Boligpolitisk handlingsplan 2014-2017
Vadsø kommunes fokus på boligsosiale mål og tiltak
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Forord

Vadsø kommune har over år opplevd tiltakende boligrelaterte utfordringer.
Bebyggelsesmønster, boligmarked og boligsosiale forhold har vært gjenstand for
undersøkelser og debatt i ulike sammenhenger. Kommunen har ulike roller og ansvar i dette.
Kommunen er både samfunnsutvikler og velferdsleverandør. Kommunen skal gjennom
planer og tilrettelegging sikre gode utviklingsmuligheter for enkeltindivider og for samfunnet
som et hele. Som velferdsaktør skal kommunen ha evne til å finne helhetlige og individuelt
tilpassede løsninger som både ivaretar bolig, behov for omsorg, kvalifisering med mere.
I Kommuneplan for Vadsø 2012-2024 er attraktive bomiljø helt sentralt i den videre
utviklingen av Vadsø. Kommunestyret har gjennom kommuneplanen satt rammene for
boligutviklingen. Målet er et vitalt Vadsø med et tydleig sentrumsområde. Sentrumsnære
bomuligheter står sentralt. Dette følges opp gjennom ulike reguleringsplaner av så vel
etablerte- som nye sentrumsnære områder.
Den mer boligsosiale delen representerer en tiltakende utfordring. Både fordi det sosiale
behovet er økende, fordi betydningen av en god og trygg bolig brer om seg og fordi det
boligsosiale arbeidet involverer ulike aktører og interessegrupper. Det å ha et
tilfredsstillende sted å bo er et grunnleggende behov, og en forutsetning for helse,
utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse. Boligsosial politikk blir dermed helt avgjørende for
kommunen som leverandør av sentrale velferdstjenester.
Om vi bor, hvordan vi bor, og hvor vi bor, er levekårsfaktorer som påvirker vår livssituasjon.
Å sikre en god bosituasjon for nyankomne flyktninger representerer et godt utgangspunkt
for vellykket kvalifisering. En god bosituasjon har betydning for mulighetene personer med
redusert funksjonsevne har for sosial inkludering, for eldres mulighet til å bo lenger i eget
hjem, for rusmiddelavhengiges mulighet til bedre helse og et verdig liv, og for tidligere
domfeltes sjanse til å leve et liv uten kriminalitet.
Flere må få en bolig og et godt hjem å organisere sine liv ut fra. Det er kjernen i den
boligsosiale delen av Vadsø kommunes boligpolitiske handlingsplan.

Rolf Arne Hanssen
Ordfører
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1. Innledning
Det er et nasjonalt mål at alle skal kunne bo trygt og godt. De aller fleste i samfunnet
sørger selv for slike gode og trygge boliger men noen opplever at boligmarkedet av ulike
grunner representerer nærmest uoverkommelige barrierer. I dette ligger rammene og
utfordringene for det boligsosiale arbeidet.
Boligsosialt arbeid handler om å skaffe boliger i boligmarkedet til slike vanskeligstilte og
styrke den enkeltes mulighet til å mestre dette boforholdet. På et strategisk nivå
handler dette om å sette langsiktige mål, identifisere tiltak/handlinger for å nå disse
målene, tildele ressurser og ansvar for gjennomføring av prioriterte tiltak/handlinger. På
det mer operative nivået handler det om å skaffe boliger, gi råd og veiledning, tildele
økonomisk støtte, gjennomføre bo- og nærmiljøtiltak og ikke minst følge opp med tiltak
og tjenester i hjemmene.
Politisk nivå har i 2012besluttet at det skal lages en boligsosial strategi for Vadsø
kommune. Prosessen har vært organisert som et eget prosjekt hvor det i prosessen har
fremkommet at de boligsosiale utfordringene i stor grad griper inn i- og sammenfaller
med de generelle boligpolitiske utfordringene i Vadsø. En boligsosial handlingsplan vil
derfor måtte inneholde- og tuftes på også de generelle boligutfordringer Vadsø
kommune opplever og står overfor.

1.1 Bakgrunn og organisering
I den nasjonale strategien for boligsosialt arbeid (Bolig for velferd 2014-2020) settes det
nasjonale mål hvor kommunene i stor grad har nøkkelrollen. For å styrke kommunenes
muligheter til å ivareta denne nøkkelrollen har Husbanken inngått et langsiktig og
forpliktende samarbeide med en rekke kommuner med boligsosiale utfordringer. Målet
med dette samarbeidet er å understøtte en helhetlig og lokalt tilpasset boligpolitikk. I
Finnmark har Husbanken inngått både partnerskapsavtaler med noen kommuner (Alta,
Hammerfest og Sør-Varanger ) og fokuskommuneavtale med kommuner hvor de
boligsosiale utfordringene antas å være noe mindre.
Vadsø kommune er en fokuskommune i Finnmark (sammen med Nordkapp og
Kautokeino). Vadsø kommune er i dette tildelt et kompetansetilskudd inntil kr 250.000
for å utarbeide en boligsosial strategi med boligsosiale hovedmål, delmål og strategier.
Arbeidet har vært prosjektorganisert som følger:
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Prosjektorganisasjon Boligsosialt arbeid Vadsø kommune

Prosjektleder Inger Nilsen har vært tilsatt i 50% stilling i prosjektet siden oppstart 2012.
Prosjektgruppen er gitt følgende mandat:

Prosjektgruppen skal utarbeide forslag til boligsosial handlingsplan for Vadsø
kommune. Planen skal baseres på nasjonale mål, strategier og prioriterte
innsatsområder. Planen skal videre identifisere lokale mål og handlinger for en
helhetlig og effektiv boligsosial politikk i Vadsø kommune.
Planen skal legges fram for politisk behandling i juni 2013.

Av ulike grunner har prosjektarbeidet i overensstemmelse med Husbanken måtte
utsettes i flere omganger. Endelig politisk behandling vil finne sted i kommunestyrets
møte 06.11 2014.

1.2

Visjon boligpolitikk i Vadsø kommune

I Kommuneplan for Vadsø 2012-2014 er et- av tre definerte satsingsområder;
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En attraktiv kommune å
bo og leve i

Et mål for nasjonal bolig politikk er ”Boliger for alle i gode bomiljø”. Et mål for nasjonal
boligsosial politikk er ”Alle skal ha et godt sted å bo”. Dette danner rammene for
følgende visjon for det boligpolitiske arbeidet i Vadsø kommune:

Boliger for alle –
I trygge, gode bomiljø

Visjonen favner bredt i det den er retningsgivende for kommunal boligpolitikk som
underbygger ønsket utvikling av Vadsøsamfunnet og kommunal boligpolitikk innrettet
for å ivareta kommunens mer boligsosiale forpliktelser.

1.3

Mål-/satsingsområder

Boligpolitisk handlingsplan skal være et styrende dokument for Vadsø kommunes
boligpolitiske arbeid. De boligpolitiske målsettingene skal legges til grunn i alle relevante
sammenhenger hvor kommunen utøver en boligpolitisk rolle.
Gitt dette er følgende måleområder for boligpolitisk handlingsplan aktuelle;

1. Den generelle boligutviklingen som vektlegger befolkningens ønsker og
behov og som underbygger ønsket utvikling av Vadsø som senter i
Varangerregionen
2. Det boligsosiale arbeidet
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i. som handler om å skaffe tilstrekkelig antall egnede boliger for å dekke
behovet for boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet.
ii. som handler om å styrke samarbeidet på tvers av etater,
organisasjoner for å underbygge boligen, hjemmet som et trygt og
godt utgangspunkt for livskvalitet

Den generelle boligutviklingen har vært et sentralt tema i fbm utarbeidelse av ulike
planer for Vadsø kommune. Kommuneplan for Vadsø 2012-2014 redegjør for forventet
befolkningsutvikling, ønsket bosettingsstruktur og identifiserer nødvendig boligbehov i
Vadsø kommune. Sentrale elementer i dette er;



Stoppe utviklingen av Vadsø som ”båndby”. Sentrumsnære, attraktive
bomuligheter preget av ”nærhet til alt”



Imøtekomme behovet for nye boenheter og nye boformer både på kort- og
lang sikt

Vadsø kommune har i fbm kommuneplanprosessen beskrevet et behov for ca 300 nye
boenheter frem mot 2030.
Boligsosialt opplever fortsatt Vadsø kommune utfordringer i fht det å skaffe til veie et
tilstrekkelig antall egnede bolig til riktig tid. Vadsø kommune har over mange år vært
landets største bosettingskommune mht nyankomne flyktninger. Kommunen vil i 2014
(som i årene før) ta i mot 90 nyankomne og det antas at det til enhver tid oppholder seg
ca 330 flyktninger i Vadsø kommune. Videre oppleves det også utfordringer i fht dette å
kunne tilby egnede boliger til bestemte sosiale grupper som f eks personer med rus/psykiatriske utfordringer, fysiske funksjonshemninger med mer.
Det boligsosiale samarbeidet i Vadsø involverer ulike kommunale enheter med ulike
roller, kommunal boligstiftelse, private huseiere, ulike brukergrupper med mer. En
vellykket boligsosial politikk krever god samhandling og koordinering på tvers avgrenser.
Gitt de ulike aktørenes perspektiver vil dette alltid representere en utfordring.
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2 Retningslinjer og føringer
Boligpolitikken utformes og utføres av ulike aktører med ulike agendaer;

Staten

Staten setter overordende mål, rammeverk i form av
lov/forskrift/rundskriv/veiledere og stiller økonomiske
virkemidler til rådighet

Husbanken

Er statens gjennomføringsorgan for statlig boligpolitikk og
forvalter statlige virkemidler i form av ulike låne- og
tilskuddsordninger samt støtteordninger

Fylkeskommunen

Gir regionalpolitiske føringer for areal- og
tettstedsutvikling gjennom egne fylkesplaner. Forvalter
regionalpolitiske virkemidler for å understøtte dette

Kommunen

Ansvarlig for gjennomføring av boligpolitikken. Utarbeider
ulike arealplaner for å styre boligutvikling, ansvarlig for å
skaffe boliger til vanskeligstilte grupper, ansvarlig
leverandør av ulike velferdstjenester som fordrer bolig,
ofte også den mest sentrale grunneier og
eiendomsutvikler

2.1 Nasjonale føringer
Statlige føringer og målsettinger for boligpolitikken finnes uttrykt og underbygd i
følgende sentrale dokumenter;



NOU 2011:15 Rom for alle. En sosial boligpolitikk for framtiden



Stortingsmelding nr 17 (2012-2013). Byggje-bu-leve. Ein bustadpolitikk for
den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar



Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014-2020)
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Statlig boligpolitikk er basert på premisset om at alle kan bo uavhengig av muligheter,
livsførsel etc. Videre er det også eierskap til egen bolig en hjørnestein i forfølgingen av
boligpolitiske mål. Overordnede målsettinger for boligpolitikken er (NOU 2011:15 Rom
for alle):



Boliger for alle i gode bomiljø



Trygg etablering i eid og leid bolig



Boforhold som fremmer velferd og deltakelse

Å skaffe seg bolig er et personlig ansvar men for noen er dette umulig. Staten har
erkjent at innsatsen på dette boligsosiale området må forsterkes og har etablert
følgende rammeverk for det boligsosiale arbeidet (Nasjonal strategi for boligsosialt
arbeid 2014-2020):

1. Alle skal ha et godt sted å bo
o Hjelp fra midlertidig til varig bolig
o Hjelp til å skaffe egnet bolig
2. Alle med behov for tjenester, skal få hjelp til å mestre boforholdet.
o Forhindre utkastelser
o Gi oppfølging og tjenester i hjemmet
3. Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv
o Sikre god styring og målretting av arbeidet
o Stimulerer til nytenking og sosial innovasjon
o Planlegge for gode bomiljøer

Resultatindikatorer for nasjonal boligsosial satsing er:
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1. Utleieboliger for barnefamilier skal være av god kvalitet og i et trygt
bomiljø.
2. Midlertidige botilbud skal bare unntaksvis benyttes av barnefamilier og
unge, og slike opphold skal ikke vare mer enn 3 måneder.
3. Bostedløshet blant barnefamilier og unge skal forbygges og reduseres.

Primæransvaret for gjennomføring av statlig boligpolitikk ligger på kommunene.
Ansvaret er i mindre grad lovregulert men i stor grad akseptert av kommunene. Staten
følger opp sine mål og prioriteringer gjennom ulike former for rådgivning og
kunnskapsformidling og samt tildeling av økonomiske virkemidler og da primært
gjennom Husbanken.

2.2 Regionale føringer

Finnmark fylkeskommune har utarbeidet Fylkesplan for Finnmark 2006-2009. Kpt 4 i
denne planen inneholder regional arealpolitikk. Fylkestinget har i 2012 vedtatt å
forlenge virkningen av kpt 4 i påvente av ny regional plan for arealutvikling.
Retningslinjene i Fylkesplan for Finnmark kpt 4 er et virkemiddel for å styre og samordne
arealbruk på tvers av kommunegrenser. Planen omhandler derfor regionale mål for
naturvern, kulturminner, reindriftsnæringen, jord og skogbruk, fiskeri og kystsoner samt
stedsutvikling.
Stedsutvikling er kanskje det regionale satsingsområdet med relevans for boligpolitiske
utfordringer. Finnmark fylkeskommune har fremsatt følgende målsetting for
stedsutvikling i Finnmark:

1. Å videreutvikle gode bosteder med helhetlig og estetisk gode fysiske
miljøer

Gjennom regionale utviklingsmidler vil fylkeskommunen kunne følge opp sine
forventninger til kommunene mht universell utforming, folkehelseperspektiver,
ivaretakelse av sentrumsstrukturer med mer.
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2.3 Lokale føringer
Kommunale føringer og bestemmelser for boligpolitikken finnes primært i følgende
dokumenter:



Kommuneplan for Vadsø 2012-2024



Energi- og klimaplan for Vadsø kommune 2010



Plan for helse, rehabilitering og omsorg 2011-2020



Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Vadsø kommune 2014-2017

Kommuneplan 2012 – 2024 danner grunnlaget for kommunale handlingsplaner på ulike
nivå. Hovedmål og satsingsområder i planen er:



”Vadsø skal være et trivelig og livskraftig lokalsamfunn preget av
dynamikk og stor attraksjonskraft
o Utvikling av byen
o En attraktiv kommune å bo- og leve i
o En aktiv satsing på utvikling av nye næringer og nye
næringsmuligheter

Aktuelle, boligpolitiske handlinger i kommuneplanen er;


Styrke grunnlaget for samhandling mellom offentlige- og private aktører
for å skape bedre forutsetninger for byutvikling



Regulere inn sentrumsnære og attraktive boligtomter som underbygger en
konsentrert byutvikling.



Etablere offentlig-privatløsninger for oppføring av utleieboliger, spesielt
for yngre



Ivareta folks stedstilhørighet og legge til rette for boligbygging i hele
kommunen.”
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Vadsø kommunes Energi og klimaplan underbygger en konsentrert og sentrumsnær
utvikling ved å anbefale en streben etter en arealutnyttelse/-effektivitet som reduserer
transportomfanget i Vadsø kommune.
Rusmiddelpolitisk handlingsplan inneholder færinger for boliger til rusmisbrukere som
en vanskeligstilt gruppe i boligmarkedet. Boliger til rusmisbrukere kan organiseres på
flere måter. I hht Helsedirektoratet (ROP-veileder 2012) bør kommunen ha en
planmessig struktur for hvilke boliger misbrukere kan bo i. I planen er det uttrykt
følgende boligstruktur for rusmisbrukere:

1. Bolig(er) for rusmiddelavhengige med behov for verne- og hjelpetiltak
2. Bolig(er) som ledd i ettervern etter institusjonsbehandling
3. Bolig(er) før institusjonsbehandling, men etter at søknaden er sendt –
”motivasjonsbolig”

Plan for helse, rehabilitering og omsorg omhandler boligbehov for ulike grupper. Dette
er grupper som utviklingshemmede og særlig ressurskrevende brukere med høyt innslag
av kommunale tjenester. Planen identifiserer følgende satsinger:




Utbygging av botilbud for utviklingshemmede som i dag bor i Stubben og
Bekkefaret.
Utbygge Fossesvingen tilrettelagt for ressurskrevende brukere

Begge disse forholdene er fulgt opp gjennom egne forprosjekt. Kommunestyret har
besluttet å forprosjektere utbygging av nye boliger for utviklingshemmede og
kommunestyret vil bli forelagt investeringsbeslutning på dette i fbm budsjett 2015.
Planen har også føringer for det boligpolitiske arbeidet mot andre grupper:



Lage plan for utviklingshemmede unge som skal flytte i egen bolig



Videre er det et mål at folk skal kunne bo lengst mulig i sine hjem
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Dette er- og bør følges opp i fbm utarbeidelse av reguleringsplaner etc slik at det kan
legges til rette for oppføring av egnede boformer/-tun for slike grupper.

2.4 Lovhjemler
Ved siden av at kommunen som planmyndighet i hht plan- og bygningsloven har et
særskilt ansvar for å legge til rette for- og sikre planmessig utvikling av boligtilbudet har
kommunen også en del sentrale lovregulerte pålegg for bosituasjonen til vanskeligstilte;



Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
o §3-2 pkt 6, jfr §3-1omhandler bl a kommunens plikt til å yte
bistand i forbindelse med botilbud herunder helsetjenester i
hjemmet og personlig assistanse
o §3-7 boliger til vanskeligstilte: ”kommunen skal medvirke til å
skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser
på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med
hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder,
funksjonshemming eller av andre årsaker.”



Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
o §1 Lovens formål. ”formålet med loven er å bedre levekårene for
vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at
den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme
overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i
samfunnet. Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres
familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. Loven skal
bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer.”
o § 13 samarbeid med andre i forvaltningen: Kommunen i arbeidsog velferdsforvaltningen skal medvirke til at sosiale hensyn blir
ivaretatt av andre offentlige organer som har betydning for at
formålet med loven blir oppnådd.”
o § 15 Boliger til vanskeligstilte: kommunen i arbeids- og
velferdsforvaltningen skal medvirke til å skaffe boliger til
vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser
på boligmarkedet.
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o § 27: Kommunen er forpliktet til å finne midlertidig botilbud for
dem som selv ikke klarer det selv.


Lov om folkehelse
o § 7.Folkehelsetiltak; ”Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak
for å møte kommunens folkehelseutfordringer, jf. § 5. Dette kan
blant annet omfatte tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold
som bolig, utdanning, arbeid og inntekt, fysiske og sosiale miljøer,
fysisk aktivitet, ernæring, skader og ulykker, tobakksbruk og
alkohol- og annen rusmiddelbruk”

Her er det viktig å merke seg at kommunen kun har en plikt til å skaffe et midlertidig
botilbud til de som ikke klarer det selv og en medvirkningsplikt overfor de som enten
har et behov for mer tilrettelagt bolig og/eller ikke kan ivareta sine egne interesser i
boligmarkedet.
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3.Mål og satsingsområde 1: Generell boligutvikling

Den generelle boligutviklingen som vektlegger befolkningens ønsker og behov og som
underbygger ønsket utvikling av Vadsø som senter i Varangerregionen

I fbm utarbeidelse av Kommuneplan for Vadsø 2012-2024 har det vært lagt til grunn en ny
byutviklingsstrategi. Beskrivelsen av denne er vedlagt (Ny byutviklingsstrategi for Vadsø).
Hovedlinjen er en utvikling av Vadsø bort fra ”båndby” og mer i retning av sentrumsnær
bebyggelse. De viktigste grepene for dette ble gjort i fbm Kommuneplanens arealdel hvor
tidligere avsatte utbyggingsområder i byens ytterkant ble substituert av nye, sentrumsnære
utbyggingsområder.

3.1

Tomter

Den antatte befolkningsveksten i Vadsø i årene framover, fører til at det vil være behov for
ca 300 nye boenheter innen 2030. I dag har kommunen kun et fåtall ferdig opparbeidede
tomter klar for tiltredelse.
Nye kapasitetsfulle områder (Fossen øst, Vestre Jakobselv) er under planlegging. Planene
ligger sommeren 2015 ute til off gjennomsyn. Disse områdene representerer muligheter for
ca 200 nye boenheter basert på tetthusbebyggelse og eneboliger. Boligområdene vil tidligst
være klar for tiltredelse 2015/2016.
Videre vil kommunen være opptatt av mulighetene for fortetting innenfor allerede etablerte
reguleringsplaner samt mulighetene for endringer av gjeldende planbestemmelser som
åpner opp for større grad av kombinasjon av bolig/næring. Her er det tatt noen private
initiativ til nye boliger. En del av disse er under oppføring allerede mens andre fortsatt er i
bearbeidelsesfasen.
Et av målene vil være å skape og videreutvikle gode bomiljø/gode møteplasser i nye og
etablerte boligområder, eksempelvis lekeplasser og grillplasser.

3.2

Unge på boligmarkedet

Boligmarkedet for utleie er stramt i Vadsø, selv om det er relativt mange utleieenheter.
Tidligere hadde de store arbeidsgiverne i kommunen (staten, fylkeskommunen og
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kommunen) tjenesteboliger for sine ansatte, nå har mange av arbeidsgiverne solgt
tjenesteboligene. Dermed har ikke unge, nyetablere samme inngangsmulighet som tidligere.
Unge i etableringsfasen ønsker i stadig større grad sentrumsnære leiligheter. Denne
preferansen finner Vadsø kommune igjen hos tilflyttere i ulike kompetansekrevende
stillinger (lærere, sykepleiere etc). Det er flere aktører som har planer for bygging av
leiligheter i sentrum, noen er for leie og noen for salg. Dette anses å representere viktige
inngangsmuligheter for nyetablerere både som primærkilde men også som følge av at slike
leiligheter utløser en substitusjon som fører til at andre boliger kan bli tilgjengelige for
nyetablerere.
Førstegangsetablerere oppfattes også å ha finansielle barrierer i fht boligmarkedet sfa krav
om egenkapital. Gruppen unge henvender seg i stadig større grad mot Startlån som
toppfinansiering i kombinasjon med ordinære banklån.

3.3

Eldre i boligmarkedet

Eldres nåværende- og fremtidige boligpreferanser har vært gjenstand for ulike undersøkelser
(jfr NIBR 2009:107). En utvikling i flyttevilligheten med økt alder innebærer ikke
nødvendigvis økt flytting. Eldre over 70 år uttrykker gjerne en preferanse om å få bo der de
bor, mens andre grupper gjerne ser for seg mer bekvemmelige boliger med økt alder. Med
økende antall eldre må det forventes et økt behov for slik boligsubstitusjon.
I Vadsø er det etablert ulike prosjekter som retter seg mot både eksisterende eldre (f eks
Prestelvtorget) og prosjekter som i stor grad er interessant for fremtidig eldre (f esk
Solsiden). Disse har tilsynelatende vært svært etterspurte og det anses derfor som viktig å
legge til rette for mulighetene til etablering av leilighetskomplekser/tett bebyggelse for så
vel fremtidig- som eksisterende eldre.
Et av målene i plan for helse, rehabilitering og omsorg er at eldre skal kunne bo lengst mulig i
sine egne hjem. Det representerer en trygghet og en plattform for livskvalitet som ikke må
undervurderes. Å kunne tilby virkemidler for planlegging og tilrettelegging for dette anses
som viktig.

3.4

Andre grupper i boligmarkedet

Som for eldre er det andre grupper i boligmarkedet som også må hensyntas i en fremtidig
utvikling av bomuligheter. En slik gruppe kan være psykisk utviklingshemmede med mindre
behov for tilrettelegging og tjenester. Dette er grupper som i stor grad klarer seg selv og har
et moderat behov for tilsyn. Deres sosiale fellesskap og dermed livssituasjon kan imidlertid
være en utfordring med svært spredt bosetting.
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Å legge til rette for realisering av private bofellesskap som underbygger den sosiale
dimensjonen og skaper større trygghet for også slike grupper er svært viktig. Dette
underbygger behovet for innregulering av områder for tett bebyggelse.
Boligstrukturen i Vadsø domineres av eneboliger dog har det gjennom historien vært
etableringer av en del borettslag. Ved spesielt Forsvaret/Skifte Eiendoms agering i
boligmarkedet er det en del boligmasse som over årene er overtatt av ulike
selskaper/privatpersoner for videre utleie. Vadsø kommune er spesielt gjennom høy
bosetting av flyktninger en stor leietaker av boliger. De senere år har det også vært enkelte
nyetableringer av borettslag.
Vadsø kommune disponerer få leiligheter som er tilpasset funksjonshemmede, det er et mål
å øke dette antallet.
Tilbudssiden i markedet, utover privateiede eneboliger/leiligheter, domineres av et fåtall
aktører hvor Stiftelsen Vadsø utleieboliger er den største. Denne stiftelsen ivaretar
kommunens boligsosiale oppgaver og benytter både egne boliger og innleide boliger til
formålet. Aktørene har i mindre grad realisert nye, egne leilighetsprosjekter over årene.

3.5

Mål og strategier

Vadsø kommune fremsetter følgende mål (stikkord) for den generelle boligutviklingen i
Vadsø:

Mål for generell boligutvikling i Vadsø
1. Boligutviklingen i Vadsø by skal
underbygge Vadsø som senter i
Varangerregionen

-Sentrumsnært, konsentrert

2. Boligutviklingen i Vadsø skal være
preget av mangfold og reelle
valgmuligheter for alle

-Målrettet arealregulering

-Bærekraftig

-Kommunal eiendomsutvikling

Følgende strategier/tiltak skisseres;
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Målområde 1

Tiltak

Vadsø som senter i Varangerregionen

1.1

Sikre tilstrekkelig tilgang på ulike sentrums-/funksjonsnære
boligmuligheter

1.2

Legge til rette for fortetting innenfor etablerte sentrumsnære
boområder

1.3

Sikre tilstrekkelig tilgang til bomuligheter utenfor by/sentrumsområdet

Tiltak

Mangfold og reelle valgmuligheter

2.1

Aktiv kommunal eiendomsutvikling for å skape gode
forutsetninger for ulike investorer

2.2

I alle reguleringsprosesser sikre mangfold av tomtemuligheter
som dekker ulike preferanser i markedet

2.3

Aktiv bruk av kommunal markedsmakt for å stimulere til
raskere realisering av ulike prosjekter
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4 Mål og satsingsområde 2: Boligsosialt arbeid
Det boligsosiale arbeidet

4.1

i.

som handler om å skaffe tilstrekkelig antall egnede boliger for å dekke
behovet for boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet.

ii.

som handler om å styrke samarbeidet på tvers av etater,
organisasjoner for å underbygge boligen, hjemmet som et trygt og
godt utgangspunkt for livskvalitet

Stiftelsen Vadsø Utleieboliger

Stiftelsen Vadsø Utleieboliger ble dannet i 1991 av Vadsø kommune med formål å skaffe
boliger til eldre, funksjonshemmede og vanskeligstilte boligsøkere. Kommunale utleieboliger
inngikk som end el av stiftelseskapitalen. Senere ble formålet utvidet til også å gjelde vanlige
boligsøkende. Vadsø kommune har tildelingsrett til de fleste leilighetene, med unntak av
sistnevnte gruppe.
Stiftelsen har ca. 180 boenheter og i tillegg leier de ca 50 boenheter fra private aktører for å
dekke opp det kommunale behovet for boliger. På denne måten sikrer Stiftelsen kvalifisert
oppfølging av ulike forhold vs huseier og sikrer standariserte vilkår i markedet.
Stiftelsen har i all hovedsak kjøpt opp etablerte bygg som er oppgradert for utleie. Nye
boligprosjekter har i mindre grad vist seg økonomisk realiserbart. Oppkjøp av spesielt
leiligheter fra Forsvaret/Skifte Eiendom har ført til en konsentrasjon av boligmassen til
bestemte deler av byen. Med høy bosetting av flyktninger kan dette representere en
utfordring.
Stiftelser er pr definisjon selveiende. Det vil alltid være noen motsetninger i forholdet
mellom kommunen som leietaker og Stiftelsen som utleier. Over årene har det imidlertid
utviklet seg til et godt samarbeide basert på en stadig bedre rolleavklaring.
Stiftelsen har ikke fulgt opp fastsatt botid i særlig grad. Noen leieforhold har heller ikke hatt
fastsatt botid. Dette, sammen med en forholdsvis lav husleie, har ført til lav
gjennomstrømming i boligmassen.
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4.2

Husbanken

Husbanken forvalter virkmidlene Startlån og ulike boligtilskudd. Dette er helt sentrale
boligsosiale virkemidler for Vadsø kommune. Husbanken tildeler etter søknad kommunene
årlige rammer til Startlån. Kommunene forvalter selv disse rammene. Vadsø kommune har
vedtatt egne retningslinjer som bl annet tilsier at ved tildeling av Startlån skal Husbankens til
enhver tids gjeldende forskrifter og retningslinjer følges.
Vadsø kommune søkte i 2014 om en ramme på Startlån på kr 18,0 mill. Kommunen
oppnådde kr 15,0 mill i rammer. Fra år til annet har kommunen ca 35 søknader pr år. I 2014
er det registrert en nedgang i søknader som antas å henge sammen med endrede forskrifter
for Startlån fra Husbankens side.
Vadsø kommune er tildelt kr 300.000 i boligtilskudd til etablering. Husbanken har ved
tildeling prioritert de kommunene som har de største boligsosiale utfordringene. Tilskuddet
skal bidra til etablering i egen bolig og sikre egnede boliger for vanskeligstilte på
boligmarkedet. Boligtilskuddet er behovsprøvd og skal gis til enkelt personer til kjøp av bolig
og refinansiering av gjeld.
Kommunene kan gi tilskudd til tilpasning av bolig til enkeltpersoner med nedsatt
funksjonsevne og til eldre som ønsker å tilpasse boligen sin, slik at de fortsatt kan bo
hjemme ved fremtidig nedsatt funksjonsevne. Tildeling fra kommunene gjøres etter en
økonomisk vurdering og tilpasningen må være hensiktsmessig. Vadsø kommune hadde
ubrukte midler fra tidligere år og fikk ikke tilskudd til tilpasning i 2014.
Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som tar sikte på å redusere boutgiftene for
private husstander. Ordningen er rettighetsbasert, og formålet er å bidra til å få husstander
med lave inntekter og høye boutgifter til å etablere seg eller å bli boende i en god bolig.
Tildelingen av bostøtte er behovsprøvd og Vadsø kommune har tradisjonelt hatt høy tildeling
av bostøtte.
Husbanken forvalter videre andre aktuelle virkemidler rettet mot det boligsosiale området (f
eks tilskudd til utleieboliger, prosjekteringstilskudd, grunnlån).

4.3

Vadsø kommune

Vadsø kommune har ikke praktisert egne bostøtteordninger men det har vært gitt
husleiegarantier til beboere i omsorgsleiligheter som i realiteten innebærer en subsidiering
av husleie. Videre utmåler kommunen sosialstønad inklusive et husleieelement fremfor å
forestå leieforholdet fullt ut på vegne av klienten. Dette sikrer at stønadsmottaker selv
innfrir sine økonomiske leieforpliktelser for å understøtte sosialklientens opplevelse av
mestring og sjølhjulpenhet.
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Kommunale veiledere er aktive mht å få flyktninger til å erverve egne boliger. For mange
barnerike familier vil dette resultere i en lavere husleie enn om de skulle leie. Det å eie
oppleves også til å representere helt andre perspektiver på integrering og livskvalitet sett i
fht det å leie.
Kommunal ergoterapitjeneste bistår videre aktivt med råd og veiledning mht boligutforming
og –tilrettelegging. Tjenesten har etablert gode samarbeidsrelasjoner med
Hjelpemiddelsentralen som har solid kompetanse på området. Kommunens forebyggende
team har et særlig ansvar for opppfølging av bosatte enslige mindreårige. Dette handler i
stor grad også om oppfølging av deres faktiske bosituasjon.

4.4

Mål og strategier

Vadsø kommune fremsetter følgende mål (stikkord) for det boligsosiale arbeidet i Vadsø
kommune:

Mål for det boligsosiale arbeidet med sikte på å skaffe tilstrekkelig antall
egnede boliger til vanskeligstilte
1. Alle vanskeligstilte skal oppleve å få
et tilbud om egnet bolig

-Tilpassede løsninger

2. Botilbud for vanskeligstilte skal
finnes i alle boområder

-Gode, helhetlige bomiljø

3. Aktiv bruk av etablerte- og
målrettede virkemidler

-Aktiv veiledning

-Økt gjennomstrømming

-Integrering

-Kommunal markedsmakt

Mål for det boligsosiale arbeidet med sikte på å styrke samarbeidet på tvers
av etater og organisasjoner

4. Ha fullstendig oversikt over
boligbehovet hos vanskeligstilte,
ressurser og muligheter

-Omfang, felles utfordring
-Behovsforståelse, planlegging og
adressering av utfordringer
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5. Et sterkt samhandlingsfora hvor
utfordringer, muligheter og løsninger
håndteres

-Ansvar for helhetlig koordinering
-Involvering av ulike interessegrupper

Følgende strategier/tiltak skisseres;

Måleområde 2

Tiltak

Skaffe tilstrekkelig antall egnede boliger for vanskeligstilte

2.1.1

Inngå forpliktende samarbeidsavtaler med relevante aktører
for å ha tilgang til tilstrekkelig antall, egnede boliger for alle i
alle boligområder

2.1.2

Underbygge avtalemessige innretninger og leiefunksjonalitet
som sikrer gjennomstrømming og gir klare signaler om det
individuelle ansvaret

2.1.3

Aktiv veilede ulike sosiale grupper mht boligløsning og
muligheter. Fokus på eget eierskap og eget leieskap

2.1.4

Stimulere til nye samvirkeløsninger i grupper med boligsosiale
behov. Bruke kommunale virkemidler og markedssmakt for å
underbygge ønskede initiativ

Tiltak

Styrke samarbeidet på tvers av etater og organisasjoner

2.2.1

Organisatorisk tydeliggjøre ansvaret for boligsosial
koordinering, samhandling og samarbeid

2.2.2

Etablere boligsosialt fora bestående av relevante kommunale
enheter og eksterne aktører underlagt tydelig ledelse

2.2.3

Etablere rutiner, avtaler, kriterier etc som er fullstendige og
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forutsigbare og ivaretar de ulike aktørenes behov/ønsker
2.2.4

Løpende dialoger med ulike interessegrupper etc med sikte
på å avdekke muligheter, synliggjøre virkemidler etc

2.2.5

Styrke ulike gruppers bo- og livsstilsmessige forutsetninger
gjennom målrettede opplæringstiltak

2.2.6

Undersøke muligheter for å igangsette selvbyggerprosjekt for
vanskeligstilte.”

5 Fremtidig, helhetlig boligpolitikk
Vadsø kommunes boligpolitiske plan har oppsummeringsmessig to satsingsområder som
gjenspeiler kommunens ansvar på det boligpolitiske området;



Den generelle boligutviklingen
Det boligsosiale arbeidet

Den generelle boligutviklingen i Vadsø har tradisjonelt vært imøtekommet gjennom
opparbeidelse av nye boligområder. Disse nye områdene har i mindre grad vært underlagt
en klar, langsiktig utviklingsplan. Kommunen har tradisjonelt også alltid regulert, ervervet
grunn og utviklet områder for privat utbygging. I tilknytning til Kommuneplan for Vadsø
2012-2014 er det lagt til grunn en byutviklingsstrategi som søker å ivareta særpreget ved
Vadsø; Det tydelige sentrumsområdet.
Det boligsosiale arbeidet har med årene inntatt dimensjoner som krever helt andre
tilnærminger. Vadsø kommune bosetter ca 90 nyankomne flyktninger hvert eneste år og har
ca 350 samtidsbosatte flyktninger. Videre har det vært et tiltakende behov for egnede
boliger for brukere med ulike behov. Tradisjonelt har disse boligsosiale utfordringene vært
fulgt opp gjennom tilbud om leiebolig i kommunal regi. Leiemarkedet i Vadsø er i dag svært
stramt og huseiere kan langt på vei utelate enkelte leietakere/grupper. For mange kan
verdiene være av en slik størrelse at det umuliggjør deltakelse.

5.1

Den helhetlige tilnærmingen

Gjennom boligpolitisk handlingsplan ønsker Vadsø kommune å legge til rette for en
helhetlig tilnærming til de boligrelaterte utfordringene kommunen opplever. Dette
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innebærer et forsøk på å ivareta både kommunens ansvar som samfunnsutvikler og
velferdsleverandør i en og samme plan. Det behøver ikke være noen motsetning mellom det
å legge til rette for god, ønsket samfunnsutvikling samtidig som man ivaretar og
inkorporerer sosiale hensyn. Tvert i mot, det er god integrering. Dette krever samhandling
og samarbeid. Samhandling og samarbeid krever god ledelse.
Vadsø kommune står foran en markert befolkningsøkning samtidig som det skjer vesentlige
endringer i underliggende demografi. I boligpolitisk handlingsplan har man forsøkt å fange
nødvendigheten av å både ha planlagt og utviklet tilstrekkelige områder til riktig tid samtidig
som man forsøker å planlegge basert på de utviklingstrekk som man ser og forventer. I dag
betyr dette forventet økt etterspørsel etter tilrettelagte, funksjonelle boenheter. I fremtiden
kan det innebære noe annet.
Likevel kan det være nødvendig å begrense individualiteten til fordel for den helhetlige
samfunnsutviklingen. Vadsø har over år utviklet seg i retning av en ”båndby”. Dette kan
undergrave den tydelige sentrumsstrukturen som gjør Vadsø til et etablert senter og et
naturlig etableringssted for mange og mye i regionen. Vadsø er ellers kompetansemessig
robust og bør være svært bevist på hva dette også innebærer rent boligpolitisk. Det å holde
fast i en klar byutviklingsstrategi er en viktig del av denne nødvendige helheten.

5.2 Boligpolitiske roller

I et stramt boligmarked fokuseres roller og grensesnitt sterkt. I dag er det flere erfaringer
rundt dette. Huseiere kan oppleve at enkelte sosiale leietakere utøver skadeverk utover det
depositum etc dekker og utestenger disse av den grunn. Kommunen opplever svært høye
leiepriser og er undrende til at dette sammen med etablerte virkemidler ikke utløser mer
nybygging. Nyetablerte leietakere i markedet opplever leienivået som svært høyt og
opplever det som nærmest umulig å komme inn i markedet basert på egen økonomi.
I den videre forfølgelsen av de boligpolitiske målene må man være villig til å utfordre de
satte roller, oppfatninger og ansvarsgrenser. Etablerte huseiere/utbyggere vil i dag kunne
være i stand til å velge (velge bort) utbyggingsprosjekter basert på egne økonomiske
interesser. Kanskje er deres samlede avkastning høyere i dagens stramme marked?
Kommunen har en markedsmakt som bør vurderes benyttet annerledes for å utløse mer
kapasitet, mer nybygging på boligmarkedet. Det kan f eks skje gjennom utbyggingsavtaler
med ulike aktører, deltakelse i prosjekter mot bestemte sosiale grupper med mer.
Boligpolitisk handlingsplan er primært et verktøy for Vadsø kommune. Planen legges
imidlertid ut til offentlig gjennomsyn og et er Vadsø kommunes håp og forventning at denne
planen, med overordnede mål og strategier, kan oppnå tilslutning fra også andre sentrale
aktører. Innspill fra andre aktører vil også kunne danne grunnlag for endringer, tilføyelser i
boligpolitisk handlingsplan. Den ønskede boligpolitiske utviklingen avhenger av at sentrale
aktører drar i samme retning.
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5.3

Videre oppfølging

De i boligpolitisk handlingsplan definerte mål og strategier er forsøkt holdt på et overordnet
nivå. Det legges derfor opp til at man i de ulike kommunale enheter/organer,
samarbeidsfora, eksterne organisasjoner etc forfølger disse gjennom mer operasjonaliserte
handlinger og tiltak.
For Vadsø kommune må slike handlingsplaner innarbeides i de løpende budsjett og
økonomiplaner. Første anledning til det er årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018
høsten 2015.
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