innbyggeremed
hjelpebehov.

Klima ogmiljø: Gjerdrumkommunesmåleråkuttei utslippavklimagasserogbidratil en
effektiv energiutnyttelse.

Detviktigstegrepfor ånådissemål,eråholdefastpåenbærekraftigareal- og
ressursforvaltning.Konsentrasjonav ny boligbebyggelsei ognærtAsk sentrumreduserer
transportbehovetog gir mulighetfor øktkollektivandelfor arbeidsreiserut av kommunen.



Boligsosialhandlingsplanfor Gjerdrum2012 – 2024 Side7

Realiseringav kommuneplanensføringer gjennomdenboligsosialetemaplanen:

Energieffektiv boligmasse

Miljøvennlig oppvarming

Sentrumsnærlokalisering

Prioriteringav mindreleiligheter

Statlige føringer
St.meld.nr. 23 (2003-2004)- Om boligpolitikkeninneholderenslik målstruktur:

Regjeringensboligpolitiskemålstruktur
Denoverordnedevisjon for regjeringensboligpolitikk erat:
Alle skalkunnebo godtog trygt. Visjonenskaloppnåsgjennomfølgendehovedmålog
strategier:

Tilretteleggefor etvelfungerendeboligmarked.
Skaffeboligertil vanskeligstiltepåboligmarkedet.
Økeantallmiljøvennligeoguniverseltutformedeboligerogboområder.

Lovgrunnla g

Lov om sosiale tjenester i arbeids - og velferdsforvaltningen
§ 1. Lovensformål

Formåletmedlovener å bedrelevekårenefor vanskeligstilte,bidra til sosialogøkonomisk
trygghet,herunderat denenkeltefår mulighettil å leveog boselvstendig,og fremme
overgangtil arbeid,sosialinkluderingogaktiv deltakelsei samfunnet.

Lovenskalbidra til at utsattebarnog ungeog deresfamilier får ethelhetligogsamordnet
tjenestetilbud.

Lovenskalbidra til likeverdog likestilling og forebyggesosialeproblemer.

§ 7. Kommunensøkonomiskeansvar

Denenkeltekommuneskalsørgefor nødvendigebevilgningerfor å ytetjenestersom
kommunenhar ansvaretfor etterdenneloven.

Kostnadenevedtjenestersomnevnti førsteleddskaldekkesavdenkommunensometter§ 3
er ansvarligfor å ytetjenesten.Bareetterregeleni § 3 tredjeleddkandetkrevesat disse
kostnadeneskaldekkesav andre.

§ 15.Boliger til vanskeligstilte

Kommuneni arbeids- og velferdsforvaltningenskalmedvirketil å skaffeboliger til
vanskeligstiltepersonersomikkeselvkanivaretasineinteresserpåboligmarkedet.

§ 18.Stønadtil livsopphold

Desomikkekansørgefor sitt livsoppholdgjennomarbeideller vedå gjøre gjeldende
økonomiskerettigheter,har kravpå økonomiskstønad.
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Stønaden bør ta sikte på å gjøre vedkommende selvhjulpen.  

Departementet kan gi veiledende retningslinjer om stønadsnivået. 

§ 21. Stønadsformer  

Økonomisk stønad gis som bidrag, lån, garanti for lån, eller varer og tjenester.  

Økonomisk stønad i form av lån bør vurderes i forhold til om stønadsmottakeren vil bli i 
stand til å tilbakebetale lånet.  

Er stønaden gitt som lån eller garanti for lån, skal vedtaket inneholde bestemmelser om 
lånevilkårene.  

Hvis det på grunn av særlige forhold må antas at stønadsmottakeren ikke vil bruke stønaden i 
samsvar med vilkår som er fastsatt etter § 20, kan det vedtas at stønaden helt eller delvis skal 
gis i form av varer og tjenester. 

§ 27. Midlertidig botilbud  

Kommunen er forpliktet til å finne midlertidig botilbud for dem som ikke klarer det selv. 

Kommentarer: 

Bolig er en grunnleggende forutsetning for at alle kommunens innbyggere skal kunne oppleve 
sosial trygghet og likeverdighet. Kommunen, ved Nav, har et ansvar for å bistå innbyggerne 
med råd og veiledning til å anskaffe egen bolig, samt gi nødvendig økonomisk stønad til 
husleie etter individuell vurdering. Det forutsettes at Nav har ”nødvendige bevilgninger for å 
yte tjenester som kommunen har ansvaret for etter denne loven”.  

Nav har ansvaret for å finne midlertidig botilbud for innbyggere i akutt bolignød. Dette kan 
ivaretas ved bruk av egne beredskapsboliger eller ved innleie på bosenter, campingplasser, 
hoteller eller lignende. Nav foretar en individuell vurdering av om bruker har behov for 
bidrag til dekning av utgifter knyttet til midlertidig bolig. 

Ny plan og bygningslov 
Krav til energibruk 

Forskriften § 14-2. Energieffektivitet  

(1) Bygning skal tilfredsstille nivå angitt i § 14-3 eller ha totalt netto energibehov mindre enn 
energirammer angitt i § 14-4. Minstekrav i § 14-5 skal oppfylles enten § 14-3 eller § 14-4 
legges til grunn. For boligbygning og fritidsbolig med laftede yttervegger gjelder likevel kun 
§ 14-5 annet ledd og § 14-6. 

Forskriften innebærer at netto energiforbruk til oppvarming ikke skal overstige 115-120 kWh 
per m2 bruksareal (BRA) per år. 

Krav til tilgjengelighet 

Forskriften § 12-3. Krav om heis i byggverk  

(2) Bygning med tre etasjer eller flere som har boenhet skal ha heis. Kravet gjelder ikke der 
atkomst fra inngangsparti til boenhet kun går over én etasje. Løfteplattform kan erstatte heis i 
bygning med boenhet med tre etasjer. Løfteplattform skal maksimalt betjene 6 boenheter. 

Kommentar: 
De nye forskriftene antas å virke prisdrivende for investeringskostnadene knyttet til nye 
boliger, men vil kunne redusere de løpende utgifter knyttet til energikostnader. Universell 
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utforming av boligene gir også kommunen større spillerom når det gjelder fordeling av den 
kommunalt disponerte boligmassen mellom ulike brukergrupper. 

Lov om offentlige anskaffelser 
Krav til forretningsmessighet og likebehandling 

§ 1. Formål  

Loven og tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest 
mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og 
likebehandling. Regelverket skal også bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, 
slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.  

§ 2. Oppdragsgivere som er omfattet  

Loven gjelder for statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige 
organer. Loven gjelder for rettssubjekter som driver virksomhet innenfor forsyningssektorene, 
i den utstrekning dette følger av internasjonale forpliktelser og forskrifter gitt i medhold av 
loven. Loven gjelder også for andre rettssubjekter i saker om bygge- og anleggskontrakter, 
dersom det offentlige yter tilskudd på mer enn 50 prosent av kontraktens verdi.  

§ 3. Anskaffelser som er omfattet  

Loven gjelder anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider som foretas av 
oppdragsgivere som nevnt i § 2. Loven gjelder ikke anskaffelser som kan unntas etter EØS-
avtalen artikkel 123. 

Kommentar: 
Denne loven stiller større krav til kommunenes saksbehandling i alle typer anskaffelser som 
blir gjort i det private marked. Kommunen opplever at aktører i markedet henvender seg for å 
tilby sine produkter og tjenester og det er derfor av største viktighet at alle anskaffelser blir 
planmessig behandlet og at det legges til rette for konkurranse om alle anskaffelser. 
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Om boligstruktur og kommunalt disponerte boliger 

Eksisterende boligmasse og boligbygging fordelt på boligtype 

Boligmasse i Gjerdrum (2011) fordelt på størrelse
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Kommentar: Boligmassen domineres av boliger med størrelse fra 60 til 249 m2. Kun 7,2 % av 
boligmassen har et areal under 60m2. Siden kostnader og pris henger sammen med areal, 
innebærer at markedet av mindre leiligheter til en overkommelig pris er begrenset i Gjerdrum. 
Dette kan innebære et økt antall forespørsler til kommunen om tildeling av kommunal bolig 
grunnet høy inngangsterskel i boligmarkedet. 

Kommentar: Boligmassen i Gjerdrum 
domineres av eneboliger som utgjør hele 
73,5 % av det samlede antall boliger. 
Andelen boliger i boligblokk utgjør kun 5,3 
% av det samlede boligtall. 

Sammensetningen av boligmassen indikerer 
at Gjerdrum i hovedsak er bokommune for 
barnefamilier. Tilbudet for mindre 
familietyper og enslige er tilsvarende 
begrenset.  

Som følge av et økt antall innbyggere i 
alderen 50 år og eldre, forventes 

etterspørselen etter sentrumsnære leiligheter å 
øke. 

Boliger i Gjerdrum fordelt på boligtype per 2011
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Tallgrunnlag vedrørende kommunalt disponerte boliger (KOSTRA)
Gjerdrumkommunedisponererper2011i alt 58 boliger,hvorav37boligersomer definert
somomsorgsboliger.Per2011harGjerdrumi alt 9,4boligerpr 1.000innbyggere,hvorav
omsorgsboligerutgjør6,0boligerper1.000innbyggere.Somfølgeav befolkningsveksteni
kommunenharantalletkommunaltdisponerteboligersunketfra 11,7til 9,4per1.000
innbyggerei løpetav perioden.Dersomvil skulle reetableredekningsgradenfra 2005,måtte
kommunenhaøktdettotaleboligtall til ca.70.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Kommunalteide

boliger
58 56 56 56 58 58 58

Kommunaltinnleide
boliger

3 3 3 3 3 0 0

Privateide boligermed
kommunal

disposisjonsrett
Sum:Kommunalt

disponerteboliger
61 59 59 59 61 58 58

Kommunaltdisponerte
omsorgsboliger,i alt

37 37 37 37 37 37 53

Omsorgsboligeri %av alle
kommunaleboliger

64 % 66 % 66 % 66 % 64 % 64 % 91 %

Kilde: KOSTRAogGjerdrumkommune

Sammenlignetmedde
øvrigeØRU-kommunene,
liggerGjerdrumlavt når
detgjelderdekningsgrad
per1.000innbyggerefor
kommunaleboliger.

Eidsvoll utmerkersegsom
denkommunensomhar
høyestdekningsgradmed
16,4i 2011.

Alle kommuneneviseren
trendmedsynkende
dekningsgradi perioden
2005– 2011.Dettekan
skyldesatkommunenei
denneperiodenharhatten
veksti folketallet.

Nårdetgjelder
dekningsgradfor
kommunaltdisponerte
omsorgsboliger,ligger
Gjerdrumvesentlighøyere
an, og lå påtoppi 2005.I
2011erdetkunNesog
Eidsvoll somharenhøyere
dekningsgrad.
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Kommentar:For indikatorenkommunaltdisponerteboligerpertuseninnbygger, ligger
Gjerdrum- med9,4boliger- nestlavesti forhold til sammenligningsgrunnlaget.

Nårdetgjelderkommunaltdisponerteomsorgsboliger,liggerGjerdrumbedreani forhold til
deøvrigekommunenepåØvreRomerike.

I tillegg anbefaler Handlingsplanenfor pleieog omsorgstjenestenatdetetableres:

Fase1. 2013-2014:8 boliger for menneskermeddemensog4+4 boliger for
menneskermedpsykiskelidelser.

Fase2 2016-2020:10 boliger for menneskermedpsykiskutviklingshemmingog4+5
sykehjemsplasser.

Fase3 2022-2024:3+2 boliger for menneskermedpsykiskutviklingshemming.

Samletvisertallenefor Gjerdrumat innbyggeremedbehovfor kommunal
gjennomgangsboligharopplevdat terskelenfor å få slik bolig harblitt høyeresiden2005.

Anbefalinger:

1. Gjerdrumbørvurdereøktbruk avoffentlig privat samarbeid(OPS)i anskaffelseog
vedlikeholdav omsorgsboliger.
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 Demografiske og sosioøkonomiske forhold 

Endringer i alderssammensetning 
Gjerdrum kommune vil i kommuneplanperioden få et økt antall av innbyggere 60 år og eldre. 
De fleste av disse vil ha økonomiske muligheter for selv å skaffe seg en egnet bolig, dersom 
utbyggerne produserer boliger tilpasset denne kjøpegruppen. Helse har en klar sammenheng 
med utdanning og inntekt. Gjerdrum scorer høyt, i forhold til de øvrige kommuner på Øvre 
Romerike, høyt på indikatorer knyttet til helse. Det kan innebære at en mindre andel av våre 
eldre innbyggere kan ha behov for kommunens støtteapparat, inkludert tilpasset bolig. 

I henhold til SSBs framskriving alternativ 
HHMH (høy nasjonal vekst), vil antallet i 
aldersgruppen 60-69 år øke med 46 % i 
perioden fra 2012-2024. Tilsvarende vil 
aldersgruppen 70-79 år øke med 73 % 
mens aldersgruppene fra 80 år og eldre vil 
øke med 55 %. Kommunen må være 
forberedt på å tilpasse sitt volum av 
omsorgsboliger og sykehjemsplasser i 
samsvar med denne utvikling.  
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Man vil i kommuneplanperioden også få en økning i aldersklassene 21-30 år med ca 318 
personer. For denne gruppen kan prisnivået på boliger være den største hindringen for 
etablering i egen bolig, men en andel av disse unge kan i tillegg ha problemer knyttet til 
psykisk helse og rus som gjør at kommunen bør være forberedt på etterspørsel etter et større 
antall kommunalt disponerte boliger for denne gruppen. 

Anbefalinger: 

2. Forsterket innsats knyttet til folkehelse – i samsvar med føringene i 
Samhandlingsreformen. 

3. Forsterket veiledning til utsatte grupper – i samsvar med føringene i 
Samhandlingsreformen. 

4. Økt innslag av universelt utformede boliger i den ordinære boligmassen. 

5. Gjerdrum bør vurdere økt bruk av offentlig privat samarbeid (OPS) i anskaffelse og 
teknisk drift av omsorgsboliger. 
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Særskilt om omsorgsboliger
Gjerdrumkommunedisponererper2012:

3 barneboliger: Behovetantaså økei takt meddengenerellebefolkningsvekst0-18år.
13 leiligheteri bofellesskap: Behovetantaså økei taktmeddengenerelle
befolkningsvekst18 – 69 år.
15 (21?)omsorgsboligersomi hovedsakdisponeresaveldre: Behovetantasåøkei takt
medbefolkningsgruppen67 årogeldre.

Forutsetningerfor tabellenover:

1. Dagensdekningsgradfor omsorgsboliger(barneboliger,gruppeboligerogboligerfor
eldre)er framskreveti samsvarmedøkningenav folkemengdeni deaktuelle
aldergrupper.

2. Antall eksisterendeog planlagteboligerer hentetfra Handlingsplanenfor pleie- og
omsorgstjenesten.

Kommentar:Kommunenmottartilbud fra privateaktøreri markedetombyggingogdrift av
omsorgsboliger.Dersomkommunenskalbyggeboligeri regiav privateutbyggere,måvi
forholdeosstil bestemmelsenei Lov omoffentligeanskaffelser.Kommunemåogsåforsikre
segom atmanfår leietakerei slike omsorgsboligerut fra deinnskuddog denhusleiesomblir
fastsattfor detenkelteprosjekt.
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Sosiale forhold i Gjerdrum 

Inntektsnivå
> 150 000 kr 106 5,0 % 685 6,1 % 528 6,9 % 593 6,9 % 264 6,0 % 113 10,0 % 2 289 6,5 %

150 000 - 249 999 kr 298 14,0 % 1 826 16,2 % 1 207 15,8 % 1 524 17,8 % 704 16,0 % 227 20,0 % 5 785 16,5 %
250 000 - 349 999 kr 319 15,0 % 2 054 18,2 % 1 282 16,8 % 1 609 18,8 % 792 18,0 % 227 20,0 % 6 282 17,9 %
350 000 - 449 999 kr 276 13,0 % 1 598 14,1 % 1 131 14,9 % 1 270 14,9 % 616 14,0 % 181 16,0 % 5 072 14,4 %
450 000 - 549 999 kr 255 12,0 % 1 484 13,1 % 1 207 15,8 % 1 270 14,9 % 704 16,0 % 159 14,0 % 5 078 14,5 %
550 000 - 749 999 kr 510 24,0 % 2 511 22,2 % 1 584 20,8 % 1 609 18,8 % 924 21,0 % 159 14,0 % 7 296 20,8 %

< 750 000 kr 361 17,0 % 1 141 10,1 % 679 8,9 % 677 7,9 % 396 9,0 % 68 6,0 % 3 322 9,5 %
Sum husholdninger 2 125 11 298 7 616 8 553 4 398 1 134 35 124

Folketall 2007 5 464 26 934 18 510 19 916 10 657 2 581 84 062
Gj.sn. 

Husholdningsstørrelse
2,6 2,4 2,4 2,3 2,4 2,3 2,4

ØRU-kommunene
Husholdningsinntekt i ØRU-kommunene 2007

HurdalNannestadUllensakerGjerdrum Nes Eidsvoll

 
Kilde: SSB 

Kommentar: Inntektsnivået i Gjerdrum ligger på topp blant kommunene på Øvre Romerike. 
Hele 41 % av husholdningene har en samlet inntekt på 550 tusen kr eller mer. Gjennomsnittet 
for alle husholdningene på Øvre Romerike er 30 %. 34 % av Gjerdrums husholdninger har en 
inntekt som er lavere enn 350 tusen kr. Denne andelen utgjør ca. 41 % for alle husholdninger 
på Øvre Romerike.  

Det kan indikere at behovet for kommunalt disponerte boliger ligger lavere i Gjerdrum enn de 
øvrige kommunene på Øvre Romerike.  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Gj. Snitt

16-24 år 1,9 % 2,8 % 1,5 % 2,5 % 1,6 % 0,7 % 0,8 % 1,2 % 1,6 %
25-66 år 1,6 % 2,1 % 1,5 % 1,3 % 1,2 % 0,7 % 0,8 % 1,7 % 1,4 %
16-24 år 2,5 % 3,1 % 3,0 % 2,2 % 1,7 % 1,3 % 1,3 % 2,6 % 2,2 %
25-66 år 1,6 % 2,1 % 1,5 % 1,3 % 1,2 % 0,7 % 0,8 % 1,7 % 1,4 %
16-24 år 2,4 % 3,3 % 2,4 % 2,0 % 1,2 % 0,8 % 1,7 % 2,8 % 2,1 %
25-66 år 2,1 % 2,2 % 2,3 % 1,6 % 1,3 % 0,9 % 1,0 % 2,0 % 1,7 %
16-24 år 2,6 % 3,4 % 3,0 % 2,1 % 1,8 % 1,3 % 2,7 % 2,6 % 2,4 %
25-66 år 2,0 % 2,2 % 2,2 % 1,9 % 1,4 % 1,2 % 1,5 % 2,0 % 1,8 %
16-24 år 2,2 % 2,7 % 2,4 % 2,1 % 0,8 % 1,3 % 0,8 % 2,2 % 1,8 %
25-66 år 2,0 % 2,3 % 2,1 % 2,1 % 1,2 % 1,0 % 1,2 % 2,1 % 1,7 %
16-24 år 3,9 % 2,9 % 3,5 % 3,1 % 1,9 % 2,0 % 1,1 % 2,3 % 2,6 %
25-66 år 2,0 % 1,9 % 1,6 % 1,5 % 0,9 % 1,1 % 1,2 % 1,8 % 1,5 %

Eidsvoll

Nannestad

Hurdal

Arbeidsledighet

Gjerdrum

Ullensaker

Nes

 
Kilde: SSB Kostra 

Kommentar: Arbeidsledigheten i Gjerdrum er den laveste blant kommunene på Øvre 
Romerike. Dette kan indikere et lavere behov for bistand til å erverve og beholde egen bolig. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Gj. Snitt
Gjerdrum 6,5 % 7,0 % 6,9 % 7,4 % 7,6 % 7,8 % 8,1 % 8,6 % 7,0 % 7,4 %
Ullensaker 8,0 % 8,2 % 8,4 % 8,6 % 9,0 % 9,4 % 9,7 % 9,9 % 7,8 % 8,8 %

Nes 9,3 % 9,2 % 9,2 % 9,6 % 10,1 % 10,8 % 11,3 % 11,4 % 10,0 % 10,1 %
Eidsvoll 11,0 % 10,9 % 11,1 % 11,6 % 11,5 % 12,1 % 12,8 % 12,9 % 10,9 % 11,6 %

Nannestad 9,3 % 9,3 % 9,5 % 9,6 % 9,7 % 10,0 % 9,8 % 8,2 % 9,4 %
Hurdal 10,6 % 11,3 % 11,0 % 11,0 % 11,2 % 11,7 % 12,3 % 12,7 % 10,5 % 11,4 %

Uførepensjonister i prosent av folketallet 18-66 år

 
Kilde: SSB Kostra 

Kommentar: Andelen uførepensjonister 18-66 år ligger lavt i forhold til våre nabokommuner 
på Øvre Romerike. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Gjerdrum 1,9 % 1,7 % 1,8 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,3 % 1,1 % 0,8 % 0,6 % 0,7 %
Ullensaker 2,3 % 2,1 % 2,1 % 2,0 % 2,0 % 1,8 % 1,6 % 1,5 % 1,5 % 1,4 % 1,3 %

Nes 1,7 % 1,5 % 1,7 % 1,7 % 1,6 % 1,6 % 1,4 % 1,3 % 1,3 % 1,2 % 1,2 %
Eidsvoll 1,9 % 1,9 % 1,9 % 2,1 % 1,9 % 1,7 % 1,5 % 1,5 % 1,3 % 1,5 % 1,6 %

Nannestad 1,8 % 1,7 % 1,6 % 1,5 % 1,4 % 1,5 % 1,4 % 1,3 % 1,3 % 1,3 %
Hurdal 1,4 % 1,1 % 1,1 % 1,3 % 1,4 % 1,6 % 1,3 % 1,2 % 1,1 % 0,8 % 0,9 %

Enslige forsørgere i prosent av folketallet 25-66 år

 
Kilde: SSB Kostra 

Kommentar: Andelen enslige forsørgere ligger lavt i forhold til våre nabokommuner på Øvre 
Romerike. 
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Kilde:http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/kampanjer/gronthefte/frie-inntekter-2012/akershus.html?id=659597 

Kommentar: Tabellen over kan gi en indikasjon på behov for utleie- og omsorgsboliger i 
kommunene på Øvre Romerike. 

Fattige: Gjerdrum har den laveste andel fattige i sammenligningsgrunnlaget og andelen utgjør 
0,72 % av landsgjennomsnittet. 

Barn 0-15 år med enslig forsørger: For denne indikatoren ligger Gjerdrum noe lavere enn 
snittet for Øvre Romerike, men høyere enn landsgjennomsnittet. 

Psykisk utviklingshemmede 16 år og over: For denne indikatoren ligger Gjerdrum noe høyere 
enn samlet for kommunene på Øvre Romerike, men marginalt under landsgjennomsnittet. I 
plansammenheng bør man ta høyde for at denne andelen er relativt stabil, men kommunen vil 
kunne oppleve å få en endring i andelen psykisk utviklingshemmede. 

Uføre 18-49 år: Det er kun Ullensaker som har en lavere andel innbyggere i denne gruppen. 
Andelen i Gjerdrum utgjør 74 % av landsgjennomsnittet. 

Flyktninger uten integreringstilskudd: For denne indikatoren ligger Gjerdrum markant lavere 
enn snittet for Øvre Romerike og landet for øvrig. 

Vurdering: Indikatorene over kan gi en pekepinn knyttet til behovet for boliger som er 
skjermet fra markedets prismekanismer eller særskilt tilrettelagt som omsorgsboliger. 

Gjennomsnittstallet for kommunalt disponerte boliger, per 1000 innbyggere, for kommunene 
på Øvre Romerike er 12,7. Eidsvoll ligger på topp med 17, likt med kommunegruppe 08, 
mens snittet for kommunene i Akershus ligger på 14. Gjerdrum har per 2012 en dekningsgrad 
på 9,4. 

Gjerdrum kommune opplever ikke at våre innbyggere har større vansker med å etablere seg 
på boligmarkedet enn tilfellet er i andre kommuner. Ved god rådgivning til boligsøkende, 
finner man som regel løsninger i det eksisterende boligmarked. 

Dersom kommunen ønsker å bosette et høyere antall flyktninger, vil behovet for kommunalt 
disponert boligmasse øke. 

Antall 
innbyggere

Kommune Antall Andel Antall Andel Antall Andel Antall Andel Antall Andel
Eidsvoll 21 441 645 3,0 % 811 3,8 % 80 0,37 % 320 1,5 % 256 1,2 %

Gjerdrum 6 036 167 2,8 % 206 3,4 % 20 0,33 % 61 1,0 % 80 1,3 %

Hurdal 2 651 126 4,8 % 85 3,2 % 7 0,26 % 37 1,4 % 6 0,2 %
Nannestad 11 252 337 3,0 % 387 3,4 % 47 0,42 % 129 1,1 % 149 1,3 %
Nes 19 248 551 2,9 % 643 3,3 % 67 0,35 % 246 1,3 % 220 1,1 %
Ullensaker 30 580 990 3,2 % 1135 3,7 % 60 0,20 % 274 0,9 % 982 3,2 %
Øvre Romerike 91 208 2 816 3,1 % 3 267 3,6 % 281 0,31 % 1 067 1,2 % 1 693 1,9 %
Norge 4 952 823 190 395 3,8 % 156 758 3,2 % 17 047 0,34 % 67 396 1,4 % 117 462 2,4 %
Gjerdrum i % av 
landet

Uføre 18-49 år
Flyktninger uten 

integreringstilskudd

0,72 1,08 0,96 0,74 0,56

Fattige
Psykisk 

utviklingshemmede 16 år 
og over

Barn 0-15 år med enslig 
forsørger
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Om særskilte grupper  
Statlige tilskuddsordninger til boliger har ofte blitt etablert som følge av statlige 
satsingsområder knyttet til ulike brukergrupper. Tilskuddsordningene har derved ofte 
inneholdt snevre bestemmelser om hvem som kunne tildeles disse boligene. Kommunene 
opplever at behovene endres over tid som følge av demografiske og sosiale endringer i 
befolkningen. Mange innbyggere sliter også med sammensatte lidelser, slik at det er vanskelig 
å sammenholde hjelpe- og boligbehovet med formålet med de ulike boligtyper. Eksempelvis 
kan mange innbyggere med ulike sykdommer eller funksjonshemminger også ha psykiske 
tilleggslidelser. Dette innebærer at kommunens ønske om bruk av disse boligene ikke 
samsvarer med de føringer som er lagt i tilsagnet fra staten, noe som kan innebære at vi ikke 
får en optimal utnyttelse av den kommunalt disponerte boligmassen. 

Kommunene kan oppleve at folk flytter til kommuner der de vet at det finnes rimelige 
kommunale boliger. Flere kommuner har derfor innført regler om botid i kommunen som 
forutsetning for å kunne bli tildelt kommunal bolig. Gjerdrum kommune bør vurdere 
hensiktsmessigheten og lovligheten til å innføre en slik praksis.   

Flyktninger 
Flyktninger er innbyggere på linje med alle andre med likeverdige rettigheter til kommunale 
tjenester som øvrige borgere. Allikevel skiller flyktningarbeidet seg fra resten av 
boligarbeidet ved at boligen på et vis kommer før innbyggeren. Hvis kommunen ikke har 
ledige bolig, blir det i liten grad bosatt nye flyktninger.  

Kommunestyret har vedtatt bosetting av inntil 10 flyktninger i året i 2012 og 2013. 

Kommunen har i dag 5 kommunale gjennomgangsboliger som er tiltenkt flyktninger. Alle er i 
dag bebodd. 

Kontraktene er inngått i perioden 2009-2011 og har varighet til 2011-2014. 

Dersom kommunen tar imot 8 enslige flyktninger i året, vil man ha behov for tilsvarende 
antall boliger. Dersom man videre legger til grunn at leieperioden er lik perioden for 
integreringstilskudd, vil kommunen da ha behov for 40 flyktningeboliger for å kunne tilby 
bolig i samsvar med kommunens mål for mottak av flyktninger i samsvar med vedtatt 
ambisjonsnivå. Det innebærer et udekket behov på 34 gjennomgangsboliger til 
flyktningeformål. 

Erfaring viser at bosatte flyktninger ofte søker om familiegjenforening. Det innebærer at 
antallet flyktninger kan bli høyere enn forutsatt. Dette har virkninger både når det gjelder 
behovet for antall boliger og størrelsen på disse. 

Anbefalinger: 

1. Gjerdrum kommune bør etablere nye flyktningeboliger i samsvar med kommunens - til 
enhver tid gjeldende - vedtak om bosetting av nye flyktninger. 

2. Boligbehovet bør belyses i alle saker knyttet til mottak av flyktninger. 

3. Boligenes størrelse bør samsvare med familiestørrelsen for de nye flyktningene, med vekt 
på mindre boliger for enslige. 

4. Det forutsettes at botid i disse boligene som ikke overstiger perioden for 
integreringstilskudd. 
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Ungdom 
Ungdom, har som gruppe, ingen særskilte krav på kommunalt disponert bolig, men kan av 
ulike grunner ha vansker med å etablere seg i det ordinære boligmarkedet i kommunen. Disse 
utfordringer kan løses ved at man stiller krav om at det etableres et antall mindre boliger i 
framtidige reguleringsplaner og at de gis god veiledning om Husbankens støtteordninger. 

Anbefalinger: 

Gjerdrum kommune bør i forbindelse med sin behandling av reguleringsplaner stille krav om 
at en viss andel av boligene bør ha en slik størrelse at de kan være aktuelle for 
førstegangsetablerere og andre med behov for mindre boliger. 

Innbyggere med nedsatt funksjonsevne 
Innbyggere med nedsatt funksjonsevne har i dag tilgang til kommunalt disponerte 
omsorgsboliger. Kommunen har vedtatt å bygge 8 nye omsorgsboliger for innbyggere med 
psykiske helseplager i 2015. Planen legger til grunn at den videre dimensjonering av slike 
boliger samsvarer med den framtidige befolkningsvekst i de aktuelle aldersgrupper. 

Anbefalinger: 

1. Dimensjonering omsorgsboliger for innbyggere med nedsatt funksjonsevne etableres i 
samsvar med kommunale vedtak og framtidig befolkningsvekst. 

2. Bygging av boenheter, med plass for lagring av hjelpemidler, og etablering av ulike typer 
borettslag vil kunne muliggjøre at innbyggere med nedsatt funksjonsevne kan oppnå 
selveierstatus i boligmarkedet. 

Pleietrengende 
Pleietrengende innbyggere har i dag tilgang til kommunalt disponerte omsorgsboliger og 
sykehjem. Omsorgsbehovet i disse aldergrupper kan endres som følge av at befolkningen 
hittil har opplevd bedret helse og økt levealder. Planen legger allikevel til grunn at den videre 
dimensjonering av slike boliger samsvarer med den framtidige befolkningsvekst i de aktuelle 
aldersgrupper. 

Anbefalinger: 

1. Dimensjonering av denne type omsorgsboliger etableres i samsvar med kommunale 
vedtak og framtidig befolkningsvekst. 

2. Det bør vurderes om en økt andel av disse boliger skal etableres i form av borettslag i den 
ordinære boligmassen. 

Rus 
Gjerdrum kommune har 4 boliger som disponeres av innbyggere med rusrelaterte problemer. 
Etablering av botilbud til denne gruppen kan være utfordrende med tanke på naboskap og 
unormalt høy slitasje av boligen. 

Anbefalinger: 

Gjerdrum kommune bør etablere en form for boveiledning for å lykkes med å gi denne 
gruppen et tilbud om en varig og verdig boform. 



Boligsosial handlingsplan for Gjerdrum 2012 – 2024   Side 19 

Beredskapsboliger 
Gjerdrum kommune disponerer ingen boliger for å kunne ivareta Lov om sosiale tjenester i 
arbeids- og velferdsforvaltningen (LOST i Nav) § 27 som gir kommunen et spesielt ansvar for 
å skaffe midlertidig botilbud for dem som ikke klarer det selv. Dette vil i praksis være for 
personer som er i akutt bolignød og må ha et tilbud. 

Anbefalinger: 

Gjerdrum kommune bør håndtere slike akutte situasjoner ved bruk av tilgjengelig boligmasse 
i egen eie eller i det private marked. 

Boliger for økonomisk vanskeligstilte 
Boligmarkedet i Gjerdrum har et lavt innslag av rimelige boliger for familier med lav 
betalingsevne. Dette fører til etterspørsel av kommunalt disponerte boliger, gjerne på mer 
eller mindre permanent basis. Per dato har kommunen 9 boliger som disponeres til dette 
formål. 

Også disse utfordringer kan delvis løses ved at man stiller krav om at det etableres et antall 
mindre boliger i framtidige reguleringsplaner og at de gis god veiledning om Husbankens 
støtteordninger. 

Anbefalinger: 

1. Gjerdrum kommune bør opprettholde dagens antall boliger for innbyggere som er 
økonomisk vanskeligstilt.  

2. Boligene bør ikke være større enn absolutt nødvendig.  

3. Kontraktene bør være tidsavgrensede i samsvar med Husleielovens minimumskrav knyttet 
til avtaleperiode og kommunen bør hjelpe beboerne til å finne alternative løsninger i det 
ordinære boligmarkedet. 

Vurdering av behov for boveiledning 
Mange av våre kommunale leietakere har redusert boevne, og må derfor ha råd og veiledning 
for å lære å bo. Slik praktisk bistand spenner over et vidt spekter knyttet til personlig 
økonomi, praktisk stell av boligen, matlaging, klesvask, energibruk, felles ansvar i borettslag 
m.v. Manglende boevne gir erfaringsmessig også stor slitasje på boligen, eksempelvis knyttet 
til fuktskader på kjøkken og våtrom. 

Kommunens hjelpeapparat bør derfor, etter individuell vurdering og vedtak, bistå den enkelte 
beboer slik at vedkommende blir i størst mulig grad selvhjulpen med de praktiske oppgaver 
som er knyttet til bolig og dagligliv. Noen grupper, som flyktninger og ungdom, vil kunne ha 
behov for bistand i en periode, mens andre grupper med psykiske lidelser, psykisk og fysisk 
funksjonshemming og rusavhengige vil kunne ha langvarig behov for oppfølging i boligen. 
Behandling av søknader knyttet til hjelp i egen bolig bør behandles av én instans i 
kommunen, basert på en individuell vurdering. 

For beboere med varig lav boevne, bør man i større grad vurdere bofellesskap med 
bemanning framfor egen bolig. 

Nav gir råd og veiledning til brukerne om å benytte seg av mulighetene i det private 
boligmarkedet. Det private marked har krevd markedspris, erfaringsmessig også med et 
påslag for å tilby bolig til disse leietakerne. 
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Kommunen bør fortsatt hjelpe brukerne til å benytte de muligheter som finnes i markedet 
dersom husleien ikke i for stor grad avviker fra gjengs leie. Et problem knyttet til utleie har 
vært håndtering av de vanlige krav til depositum som innebærer at et antall månedsleier settes 
inn på en sperret konto for å dekke manglende husleie / unormal slitasje. 

Det kan løses ved at rådmannen gis fullmakt til å gi sosiallån til innskudd på depositumskonto 
til vanskeligstilte på boligmarkedet i Gjerdrum kommune. Rådmannen gis videre anledning til 
å videredelegere denne fullmakten. 

Det anses som helt nødvendig at disse leietakerne betaler depositum på lik linje med andre 
leietakere og at utleier ikke blir påført økt økonomisk risiko eller forsinket oppgjør ved slik 
utleie. På den annen side vil kommunen påta seg en økt risiko ved å dekke depositum for leie 
i det private marked. Det vil derfor være en vurdering i det enkelte tilfelle hvorvidt 
kommunen skal dekke depositumet ved slike leieforhold. 

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (LOST i NAV) § 15 sier at 
kommunen skal medvirke til å skaffe bolig til vanskeligstilte som ikke selv kan ivareta sine 
interesser på boligmarkedet. I praksis innebærer dette at kommunen gir råd og veiledning om 
hvordan en bør gå frem på boligmarkedet, gir tilgang på internett og telefon for å komme i 
kontakt med boligutleiere eller boligselgere, i noen tilfeller får bistand fra kommunalt ansatte 
for å dra på visning osv. Kommunen kan også gi kommunal garanti overfor utleier, og i noen 
tilfeller gi lån til depositumsinnskudd. 

Anbefalinger: 

1. Alle kommunale leietakere bør, på likeverdig og individuelt grunnlag, få vurdert sitt 
behov for praktisk bistand og veiledning i dagliglivets gjøremål. 

2. Bofellesskap vurderes fortløpende som en alternativ boform for innbyggere med særlig 
lav boevne. 
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Om midlertidig botilbud 
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (LOST i Nav) § 27 gir 
kommunen et spesielt ansvar for å skaffe midlertidig botilbud for dem som ikke klarer det 
selv. Dette vil i praksis være for personer som er i akutt bolignød og må ha et tilbud 
umiddelbart. Gjerdrum kommune disponerer ingen beredskapsboliger e.l. for denne typen 
henvendelser. Om kommunen skal betale for det midlertidige botilbudet vil være gjenstand 
for en egen vurdering etter LOST i Nav §§ 18 og 19. I de tilfellene Gjerdrum kommune skal 
betale for slik midlertidig bolig vil det kommunen kan tilby være campinghytte, bosenter e.l. I 
helt spesielle tilfeller vil kommunen kunne betale for hotell i en kortere periode.  

Et antall av de personer som har behov for midlertidig botilbud, vil også kunne ha behov for 
en permanent bolig. De kan være i en livssituasjon som gjør dem aktuelle som leietakere 
enten i kommunalt disponerte boliger, eller i omsorgsboliger. 

Anbefalinger: 

Dagens praksis med anskaffelse av midlertidige boliger videreføres.  
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Om behovet for kommunalt disponerte boliger 

Etterspørsel etter kommunalt disponerte boliger er i hovedsak basert på forhold knyttet til 
innbyggernes funksjonsnivå, livssituasjon og betalingsevne: 

1. Behovet for kommunalt disponerte omsorgsboliger kan ha sammenheng med: 

a. Antall funksjonshemmede med omsorgsbehov: Forekomsten av ulike 
funksjonshemminger er relativt lik mellom kommunene, men antall tyngre brukere 
kan slå sterkt ut i mindre kommuner. 

b. Antall eldre pleietrengende med omsorgsbehov: En andel av eldre innbyggere vil 
ha behov for en bolig hvor de kan være mest mulig selvhjulpne, men hvor boligen 
også er slik tilrettelagt at de kan motta pleie- og omsorgstjenester.  

c. Innbyggere som bor i universelt utformede boliger vil kunne bo hjemme lengre 
enn innbyggere i dårlig tilrettelagte boliger hvor også uteområder er lite 
tilgjengelig. 

2. Behovet for kommunalt disponerte boliger er avhengig av tilbudet i det ordinære 
boligmarked: 

a. Prisnivået i boligmarkedet – høyt prisnivå kan øke etterspørselen etter kommunalt 
disponerte boliger  

b. Tilbudet av ulike typer boliger i markedet - lite tilbud av rimelige leiligheter kan 
øke etterspørselen etter kommunalt disponerte boliger. 

3. Behovet for kommunalt disponerte boliger er avhengig arbeidsmarked og lønnsnivå i 
regionen: 

a. Høy sysselsettingsgrad og høyt lønnsnivå kan redusere etterspørselen etter 
kommunalt disponerte boliger 

b. Lavtlønnsgrupper og marginaliserte arbeidstakere kan oppleve vansker med å 
komme inn på boligmarkedet dersom det generelle lønnsnivå med tilhørende 
prisnivå på boliger blir for høyt   

4. Etterspørselen etter kommunalt disponerte boliger er avhengig av antallet av slike boliger: 

a. Dersom kommunen har et stort antall kommunalt disponerte boliger hvor 
prisnivået er lavere enn i det ordinære boligmarked kan etterspørselen være 
nærmest ubegrenset. Et stort tilbud av rimelige kommunalt disponerte boliger kan 
ha den effekt at mennesker med lav betalingsevne flytter til kommunen. 

b. Dersom kommunen har et lavt antall kommunalt disponerte boliger, og prisnivået 
er harmonisert med det ordinære boligmarked, vil etterspørselen etter slike 
boliger synke. Man kan da få den effekt at mennesker med lav betalingsevne 
flytter fra kommunen. 

Gjerdrum kommune har ansvar for å tilby sine innbyggere helse- og sosialtjenester. Dette 
forutsetter at mottakerne har boforhold (eventuelt plass i institusjon) som gjør at de kan motta 
slike tjenester. I tillegg har kommunen et ansvar for å gi råd og veiledning for å hjelpe 
innbyggere som ikke kan skaffe seg egen bolig i det ordinære marked. 

Ønsker fra ulike grupper om en rimelig kommunal bolig må vurderes opp mot kommunens 
økonomiske handlingsrom og lovpålagte ansvarsoppgaver.  
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Dekningsgrad kommunalt disponerte boliger (2012 = 100%) 100 % 95 % 105 % 101 % 110 % 106 % 103 % 100 % 97 % 94 % 98 % 96 % 93 % 91 %

Omsorgsboliger: Etablert & planlagt 37 37 45 45 53 53 53 53 53 53 58 58 58 58

Gjennomgangsboliger: Etablert & planlagt 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

Omsorgsboliger: Framskrevet dekningsgrad 2012 37 39 41 42 44 46 47 49 50 52 53 55 56 58

Gjennomgangsboliger: Framskrevet dekningsgrad 2012 21 22 22 23 24 24 25 25 26 27 27 28 28 29
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Tabellen over viser at kommunens plangrunnlag knyttet til omsorgsboliger i stor grad 
samsvarer med den demografiske utvikling i brukergruppene. Behovet kan enten løses i 
kommunal regi, eller ved samarbeid med private aktører. 

Dekningsgraden for kommunalt disponerte gjennomgangsboliger vil synke som følge av økt 
befolkningsmengde. Kommunen har ingen lovpålagt plikt til å anskaffe slike boliger. 
Etablering av små leiligheter i det ordinære boligmarked kan motvirke økt behov for 
kommunalt disponerte boliger. 

Det foreligger ingen vedtak om anskaffelser av nye gjennomgangsboliger knyttet til vedtak 
om bosetting av flyktninger. Dette bør være en del av vedtaksgrunnlaget når slike saker 
fremmes for politisk behandling. 

Anbefalinger: 

1. Det anbefales at kommunen arbeider aktivt mot aktører i boligmarkedet for å sikre økt 
variasjon i boligtilbudet med henhold til boligstørrelser og prisnivå. 

2. Det anbefales at kommunen gir god informasjon til innbyggerne om mulighetene for å få 
tilskudd til utbedring / tilpassing av egen bolig dersom boligeier får redusert 
funksjonsnivå 

3. Det anbefales at kommunen gir god informasjon til boligsøkere om muligheten for å 
etablere seg i egen bolig i det ordinære marked ved bruk av Husbankens låne- og 
støtteordninger. 
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Strategi for ivaretakelse av de statlige føringer 

Statlige føringer for boligpolitikken 
Status: 

Boligmarkedet i Gjerdrum domineres av eneboliger, dog med et større innslag av leiligheter i 
boliger bygd etter år 2000. Et slikt boligtilbud stenger ute grupper med lav betalingsevne 
og/eller redusert funksjonsevne, noe som fører til et press for å få kommunale boliger, 
trygdeboliger eller plass på sykehjem. 

Statlige mål for boligsosialt arbeid: 

Regjeringen ønsker at alle skal kunne bo trygt og godt. En god bolig er en betingelse for et 
godt og meningsfylt liv, og det er derfor viktig at alle kan sikres en bolig som tilfredsstiller 
deres behov. I Norge er det kommunene som har hovedansvar for å skaffe bolig til 
vanskeligstilte på boligmarkedet. Regjeringen har derfor lagt til rette for at kommunene skal 
ha gode nok forutsetninger til å ivareta dette ansvaret.  

Regjeringens hovedmål: Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet 

Arbeidsmål: Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet 

Arbeidsmål: Økt boligsosial kompetanse i kommunene 

Arbeidsmål: Økt boligsosial aktivitet i kommunene 

Anbefalinger: 

1. Ved behandling av nye reguleringsplaner legges det vekt på at et antall av boligene har 
livsløpsstandard, og at uteområder i tilknytning til Ask sentrum er universelt utformet og 
har et vintervedlikehold som sikrer framkommelighet for alle innbyggere. 

2. Ved behandling av nye reguleringsplaner legges det vekt på at man får en et økt innslag av 
mindre leiligheter tilpasset innbyggere med lav betalingsevne. 

3. Det er et særlig behov for å øke antallet av små leiligheter for at flere kan få mulighet til å 
anskaffe egen bolig og for at kommunen kan få mulighet til å disponere flere boliger 
innenfor samme kostnadsramme. 
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Husbankens støtteordninger
Bostøtte
Bostøtteerenrettighetsomskalsikredemsomharlaveinntekteroghøyeboutgifterenegnet
bolig. All e kansøkeom bostøtte,unntattstudenterogmilitært ogsivilt tjenestepliktige,som
haregneordningertil boligstøtte.Boligenmåværeenhelårsboligmedbad/wcogmed
mulighetfor matlagingog hvile.

Gjeldendeforskrift ombostøttefinnes her.

Husbankenforvalterbostøtten,menskommuneneutgjørførstelinjen.Mansøkerom bostøttei
denbostedskommunen.

Mer informasjonom bostøttefinnespåHusbankensnettsider.

Startlån
Startlånerenlåneordningfor personersomharproblemermedåskaffeegenkapitalfor å
etableresegpåboligmarkedet.Kommunenetildeler startlånet.Lånetkangis bådetil kjøpav
bolig og til refinansiering.Lånetkanfinansiereheleboligkjøpeteller væretopplånderandre
gir grunnfinansieringen.Boligendetgis lån til skalværenøktern,egnetog rimelig i forhold til
antallbeboereog lokalt prisnivå.Forpersonersomikke haregenkapitalkanogså
boligtilskuddvurderes.

Deflestekommunertilbyr startlån.Deter opptil denenkeltekommuneå vurdereomstartlån
innvilgesog hvorstortlånetblir. De kanogsågi tilskuddsomsupplementtil lånetfor å
reduserelåneopptaket.Lånetsstørrelsevil ogsåværeavhengigavbetalingsevneogeventuell
annengjeld.Lånsøkermåkunneklareå betjeneløpendebo- og livsoppholdsutgifterovertid.

Målgrupper:

Førstegangsetablerere,barnefamilier,fl yktningerog andrevanskeligstiltehusstander kansøke
omstartlånhvisdeharproblemermedå etableresegpåboligmarkedeteller harvanskermed
åbeholdeegenbolig.

Dissekan få startlån:

ungei etableringsfasen
barnefamilier
ensligeforsørgere
personermednedsatt funksjonsevne
flyktninger
personermedoppholdstillatelsepåhumanitærtgrunnlag
andreøkonomiskvanskeligstiltehusstander
familier medbehovfor refinansieringfor åbeholdeboligen

Forutsetningerfor å få startlån:

Deterenforutsetningat søkerenharsjekketut lånemulighetenei enprivat bank.Søkerenmå
ogsåhaøkonomitil å betjenelånet.
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Kommunens rolle og ansvar for startlån
Startlåntildeleskommunen for videreutlån.

Lånetskalværeet finansieringstilbudfor boligtiltak somvanligvis ikke gis lån i
ordinærekredittinstitusjonerogskaltildelesetterprioriteringergitt av departementet.

Kommunenekanfastsetteegetregelverkinnenforderetningslinjenesomer gitt av
Husbanken.

Kommunenhartapsrisikoenfor deførste25prosentavstartlånetsrestgjeldpå
tapstidspunktet.

Mer informasjonom startlånetfinnespåHusbankensnettsider.

Grunnlån
Grunnlånetskalfremmeuniversellutformingog miljø i nyeog eksisterendeboliger,
finansiereboligertil vanskeligstilteoghusstanderi etableringsfasenogsikrenødvendig
boligforsyningi distriktene.Grunnlåneterenordningsomer rettetmotulike typersøkere,
bådeenkeltpersoner,kommunerogorganisasjoner.

Grunnlånetkanbrukestil å byggenyeboliger,utbedringav boliger, ombyggingavbygninger
til boliger, og kjøpav nyeogbrukteutleieboligerfor prioritertegrupper.Det blir stilt krav til
kvalitet,miljø oguniversellutformingfor å få grunnlån.

Hvaer grunnlån?

Grunnlånetkanbrukestil :

nyeboliger
utbedringavboliger
ombyggingav bygningertil boliger
kjøpav nyeogbrukteutleieboliger

Søknadskalsendestil Husbankensregionkontor.

Nyeboliger

Husbankenkangi grunnlånpå80% av prosjektkostnadeneellersalgsprisendersom
prosjektettilfredsstillerkriterienefor universell utformingogmiljø.

Grunnlånetskalsomhovedregelværesikretmed1. prioritetspanti eiendommen.

Lån til utbedring

Vedutbedringkangrunnlånetutgjøreinntil 100% av deutbedringskostnadeneHusbanken
godkjenner.

Vedutbedringsarbeidkanlånetbli gitt medetterståendepant.

Hvemkan søke?

Privatpersoner
Utbyggere
Boligbyggelagogborettslag
Kommunerog fylkeskommuner
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Selskapogstifttelser

Husbankenkrevernormaltat densomharhjemmeltil eiendommener låntaker.

Refinansieringav boliglån

Husstander somsliterøkonomiskogsomstår i farefor misteboligenpgasvakøkonomi,kan
søke kommunenomstartlåntil refinansieringslik athusstandenkanbli boendei boligen.

Kommunens rolle og ansvar for grunnlån
Kommunenkani reguleringsbestemmelsergi føringerfor at envissandelavboligene
skalværeav enslik standardatdekanfinansieresvedlån fra Husbanken.

Kommunenkaninformereinnbyggerneommulighetenetil å finansierebygging,
rehabiliteringogkjøp av bolig vedlån fra Husbanken.

Mer informasjonom grunnlånetfinnespåHusbankensnettsider.

Bol igtilskudd til etablering, tilpasning og utleieboliger
Boligtilskuddetskalbidratil åskaffeog sikreegnedeboligerfor vanskeligstiltepå
boligmarkedet.Boligtilskuddtil refinansieringelleretableringi egenbolig erbehovsprøvdi
forhold til økonomisk situasjon,oggis baretil deallermestvanskeligstilte.

Tilskuddtil utleieboligerskalbidratil flereegnedeutleieboligerfor vanskeligstiltepå
boligmarkedet.

Prioriterteboligtiltak

boligtiltak til bostedsløseog flyktninger

boligertil personersomtrengeroppfølgingstjenester

boligerfor vanskeligstiltemedbarni godebomiljøerfor barn

Kommunermedstoreboligsosialeutfordringersomkanvisetil nettotilvekstavutleieboliger
prioriteres.

Forutleieboligereid av andreennkommunen,skaldet tinglysesenklausulombrukav
boligeneogat kommunenhartildelingsretti minst20 år.

Nyeforskrifter trådtei kraft 23. februar2011ognyeretningslinjer,HB 8.B.22for ordningen
foreliggerfra 12.04.2011.

Hvem kan søke?
Kommuner,stiftelserogandreaktørersometablererogutbedrerutleieboliger,kansøkeom
tilskudd.

Kommuneneskaldokumentereatprosjektenevil bidratil vekstavegnedekommunalt
disponerteutleieboligerogvisehvordantiltaketbidrartil enmerformålstjenligboligmasse.

Kommunens mulighet er ved bruk av boligtilskudd
KommunenbørutnytteHusbankenslånemuligheterfor etableringav boligerog
institusjoner.

Husbankenslånemuligheterkanogsåbenyttesi tilfelle derkommunensamarbeider
medprivateometableringav nyeboligerog institusjoner.

Mer informasjonomboligtilskuddetfinnespåHusbankensnettsider.
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Kompetansetilskudd
Kompetansetilskuddetskalbidratil å hevekompetansenpådetbolig- og bygningspolitiske
området.Tilskuddetkanblantannetbenyttestil samarbeids- ogutviklingsprosjekteri arbeidet
medå forebyggeogbekjempebostedsløshet.

Kompetansetilskuddeterdelt i to; boligsosialtkompetansetilskuddogkompetansetilskuddfor
bærekraftigbolig- og byggkvalitet.

Boligsosialtkompetansetilskudd

Husbankensboligsosialekompetansetilskuddskalbidratil å hevekompetanseninnenfor
boligsosialtarbeidog boligsosialpolitikk, og til å formidlekunnskapomboligmarkedetog
offentlig boligpolitikk generelt.

Målgrupperfor tilskuddeterkommuner,frivillig sektor,brukerorganisasjonerogandre
aktørerinnendetboligsosialefeltet.

Kompetansetilskuddtil bærekraftigbolig- og byggkvalitet

Husbankenskompetansetilskuddtil bærekraftigbolig- ogbyggkvalitetskalbidratil å heve
kompetansen,gi støttetil forsøksprosjekterog formidle informasjonknyttettil miljø og
energi,universellutformingogbyggeskikk.

Målgrupperfor tilskuddeter i hovedsakkommuner,bransjeog forsknings-, utviklings- og
undervisningsmiljø.

Kommunens muligheter ved bruk av kompetanse tilskudd
Gjerdrumkommunebørfortløpendevurdereom manbørsøkeom boligsosialt
kompetansetilskuddog/ellerkompetansetilskuddknyttettil bærekraftigbolig- og
byggekvalitet.

Mer informasjonom kompetansetilskuddetfinnespåHusbankensnettsider.

Tilskudd til prosjektering
Privatpersonersomharbehovfor spesialtilpasningavboligen,for eksempelpågrunnav
funksjonshemming,kansøkeomtilskuddtil profesjonellprosjekteringshjelpi Husbanken.

Tilskuddtil prosjekteringkandekkeutgifter påinntil kr 12.000,-. Detkanogsågis tilskuddtil
utredningi forkantav prosjekteringenpåinntil kr 12.000,-. I spesielletilfeller kandetgis
høyeretilskudd.

Tilskuddetgis til funksjonshemmedeogandresomharbehovfor tilretteleggingav boligen.
Boligeiervelgerselvfagkyndig,menprosjekteringavboligenogutredningi forkantmåskjei
forståelsemedkommunensergoterapeut/boligkonsulent.

SøknadensendesHusbankensregionkontor.

Kommunens muligheter ved bruk av kompetanse tilskudd
Gjerdrumkommunebøraktivt informereaktuelleinnbyggereommulighetentil å få
profesjonellbistandvedbehovfor tilpasningav egenbolig somfølgeav nedsatt
funksjonsevne.

Mer informasjonom kompetansetilskuddetfinnespåHusbankensnettsider.
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Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser  
§ 1. Formål 

Tilskuddene skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av sykehjemsplasser og 
omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og sosialtjenester, uavhengig av 
alder, diagnose eller funksjonshemming. 

§ 2. Hva det kan gis tilskudd til 

Tilskuddet kan gis til oppføring, kjøp, ombygging, utbedring, leie eller annen fremskaffelse 
av: 

a. Sykehjemsplasser eller boform for heldøgns omsorg- og pleie etter lov 19. november 1982 
nr. 66 om helsetjenesten i kommunene § 1-3 annet ledd nr. 6 

b. Institusjon eller bolig med heldøgns omsorgstjenester etter lov 13. desember 1991 nr. 81 
om sosiale tjenester m.v. § 4-2 bokstav d 

c. Omsorgsbolig til personer med behov for heldøgns helse- og sosialtjenester, jf. lov 13. 
desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. § 3-4 

d. Fellesareal, herunder areal for dagaktivitetstilbud, i tilknytning til eksisterende 
omsorgsboliger for å oppnå heldøgns tjeneste. 

§ 3. Hvem som kan få tilskudd 

Tilskuddet kan bare gis til kommuner. 

Kommunene skal disponere omsorgsboligene og sykehjemsplassene i minst 30 år. 

§ 4. Utmålingsregler 

Departementet fastsetter størrelsen på tilskuddene. 

§ 5. Prioriteringer 

Tilskuddsmidlene fordeles ut fra prioriteringer gitt av departementet. 

§ 6. Fylkesmannen 

Søknader om tilskudd skal sendes Fylkesmannen til uttalelse. 

§ 7. Krav om tilbakebetaling 

Dersom forutsetningene for tilskuddet ikke er overholdt, kan Husbanken kreve tilbake hele 
eller deler av tilskuddet. 

§ 8. Retningslinjer for tildeling av tilskudd 

Husbanken gir nærmere retningslinjer for gjennomføringen av ordningen i overensstemmelse 
med føringer fra departementet. 

Investeringstilskudd til sykehjemsplasser og omsorgsboliger - 
kunngjøring 2012 
Tilskuddene skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av sykehjemsplasser og 
omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og sosialtjenester, uavhengig av 
alder, diagnose eller funksjonshemming. 

Hvem kan få tilskudd 

Tilskuddet kan bare gis til kommuner og kan ikke videretildeles. 

Hva kan det gis tilskudd til 
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Tilskuddetkangis til oppføring,kjøp,ombygging,utbedring,leie eller annenfremskaffelse
av følgendetyperpleie- ogomsorgsplasseretterlov omkommunalehelse- og
omsorgstjenester:

1. Sykehjemsplasser,herunderpalliativeenhetereller boformfor heldøgnsomsorgog pleie
etter § 3-2, førsteleddnr 6 pkt c

§ 3-2. Kommunensansvarfor helse- ogomsorgstjenester

For å oppfylleansvaretetter§ 3-1 skalkommunenblant annettilby følgende:

c. plassi institusjon,herundersykehjemog

2. Institusjonellerbolig medheldøgnsomsorgstjenesteretter§ 3-2, førsteleddnr 6 pkt c

3. Omsorgsbolig til personermedbehovfor heldøgnshelse- og sosialtjenesteretter§ 3-7

§ 3-7. Boliger til vanskeligstilte

Kommunenskalmedvirketil å skaffeboliger til personersomikkeselvkanivaretasine
interesserpå boligmarkedet,herunderboligermedsærlig tilpasningogmedhjelpe- og
vernetiltakfor demsomtrengerdetpågrunnav alder, funksjonshemningeller av andre
årsaker.

4. Tilskuddtil fellesareal,herunderarealfor dagaktivitetstilbudi tilknytning til eksisterende
omsorgsboligerfor å oppnåheldøgnstjenester.

5. Døgnomsorgsplassertil personermedbehovfor øyeblikkelighjelp etter§ 3-2, førsteledd
nr 6 pkt c, jf også§ 3-5

§ 3-5. Kommunensansvarfor øyeblikkelighjelp

Kommunenskalstrakstilby eller ytehelse- ogomsorgstjenestertil denenkeltenår detmå
antasat denhjelpkommunenkangi er påtrengendenødvendig.Kommunensansvarfor
øyeblikkelighjelp etterførstepunktumgjelderundersøkelse,behandlingeller annenhjelp
somdeter forsvarlig at kommunenyter.

Pliktentil å yteøyeblikkelig hjelpetterførsteleddinntrer ikkedersomkommunenvetat
nødvendighjelpvil bli gitt avandresometterforholdeneer nærmeretil å gi deni tide.

Kommunenskaldisponere,og harplikt til å tildeleomsorgsboligeneog/eller
sykehjemsplassenetil personermedbehovfor heldøgnshelse- og sosialtjenesteri enperiode
påminst30 år.

Hvor myetilskudd

Detkani detilfellenehvorkommunenskalståsomeier,gis tilskuddmed

30% av godkjenteanleggskostnadertil omsorgsboligermedfellesareal(jf p.2 c)
begrensetoppad til 687.000kronerperbolig

40% av godkjenteanleggskostnaderfor sykehjem,herunderpalliativeenheterog
boformmedheldøgnsomsorg(jf punkt2 aog b) ogdøgnomsorgsplassertil personer
medbehovfor øyeblikkelighjelp (etter§ 3-2, førsteleddnr 6 pkt c, jf også§ 3-5)
begrensetoppadtil 916.000kronerperplass

Inntil 40% avgodkjenteanleggskostnadertil nødvendigfellesarealfor å yte
heldøgnstjenestei eksisterendeomsorgsboliger

Detkani detilfellenehvorkommunenskal inngåavtalepåforretningsmessigbasismed
andreaktøreromfremskaffelseavsykehjemsplasserogomsorgsboligermed
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heldøgnstjeneste,gis tilskuddetterdesammereglenesomnårkommunenereier.Eksempel
pådetteervedleieav lokaler/boliger.Der hvoranleggskostnadeneikke erkjent eller
relevante,skaldettasutgangspunkti tekniskverdi.

Velferdsteknologi

Omsorgsboligerogsykehjemsomfinansieresmedinvesteringstilskuddi 2012måvære
tilrettelagtfor tilkobling av elektroniskehjelpemidler,kommunikasjons- ogvarslingssystem
ogannenvelferdsteknologi.

Søknad

Kommunenemåførstsendeinn enforespørselvia Husbankensnett-tjenestefor kommunene
(ekstranettet).Husbankenvil inviterekommunensammenmedFylkesmannentil
oppstartsmøte. Deretterkankommunensendeinn sin søknadtil Husbanken.

For ytterligereinformasjonviservi til HusbankensretningslinjerHB 8.B.18

Kommunens muligh eter ved bruk av investeringstilskudd
Gitt atanleggskostnadeneikke overstigerHusbankensgrense,p.t. 2,29mill kr, vil
investeringstilskuddetreduserekostnadeneperomsorgsboligmed30 %.

Husbankensregelverkfor tilskudd: http://www.husbanken.no/Venstremeny/Regelverk/Retningslinjer%20om%20tilskudd.aspx

Husbankensbostøtteordningsetterhusstandersomellersville hattproblemer,i standtil å
klaresineboutgifter.

Utbyggingsavtalersomstiller kravtil privateutbyggereom åbyggeboligerfor særskilte
gruppereller gir kommunenforkjøpsretteller tildelingsrettpåendel avboligmassen,kan
væreet viktig virkemiddel.Gjennomutbyggingsavtalerkankommunensikrevariasjoni
boligmassenmedhensyntil tilgjengelighet(rullestolstandard),fleksibilitet (livsløpsstandard),
størrelse(antall romog areal)ogpris (standard).

Dettevirkemiddeleter ikke utnyttetgodtnok.Detteskyldesdelsmangelpåkunnskap om
hvilke behovsomfinnes,ogdelsmangelpåkunnskapom utbyggingsavtalensmuligheter.

Husbankensregelverkfor bostøtte.http://www.husbanken.no/Venstremeny/Bostotte/Soke%20bostotte.aspx

Anbefalinger:

1. Kommunenanbefaleså utnyttehusbankenslåne- og støtteordningeroptimaltved
etableringogdrift av kommunaleboliger.

2. Kommunenanbefaleså stille krav,vedbehandlingavreguleringsplaner,om at enviss
andelav boligeneskalkunneutløselån, tilskuddogstøtteordningerfra Husbanken

3. Kommunensrammefor startlån, 10mill kr, vurderesunderdetløpendearbeidmed
Økonomiplanen.

4. Kommunenanbefaleså videreføredetgodearbeidi veiledningsapparatetknyttettil
Husbankenslåne- tilskuddogstøtteordninger,samttilbudetknyttettil rådogveiledning
omøkonomiog gjeldsrådgivningfor innbyggereslik at flest mulig kanetableresegi og
beholdeegenbolig.
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Sikring av kommunens økonomiske handlingsrom
Status:

Våreinnbyggerekani faseri sitt liv habehovfor kommunaltdisponertebolig, ellerdekanha
etvedvarendebehovknyttettil funksjonsnivå,livssituasjonellerpersonligøkonomi.
Kommunenkanpåregneat behoveternærmestubegrensetdersomkommunaltdisponerte
boligerkantilbys leietakeretil prisersomer lavereennmarkedspris.Det erderforavgjørende
åfå enforutsigbarhetfor et ”riktig” antallkommunaltdisponerteboliger.

Enavkommunensstørsteutfordringerligger i å reduserelånegjeldenfra dagensnivåpå96,5
% avvårebruttodriftsutgifter.En redusertlånegjelderenforutsetningfor åkunnefrigjøre
midler til tjenesteproduksjonogvedlikehold.Dersommanskalopptalån for åetablerenye
utleieboliger,børdehaet arealog enstandardsomgjørat desamledeinvesterings- og
driftskostnaderståri et rimelig forhold til denhusleiesomkankreves.

Detanbefalesatkommunenundersøkerdemulighetermarkedetkantilby nårdetgjelderå
etablereboligertilpassetbehovogbetalingsevne.Enslik strategikan hasompositiv bieffekt
atplanlagteutbyggingerblir realisert,dautbyggergjernevil selge60% av boenhetenefør
byggestart.I tillegg vil enslik strategihindreopphopningav kommunaleboliger.

Det liggeretpotensiali å avhendeendel avkommunens boligmasse.Eneboligerkanselgesi
markedet,mensfor sentrumsnæreboligerkandetværeaktueltåhøyneutnyttelsesgraden,og
dervedverdienav tomten.Tomtenkansåselgesellerbyggesut i egenregi.

Anbefalinger:

Tidsavgrensedeleiekontrakterbørvære normennårdetgjelderutleieavkommunale
boliger.Kommunenog leietakerforutsettesvedkontraktsinngåelse,å starteenprosess
medsiktepåat leietakerkanetableresegi detordinæreboligmarked.

Kommunaltdisponerteboligerskalhaetarealog enstandardsomi størstmulig gradgjør
atboligenekanleiesut til selvkost.

Kommunenbørvurdereå utlyseanbudpåkjøp ogdrift av kommunaltdisponerteboligeri
privateprosjekter/ borettslag.

Kommunenbørrestruktureresinboligmassegjennomenavviklingav eneboligertil fordel
for mindre leilighetertilpassetbrukernes behovog betalingsevne.
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Strategi for rehabilitering, utfasing og etablering av kommunal
boligmasse
Status:

Kommunenharperdatoenporteføljeav boligersomer fordelt påulike brukergrupperut fra
historiskeforholdogstatligesatsingsprogrammer.Antallet boligerfor ulike brukergrupperer
fordeltslik i henholdtil gjeldendeoversikter:

Fordelingenav boligerkani dagværemindrerelevantennpådettidspunktboligeneble
etablert, menkommunener forpliktet, i entidsperiode, å benytteboligenetil deformål som
kommuneni sin tid fikk tilskuddfor åetablere,eksempelvisungdomsboliger.Det anbefales,
for å unngåstigmatiseringavulike brukergrupperog for å få enmerhensiktsmessigutnyttelse
avboligmassen,at manbruker betegnelsenekommunaltdisponertbolig for boligersomer til
utleiefor ulike grupperog omsorgsboligfor boligerhvordetforutsettesinnsatsav heldøgns
helse- og sosialtjenester.

Anbefalinger:

Kommunensboligmasserestruktureresmedsiktepåenoptimaliseringav areali forhold
til denenkeltehusstandsbehov.

Kommunalteideeneboligerbøravhendes.

Forå kunnegi tilbud til flestmulig innenforengitt kostnadsramme,vil kommunenøke
andelenav mindreleiligheter.

Detbudsjetteresmed250,- kr perårperm2 for drift ogverdibevarendevedlikeholdav
kommunalboligmasse.Dennekostnadbørinnberegnesi husleien.
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Økonomiske konsekvenser 

Utgifter knyttet til etablering og drift av kommunale boliger 
I henhold til KOSTRA-rapporteringen 2010 har Gjerdrum kommune 63.957 kr i brutto 
driftsutgifter per kommunalt eide bolig. Brutto driftsutgifter for kommunale boliger har 
sammenheng med boligenes alder, standard og vedlikehold. Generelt sett ser man at 
kommuner bruker mindre på 
verdibevarende vedlikehold enn det 
anbefales fra den byggtekniske 
konsulentbransjen. 

Basert på statistikk fra Norges 
Eiendomsmeglerforbund omsettes 
eneboliger på Øvre Romerike per april 
2011 for ca.16.600,- kr per m2. 
Tilsvarende pris for leiligheter er ca. 
26.400,- kr. 

I henhold til tall fra SSB ligger kvadratmeterprisen for nye eneboliger i Akershus på 26.332 
kr i 2009. Kvadratmeterprisen for leilighetsbygg vil være noe høyere.  

Kommunen kan i mindre grad påvirke bygge- og driftskostnader, men har stor mulighet til å 
påvirke størrelsen på de kommunalt disponerte boliger. Ved å konsentrere innsatsen til boliger 
mellom 40 og 60 m2, har man en mulighet for å tilby boliger hvor husleien dekker 
kommunens reelle utgifter. 

En restrukturering av boligmassen med sikte på avhending av kommunalt eide eneboliger og 
påfølgende anskaffelse av nye boliger med størrelse 40 m2 til 60 m innebærer at kommunen 
kan tilby bolig til flere av våre innbyggere.  

Hvordan husleie kan beregnes (gjengs leie) 
Dersom leietakerne tilbys en husleie som avviker fra de reelle kostnader knyttet til boligen, 
innebærer det en ulik subsidiering av leietakerne ved at eiendomsvirksomheten bærer de 
reelle utgiftene - eksempelvis ved at kommunen reduserer vedlikeholdet eller ved at leietakere 
i boliger med dårlig standard subsidierer de leietakere som har fått boliger av bedre standard. 

Flere kommuner har innført gjengs leie som prinsipp for fastsettelse av husleien i kommunalt 
disponerte boliger. Dette prinsipp begrunnes med at kommunens boligforvaltningsvirksomhet 
tidligere har subsidiert boliger med lav husleie. Man har ønsket en endring som innebærer at 
man vil subsidiere personen som bor i boligen, og ikke boligen slik det har vært tidligere. 
Kommunen må da bruke bostøtteordningen for å subsidiere den enkelte person. 

Hva er gjengs leie? 

Gjengs leie er den husleien man finner i sammenlignbare leiligheter hvor leieforholdet har 
vart en stund. Når man sammenligner leiligheter skal man bl.a. se på standarden både på 
leiligheten og fellesarealet, bomiljø, og om det er heis, balkong osv.  

Gjengs leie og markedsleie 

Markedsleien er den husleien som markedet, i gjennomsnitt, er villig til å betale for 
leiligheten på det tidspunktet den leies ut. Gjengs leie og markedsleie vil nesten alltid være 
forskjellige. Dersom gjengs leie er høyere enn markedsleie vil kommunen kreve markedsleie i 
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husleie. Det vil si at kommunen alltid skal ta den husleien som er lavest av gjengs leie og 
markedsleie. 

Dagens husleienivå dekker ikke utgiftene kommunen har ved å eie og forvalte de kommunale 
boligene. Det har gjennom de senere år ikke vært endring av husleienivå, men kun regulering 
i henhold til SSB’s konsumprisindeks. Det er nå stor avstand mellom husleie i noen av de 
kommunale boligene og nivået i utleiemarkedet. Dette medfører at det blir vanskelig å 
opprettholde et godt vedlikehold av boligene, som igjen fører til en reduksjon av kommunens 
realkapital.  

Som eksempel på at dagens husleie ikke dekker kostnadene, nevnes at kommunen i 2009 
kjøpte en bolig på 85 m2 for 2,45 mill. Med 40 % tilskudd fra Husbanken ble kommunens 
andel 1,48 mill. Med et lån på 1,48 mill, en nedbetalingstid på 35 år til 5 % rente og 
forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdskostnader på 250 kr pr. m2, koster denne boligen 
kommunen 9.300 kr pr måned. Husleien for denne boligen er i dag satt til 8.150 kr, dvs. at 
kommunen subsidierer boligen med 1.150 kr pr. måned. Uten tilskudd fra Husbanken koster 
boligen 14.300 pr. måned.  

Det anbefales derfor en endring fra å subsidiere de kommunale boligene til å bistå leietaker 
med ordninger som faller inn under personrettede støtteordninger (bostøtte) fra blant annet 
Husbanken.  

Hvordan fastsettes gjengs leie? 

Oslo kommune innhenter hvert kvartal grundige rapporter om både gjengs leie- og 
markedsleienivået i kommunen. Deretter bestilles en leievurdering av takstmann for hver 
enkelt leilighet.   

Innvendige forhold 

Hvordan leiligheten ser ut innvendig har stor betydning for leievurderingen. Husleien kan 
reduseres på grunn av sopp og fukt i leilighetene. Takstmannen sjekker også om leietaker har 
gjort påkostninger i leiligheten. Dette kalles standardheving og kan føre til fradrag i leien. 
Videre vurderer takstmannen om leiligheten har en god romfordeling. Dersom leilighetens 
areal er dårlig utnyttet blir det også gitt fradrag i leien for dette.  

Når kan leien justeres? 

Husleiene fastsettes til det som er lavest av gjengs leie og markedsleie når nye leieavtaler blir 
inngått og ved kontraktsfornyelser. Leien reguleres også hvert år i kontraktsperioden i 
henhold til husleielovens regler for endringer i husleie. Leieboerne inngår kontrakter på ulike 
tidspunkter. Dette fører til at leieboerne får regulert leien ulikt og er forklaringen for at like 
leiligheter får forskjellige husleier. 

Fastsetting og praktisering av gjengs leie i Gjerdrum 
Gjerdrum har valgt å benytte beregningsgrunnlaget for Oslo kommune. Oslo kommune 
forvalter ca. 10.000 boliger, og har i de siste 10 år basert sitt husleienivå på såkalt gjengs leie. 

Følgende punkt 1-3 er grunnlaget for beregning av gjengs leie for kommunale boliger i 
Gjerdrum kommune: 

1. Oslo kommune sin pristabell: 
http://www.boligbygg.oslo.kommune.no/leieprisstatistikk/2011/ for boliger i bydelene 
Bjerke, Grorud, Stovner og Alna.  
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2. En sammenligning av markedet (finn.no) for utleieboliger i pristabellen med tilsvarende 
utleieboliger i Gjerdrum kommune. Vi har funnet at markedet i Gjerdrum for tiden ligger 
ca. 15 % lavere enn bydelene i pristabell. Korreksjonsfaktor settes til 0,85. 

3. Avslutningsvis vil tilstanden for alle boligene kartlegges, basert på blant annet 
beliggenhet, planløsning, arealeffektivitet og teknisk standard. Alle forhold om tilstand 
kartlegges og vektes i område 0,8 – 1,2. Gjennomsnittsverdi legges til grunn, og vil 
normalt variere mellom 0,9 og 1,1. 

Det er relativt ressurskrevende å kartlegge tilstand for hver enkelt bolig. Tilstand vil bli 
kartlagt dersom Gjerdrum kommune velger å innføre gjengs leie. Tilstandsfaktor er derfor 
foreløpig satt til 1,0. 

Gjengs leie = pristabell x Gjerdrumsfaktor x tilstandsfaktor 
 
 

   

Anbefalinger/ Vurderinger: 

1. Det anbefales å innføre gjengs leie som prinsipp for fastsetting av husleien i kommunalt 
disponerte boliger i Gjerdrum. 
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Boligsosial strategi
1. Gjerdrumkommuneshovedstrategierå hjelpeinnbyggernetil å anskaffeogbeholdeegen

bolig.

2. Tidsavgrensedeleiekontrakterbørværenormennårdetgjelderutleieav kommunale
boliger.Kommunenog leietakerforutsettesvedkontraktsinngåelse,åstarteenprosess
medsiktepåat leietakerkanetableresegi detordinæreboligmarked.Leiekontrakteruten
tidsavgrensningkaninngåsfor leietakerei omsorgsboliger.

3. Gjerdrumkommunevil leggetil grunnenhelhetlig fordeling avkommunaltdisponerte
boligermedutgangspunkti denenkeltesøkersindividuellelivssituasjonoghjelpebehov.

4. Gjerdrumkommunesboligerbørforvaltestil selvkosti samsvarmedprinsippetfor
”gjengsleie”. Det innebæreratalleutgifter knyttettil anskaffelse,drift og verdibevarende
vedlikeholdav boligeneskalsamsvaremedleieinntektene.Når detgjelderfastsettingav
husleienfor denenkeltebolig, anbefaleså benytteentilpassetform for ”gjengsleie”.

5. Forå kunnehjelpeetstørstantallinnbyggeremedbehovfor kommunaltdisponertbolig,
anbefalesdetåsatsepåboligerav mindrestørrelse, mentilpassetulike familiestørrelser.

6. Gjerdrumkommunebøravhendelite egnedeboliger.Inntekterfra dissesalgbør
øremerkestil anskaffelseav nyeboenheteri leilighetshus.

7. Gjerdrumkommunebøri samarbeidmedboligsamvirket/ utbyggerevurderemuligheten
for åetablereborettslaghvor kommunendisponereretantallboliger.

8. Leggetil rettefor etvelfungerendeboligmarked:

Leggeføringerfor at framtidig boligbyggingmågi et bedretilbud av boligersomer
tilpassetulike familietyper,brukernesfunksjonsnivåogøkonomi.

9. Skaffeboligertil vanskeligstiltepåboligmarkedet.

Disponereenandelkommunalteideboliger for brukeremedlav boevneog/eller
betalingsevne.

10.Økeantallmiljøvennligeoguniverseltutformedeboligerogboområder:

Gjerdrumkommunevil, vedbehandlingavreguleringsplaner,sikreat etantallav
boligeneharuniversellutforming.
Detstillessærligekrav til universellutformingav boområderrundtAsk sentrum.
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Vedlegg: Oversikt over kommunens boligportefølje 

Gjerdrum kommune eier, per 2012, 58 boliger 
fordelt på 21 gjennomgangsboliger og 37 
omsorgsboliger. 

Samlet areal for disse boligene er 3.460 m2 og 
representerer en omsetningsverdi på mellom 70 og 
80 mill kr. 

De største boligene har et areal på 160 m2, mens de 
minste ligger rundt 40m2. Gjennomsnittlig areal for 
boligene ligger rundt 60m2. 

Husleien varierer fra 36 til 166 kroner per m2. De 
største boligene har gjennomgående en lavere leie 
per m2 enn de mindre boligene. Den 
gjennomsnittlige husleie i våre boliger er 109 kr per 
m2.  

Kommunens totale leieinntekter utgjør 4.123.680,- 
kr. 

Husleien er gjennomgående høyere i 
omsorgsboligene enn i gjennomgangsboligene. 

De fleste boligene ligger i nærhet til Ask sentrum. 

Det ligger et potensial for å øke dekningsbidraget 
fra husleie og tilby flere kommunale boliger 
gjennom en viss restrukturering av kommunens 
boligportefølje. 
 

Beliggenhet Boligtype Areal

Gjennomgang 58,0
Gjennomgang 58,0
Gjennomgang 57,0
Gjennomgang 57,0
Gjennomgang 90,0
Gjennomgang 90,0
Gjennomgang 163,5
Gjennomgang 163,5
Gjennomgang 62,0
Gjennomgang 62,0
Gjennomgang 54,0
Gjennomgang 54,0

Gjerivegen Gjennomgang 80,0
Gjennomgang 50,0
Gjennomgang 50,0
Gjennomgang 46,5
Gjennomgang 44,0
Gjennomgang 85,0
Gjennomgang 73,0
Gjennomgang 73,0

Nystulia Gjennomgang 98,0
Omsorg 49,0
Omsorg 49,0
Omsorg 49,0
Omsorg 49,0
Omsorg 97,5
Omsorg 54,0
Omsorg 56,5
Omsorg 56,5
Omsorg 56,5
Omsorg 48,0
Omsorg 48,0
Omsorg 48,0
Omsorg 44,5
Omsorg 44,5
Omsorg 44,5
Omsorg 44,5
Omsorg 57,5
Omsorg 57,5
Omsorg 57,5
Omsorg 57,5
Omsorg 37,0
Omsorg 37,0
Omsorg 37,5
Omsorg 37,5
Omsorg 65,0
Omsorg 65,0
Omsorg 65,0
Omsorg 65,0
Omsorg 65,0
Omsorg 65,0
Omsorg 40,5
Omsorg 40,5
Omsorg 40,5
Omsorg 40,5
Omsorg 40,5
Omsorg 40,5
Omsorg 40,5

Totalt areal

3 460

Ingelsstuhagan

Askheim

Nystuen

Kløftavegen

Fjellvegen

Granvegen

Rognvegen

Nystuen

Granvegen


