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1. INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn for arbeidet med boligsosial handlings plan  
Alta kommunestyre vedtok den 26.05.2003  ”Boligsosial handlingsplan – Tematisk kommunedelplan 
for sosial boligpolitikk i Alta kommune 2003 – 2007”. Kommunestyret skal minst en gang i hver 
valgperiode ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres, eller om 
planen skal videreføres uten endringer, jfr. plan- og bygningslovens § 10-1. Kommunestyret vedtok i 
sak 98/08 oppstart av rullering av ”Tematisk kommunedelplan for sosial boligpolitikk i Alta kommune 
2010 – 2014”. Arbeidet med rulleringen er nå sluttført og planforslaget legges med dette frem for 
politisk behandling.   
 
Staten gir kommunene rammer i boligpolitikken og Boligsosiale handlingsplaner er et prioritert statlig 
redskap for å oppnå målet om at alle skal bo trygt og godt i egen bolig. Kommunens rolle i 
boligpolitikken er som tjenesteyter, forvalter og utvikler. I henhold til lov om sosiale tjenester av 
13.12.1991 skal kommunene medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine 
interesser på boligmarkedet.  
 
Tiltak i denne planen skal bidra til en planmessig utbygging og forvaltning av boliger for de grupper 
som denne planen omhandler. Planen skal også være del av annen planlegging i kommunen og et 
verktøy for enheter og medarbeidere som har bolig- og tomtefremskaffelse som arbeidsoppgaver og 
innenfor boligsosialt arbeid spesielt.  
 
Rulleringen gir klare målsettinger, retningslinjer og tiltak for å oppnå målene. Retningslinjene og 
tiltakene er samlet i en handlingsplan i kapittel 7 under del 1. Oversikt over fremtidig boligetablering 
for vanskeligstilte er samlet i prioritert rekkefølge i handlingsplanens del 2.   
 

1.2 Mandat for rullering 
Rullering av gjeldende plan var gitt følgende mandat: 

- evaluering av eksisterende plan: vise måloppnåelse og belyse manglende måloppnåelse 
- bidra til at det skjer en planmessig utbygging og forvaltning av boligløsninger for de grupper 

som er registrert med udekket boligbehov 
- vise en oversikt over framtidig prioriterte boligetableringer (antall boliger innenfor et gitt 

tidsrom), enten det gjelder etablering av ny boligmasse, utbedringer eller oppkjøp, herunder 
utrede Skaialuft som boområde for sosial boligbygging. 

- vise arealbehov for fremtidige boligetableringer for aktuelle grupper  
- krav i ny plan- og bygningslov angående universell utforming for bygg, utomhusarealer etc. – 

konsekvenser for kommunal/privat utbygging 
- kommunens forhold til privat utbygging av omsorgsboliger og samarbeidspartnere 
- hvilket behov for tilsyn/hjelp utløses ved planlagte boligetableringer 

 
Temaene som var gitt i mandatet for rullering av planen har blitt behandlet under hovedpunktene:  
Kommunens boligsosiale oppgaver, Boligsosiale virkemidler, Eksterne samarbeidsparter, Stiftelsen 
utleieboliger og Universell utforming. 
 

1.3 Prosessen  
Planen følger plan- og bygningslovens krav til varsel om oppstart, høring av planforslag, offentlig 
ettersyn og egengodkjenning. 
 
Det ble vedtatt opprettet en styringsgruppe som skal legge planen frem for politisk behandling.  
Styringsgruppa består av: 
Leder for helse og sosial - Per Prebensen 
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Barn og unge - Svein O. Hansen  
Leder for NAV-sosial - Turid Pedersen  
Leder av Bistand - Siri Isaksen  
Stiftelsen Utleieboliger - Birger Nilsen frem til 01.05.09 og Kjell Iver Suhr etter denne dato 
ASU - Ulla Sennesvik  
Fagleder for utlån og tomter - Anne Karin Myreng  
 
3 arbeidsgrupper har gjennomgått temaene gitt i mandatet og utarbeidet hvert sitt notat som innspill til 
planen. Notatene vil i ettertid bli å finne som et eget dokument i tillegg til selve planen og får tittelen 
”Bakgrunnsmaterialet”. Arbeidsgruppenes medlemmer har vært personer internt og eksternt som har 
boligetablering/ boligpolitikk som arbeidsoppgaver samt funksjonshemmedes interesseorganisasjoner.  
 
Arbeidsnotatenes innhold/tema har vært: 
1. kommunens boligsosiale oppgaver – boligbehov for vanskeligstilte, arealer for sosial 

boligbygging, boligetableringer m/tilsynsbehov. Med vanskeligstilte menes personer som 
ikke på egenhånd klare å skaffe seg bolig. Vanskeligstilte er delt i gruppene sosialt- og 
økonomisk vanskeligstilt, flyktninger, fysisk funksjonshemmet, psykisk 
funksjonshemmet, eldre, rus, rus/psykiatri og psykiatri.   

2. boligsosiale virkemidler – tomter, Husbankens virkemidler, kommunens virkemidler, det 
generelle boligmarked 

3. eksterne samarbeidsparter – Alta Boligbyggelag – heretter forkortet ABBL, private 
omsorgsboliger og eventuelt andre utbyggere 

4. universell utforming – nye omsorgsboliger, utbedringer av omsorgsboliger og 
utomhusareal 

 
Styringsgruppa har arrangert et åpent arbeidsmøte som gikk over 1 dag. Deltakere på møtet var 
kommunale enheter, Stiftelsen utleieboliger, Husbanken, ABBL, Stiftelsen Betania, 
Finnmarkskollektivet, brukerrådet psykisk helsevern og funksjonshemmedes interesseorganisasjoner. 
Hovedtema for møtet var lokalisering og finansiering av sosial boligetablering og prioritering mellom 
gruppene som denne planen omhandler.   
 
Styringsgruppa har også evaluert gjeldende plan og endringer og nye innspill er tatt med ved rullering. 
Evalueringen finnes i vedlegg til denne plan. 
 

1.4 Statlige og kommunale føringer 
Staten har ved ulike departement gitt en del føringer for planarbeidet og planens innhold. Nedenfor 
vises de publikasjonene og lovene som har størst betydning for planen. I kommunen har 
kommunestyret både gjennom kommuneplanen, rusforebyggende plan og samarbeidsavtalen med 
husbanken gitt en del føringer for arbeidet. 
 
Statlige føringer 
Lov om sosiale tjenester 13.12.1991 
Plan- og bygningslovens plandel 01.07.2009  
 

• St. meld. nr. 49, (1997-98), NOU 2002:2 boligmarkedene og boligpolitikken,  
• St.prp. 11 Ei styrkt bustøtte, KRD`s rapport 2008-096 kommunale utleieboliger 
• Handlingsplan mot fattigdom, Prosjekt bostedsløse- Vedlegg til St.prp nr 1(2008-2009) 
• Opptrappingsplanen i psykiatri, St.prp. nr 63 (1997-1998) Om opptrappingsplan for 

psykisk helse 1999- 2006 
• Omsorgsplan 2015- St.prpr nr 1 (2007-2008) 
• Norge universelt utformet 2025 – regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt 

tilgjengelighet. 2010-2013 
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• Rundskriv H-20/01, En solidarisk boligpolitikk 
• Handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen, Vedlegg til St.prp. 

nr. 1 (2006-2007) 
 

Kommunale føringer 
Kommuneplanens samfunnsdel Alta vil 2004 – 2015 og Kommuneplanens handlingsdel: 
Arbeid og entreprenørskap 

- 1.1 Alta vil ha en sterk entreprenørskapskultur i barnehager, skoler, arbeidsliv og    
lokalsamfunn 

Miljø og bærekraftig utvikling 
- 2.1 Alta vil ha en miljø- og arealpolitikk som sikrer dagens og kommende generasjoners 

behov og valgmuligheter 
Livskvalitet og velferd 

- 3.3 Alta vil ha gode og trygge oppvekstmiljø 
- 3.4 Alta vil ha gode og effektive helse- og sosialtjenester 
- 3.6 Alta vil ha et levende bysentrum med varierte handels- og servicetilbud – der vi også kan 

bo, møtes, oppleve og skape 
Endringsvillig organisasjon 

- 6.1 Alta kommune vil ha hovedfokus på kommunale basisoppgaver 
- 6.2 Alta kommune vil yte god service og sette brukeren i fokus 
- 6.3 Alta kommune vil ha en organisasjonsstruktur som håndterer tverrfaglige 

samhandlingsbehov 
- 6.4 Alta kommune vil ha tydelige ledere som bidrar til likestilling, nytenking og trivsel 
- 6.5 Alta kommune vil ha kompetente og resultatorienterte medarbeidere  

.  
Rusforebyggende plan 2005 - 2008, Plan for psykisk helsevern 2007 - 2010, Prioritering av tiltak i 
Eldreomsorgen 2006. 
 
Samarbeidsavtale med Husbanken, samarbeidsavtale med ABBL, prosjekt boligtilpassing NAV – 
hjelpemiddelsentralen. 
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2. UTVIKLINGSTREKK I ALTA KOMMUNE 
 

2.1 Utviklingstrekk i befolkningen som har boligsos ial betydning 
Alta kommune er den mest folkerike kommunen i Finnmark fylke, og er en kommune i vekst. 
Innbyggertallet pr 1.10. 2009 var 18651 og ved Folketellingen i 2001 var tallet 17066. Folketellingen i 
2001 lå til grunn ved utarbeidelse av gjeldende plan. Fra 2001 har befolkningen økt med 1585 
personer, et gjennomsnitt på 198 personer pr. år. Dersom en legger denne økningen til grunn vil det i 
kommende planperiode være en befolkningsvekst på ca 800 personer. I Alta kommune skal 1 % 
befolkningsvekst legges til grunn ved kommuneplanlegging. I tillegg til registrert boligbehov i 2008 
legges denne befolkningsveksten til grunn ved planlegging for kommende planperiode og 
fremskriving til 2030.    
 
Altas befolkning pr. 2009 på totalt 18651 personer fordeler seg i alder med 30% under 20 år, 60,6% 
fra 20 til 67 år og 9,4% over 67 år. Statistikken viser at Alta er en av 9 kommuner som har en ung 
befolkning med en gjennomsnittsalder fra 36-38 år, mange befinner seg i etableringsfasen med familie 
og bolig.  
 
I aldersgruppen over 67 år viser statistikken at husstander med bare 1 person øker etter fylte 80 år. 
Dette vil være et faktum som vil få betydning ved planlegging og vurdering av boligbehov. 
Aldersgruppen over 67 år vil fordobles i løpet av de neste 20 år og øker med 50% de neste 10 år. 
 

 
 
.  
Statistikken viser også en endring i familiestrukturen, det er flere enslige og enslige forsørgere av 
begge kjønn. Samlivsbrudd og reetablering blir vanligere og blir også en faktor ved vurdering av 
boligbehovet. Dette gir et større behov for små til middels store boligenheter på markedet.  
 
En ser også en flyttestrøm av unge voksne til sentra, noe som skyldes mulighet for attraktive jobber. I 
Alta er det i de senere år etablert nye virksomheter som gir unge denne muligheten, ikke minst gjelder 
dette åpningen av Nord Norges største kjøpesenter. Dette gir Alta en økt innflytting av arbeidskraft.   
 
Opplysninger er hentet fra Statistisk Sentralbyrå`s tabeller over familier, husholdninger og 
folkemengde.  
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3. EN SOSIAL TOMTE- OG BOLIGPOLITIKK 
Fremskaffelse av arealer har tradisjonelt vært et sentralt element i Alta kommunens boligpolitikk. 
Kommunen har vært en aktiv aktør i planlegging, regulering av nye tomteområder og har hatt stor 
innvirkning på tilgang til og disponering av arealer i kommunen. Kommunen har gjennom tid bidratt 
til en god og variert tilgang på nye boliger gjennom å avsette arealer til nye boligfelt.  

3.1 Status og utviklingstrekk   
Alta har i dag et boligmarked i ubalanse, der boligene har en kunstig høy pris i forhold til verdi. Det er 
for få kommunale eneboligtomter som kan dempe prispresset, og få lavinnskuddsboliger. Det er også 
en treghet i salg av bruktboliger, og det ligger mange ikke solgte selveierleiligheter ute på markedet.  
Prisutviklingen i boligbransjen har økt de siste år, kvadratmeter prisen har økt kraftig. Nyboligprisene 
ved kjøp av innflyttingsklare enheter antas av byggebransjen å holde seg forholdsvis høy da en ikke 
kan forvente større reduksjoner på kostnader til byggemateriell.  
 
Utbyggere som har etablert boligenheter har i de fleste tilfeller bygd for salg, og det har i vesentlig 
grad vært leiligheter i blokk uten heis. Mangel på enheter i forhold til behovet har gitt en prisøkning på 
dette markedet 
 
Statistisk Sentralbyrå`s oversikt for Alta viser en svakt økende leiepris i 2009. Leieprisen avhenger av 
området boligen ligger i, alder på boligen og standard. Nye store leiligheter som leies ut innenfor 
bygrensa er forholdsvis dyr sammenlignet med eneboliger. Leieprisene for leiligheter i Alta kan 
sammenlignes med prisene i Tromsø. Husleien for en leilighet ligger i dag på mellom 4.000,- til 
12.000,- pr mnd. Husleien for enebolig ligger mellom kr 10.000,- og 15.000,- pr mnd. Leieprisen kan 
forventes å vare så lenge det er underskudd på leieenheter og tilgang på nye boliger ikke dekker 
markedet for selveiere, slik at deler av denne gruppen må over på leiemarkedet.  
Utleieenheter på markedet i Alta er privatboliger, utleieenheter i privatboliger og selveierleiligheter 
som ikke er solgt. Få av disse boligene er tilrettelagt for rullestolbrukere.  

3.2 Vurdering 
Alta kommune er fortsatt en kommune i vekst med de ekstra utfordringer dette gir på tomte og 
boligmarkedet. Hovedutfordringen er å forhindre en for sterk prisvekst og forhindre at ungdom og 
funksjonshemmedes problemer med å skaffe boliger blir ytterligere forsterket.  
 
Kommunens erfaring viser at husstander som kunne etablert seg i egen bolig for noen år tilbake nå må 
anses økonomisk vanskeligstilt grunnet prisene på boligmarkedet. For å betjene fremtidige boutgifter 
bør det bli mulig for selvbyggere å bygge bolig med utleiedel. Dette vil også lette trykket på 
utleiemarkedet og gi mulighet for å redusere leieprisen på markedet. Dersom bolig- og tomtemarkedet 
overlates til private vil tomteprisene få en ytterligere økning og flere selvbyggere vil stå utenfor 
markedet på grunn av økte totalkostnader. Med dagens kostnader er det fare for reduksjon i 
nybyggingen, noe som vil føre til at behovet for utleieleiligheter forsterkes. 
 
Kommunen har videre erfart at høye priser ved etablering av egen bolig, og høye leiepriser i det 
private markedet øker presset på den kommunale boligmasse ved at mange ikke har råd å etablere seg 
privat. Dette synes særlig å gjelde unge førstegangs etablerere som ennå ikke har etablert et fast 
arbeidsforhold med en rimelig god inntekt. 
 
Kommunale boligtomter som selges til selvkost og ikke til markedspris vil gi husstander mulighet til å 
skaffe seg egen bolig til en overkommelig pris og er et prisregulerende tiltak. I tillegg gir bygging av 
egen bolig husstanden mulighet for reduksjon av totalkostnader ved å ha eget arbeid som del av 
finansieringen.  
 



 8

Etablering av blokkbebyggelse over flere etasjer uten heis viser at flere nybygg ikke er tilrettelagt for 
større eller mindre funksjonshemninger. Slikt sett blir de uegnet for flere av de målgruppene planen 
omhandler.  
Gjennom rullering av kommunedelplan for Alta by må det avsettes arealer til gjennomføring av tiltak i 
Tematisk kommunedelplan for sosial boligpolitikk….. Ut fra bla beliggenhet, gjeldende planstatus, 
eierforhold med  mer, foreslås det at følgende konkrete arealer vurderes:  

• Furuhagen v/Furuly – regulert område 
• Svaneveien utvidelse – regulert område 
• Utvidelse Vertshushagen – regulert område 
•  Området ved Betania 
•  Skaialuft (verkstedtomta) – omreguleres for sosial boligbygging 
• Marienlund (Kirkebakken) – regulert område 
• Midtbakkveien bofellesskap – regulert område 
•  Dalebakken – regulert område – utvides 
• Kongleveien (gamle sykestua) – regulert område 
• Del av gnr 29, bnr 62 i Åsveien – regulert for boligformål 
• Komsaflata – 30 enheter innreguleres, samlokaliserte 
• Åslia – 10 enheter innreguleres, samlokalisert 
• Området på gamle Sentrum v/Odd Fellow (gamle kinotomt) – regulert område 
• Bullveien B23 – regulert område 
• Elvebakken sykehjem – regulert område 
• Aronnes B øst – 10 enheter innreguleres 
• Kaiskuru gml. barnehagetomt – regulert område 
• Møllebakken – 6 enheter i rekke 
• Saga 38/491 – maksimal utnyttelse samlokalisert m/tilsyn 
• Et eller flere områder i ytterkant av Alta by for småhus bygging – innreguleres 2 - 4 enheter 

samlokalisert, områder som Nerskogen og Elvestrand 
• Areal for å dekke behov for nye sykehjem må også sikres.  

 

3.3 Målsettinger 
På bakgrunn av ovennevnte har Alta kommune satt seg følgende mål for sin sosiale tomte og 
boligpolitikk. 
 
Alta kommune skal ha en sosial tomte og boligpolitikk som … 

• …medvirker til at det til en hver tid er god tilgang på byggeklare tomte for variert 
boligbygging 

• …demper prispresset på boligmarkedet 
• …særskilt tar hensyn til at det er tilgang på nye boliger til ungdom og til grupper med behov 

for særskilt tilrettelegging og oppføring 
• …tar inn prinsippet om universell utforming ved utbygging av boligområdet og områder for 

allmennheten gjort av kommunen eller av private utbyggere. 

3.4 Tiltak 
For å realisere målene har kommunen utarbeidet en rekke tiltak for planperioden. I handlingsplan 
kapittel 7 del 1, finnes en mer detaljert oversikt over hvordan målene tenkes oppnådd via konkrete 
prosjekter/tiltak. 
 
Kommunen skal avsette en betydelig andel tomter til konsentrert boligbygging. Dette vil særlig gjelde 
i sentrumsnære områder. Gjennom regulering og utbygging av kommunale og private boligområder 
skal kommunen videre styrke tilbudet av byggeklare tomter i ulike deler av kommunen. 
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Lokalisering av områder for sosial boligbygging skal etableres så sentralt som mulig i forhold til 
servicesentre som Elvebakken, Bossekop og Alta sentrum, lett tilgjengelig kollektiv transport og 
kommunale velferdssentre. Eksisterende offentlige eller allmennyttige formål må gis en vurdering opp 
mot kommunens behov for etablering av spesielle grupper, før eventuell formålsendring/omregulering 
vedtas. Etablering av tomter for funksjonshemmede skal prioriteres, og universell utforming skal tas 
inn i bestemmelsene for områdene. 
 
Gjennom aktiv brukt av utbyggingsavtaler med private utbyggere og samarbeidsavtalen med ABBL 
vil kommunen medvirke til en bedre fordeling av boligtyper, boligstørrelser og flere tilrettelagte 
boliger for funksjonshemmede, se punkt 6.2 Eksterne samarbeidsparter.  
 
Kommunen ønsker også å øke andelen rene utleieenheter og få etablert flere lavkostnadsboliger for 
ungdom og sosialt/økonomisk vanskeligstilte. I utbyggingsavtalene skal det stilles krav om universell 
utforming av deler eller hele boligmassen, kollektivtransport til området og bygg for allmennheten. 
 
Boligsosiale behov skal sikres i fremtidig kommunal planlegging ved at Helse- og sosial 
administrasjonen og enheten utlån og tomter fortsatt skal være høringsinstanser.   
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4. EN MÅLRETTET SOSIAL BOLIGETABLERING OG SOSIAL     
BOLIGTJENESTE 

 

4.1 Status og utviklingstrekk sosial boligetablerin g 
Husbankens registreringssystem som ble benyttet i 2003 er også benyttet denne gang for å få et best 
mulig sammenligningsgrunnlag. Antallet personer med udekket boligbehov registrert i 2003 var 173 
og i 2009 er antallet 205 personer, en økning på 18,5 %. I tillegg er det registrert 19 barn med 
boligbehov som kommer fra 2013 og fremover.  
Etablert boligmasse i perioden dekker 27 % av boligbehovet, noe som gir et stort underskudd på 
boliger for vanskeligstilte.  
 
Oversikt over endringer i boligbehov 2002 – 2008 og nye boliger etablert i perioden 

      
Diagrammet viser en reduksjon for kolonnen rus, dette skyldes at det er flere med dobbeldiagnose og er dermed 
registrert under rus/psykiatri. Det er egentlig en økning for gruppene samlet.  
 
 
Nedenfor gis det informasjon om boligbehovet for ulike gruppene, og kort informasjon om spesielle 
utfordringer ved boligetablering og en vurdering i forhold til mulige boligløsninger for gruppen.  
 
Sosialt-/økonomisk vanskeligstilt – uendret 
Andelen personer som kan anses sosialt,- /økonomisk vanskeligstilt er uendret siden 2003. Andelen  
boliger disponert av denne gruppen er redusert. Årsaken til dette er boliger som er overtatt av bistand, 
omsorg og flyktninger i Stiftelsens boligmasse og husleieprisene i det private boligmarked. Mange har 
lav eller ingen inntekt og dette vanskeliggjør etablering i egen eller leid bolig, det vises her til 
informasjon og vurderinger gjort i kapittel 3.  
 
Denne gruppen har ikke behov for spesialtilpassede løsninger i forhold til bolig, og etablering kan og 
bør skje i ordinære boligområder. Mange har ikke egen bil og boligetableringen bør derfor skje i 
områder med godt kollektivtilbud. 
 
Flyktninger – stabilt behov 
Boligbehovet holder seg ganske stabilt med forutsetning i at kommunen viderefører vedtaket om 
bosetting av 30 nye flyktninger pr. år, og antallet innvilgede familiegjenforeninger ikke stiger 
ytterligere. Det som kan gi et økt boligbehov er vedtak om å øke bosettingstallet for nye flyktninger og 
dersom reell bosetting dreies mot mange enslige.  
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Det er ikke behov for spesialtilpassede boligløsninger, men mange vil trolig ha behov for kontakt med 
hjelpeapparatet som flyktningkontoret flere ganger pr uke. Flere har ikke egen bil og boligetablering 
bør skje i områder med godt kollektivtilbud. 
 
Fysisk funksjonshemmede – redusert behov 
Pr i dag er det kun 4 personer i denne gruppen som har et registrert behov for bolig. Boligbehovet er 
således redusert fra tidligere. De fleste er etablert i kommunale eller private boliger og registrert behov 
begrunnes i mangel på tilrettelagt bolig.  
 
Etablering for disse bør kunne løses innen nyetablert ordinær boligmasse da kravet for universell 
utforming vil gjelde disse byggene. Arealene pr. boenhet må være større enn en ordinær 2–roms da 
rullestoler og andre hjelpemidler krever ekstra plass. Det kreves også plass til lagring av utstyr.  
Det er særlig viktig at denne gruppen har lett tilgang til servicetilbud som butikk, skole/barnehage, 
helsetjenester og andre servicetiltak.  
 
Psykisk funksjonshemmet – behovet er fordoblet 
Personer registrert i denne gruppen er personer med Psykisk utviklingshemming og personer med 
diagnoser innenfor ADHD-/autisme spekteret og personer med ulike adferdsforstyrrelser. 
Registreringen viser en sterk økning i boligbehovet ved at flere i gruppen vil fylle 18 år innenfor 
planperioden og da vil de fleste ha behov for tilrettelagt bolig.  
 
For noen i denne gruppen er boligbehovet akutt og bør prioriteres høyt. Boligetablering for denne 
gruppen krever differensierte boligløsninger med varierte tilsynsbehov. På bakgrunn av dette vil det 
være behov for personaldel i en stor del av boligmassen. Det er ønskelig med samlokaliserte løsninger 
med fellesarealer i tilknytning til boenhetene, dette både for på skape et sosialt nettverk for beboerne 
og for å utnytte tilsynsressursene bedre. For å gi beboerne størst mulig grad av selvstendighet er det 
viktig at boligene etableres i nærhet til servicetilbud og med godt utbygd kollektivtransport.  
 
Rus/psykiatri og psykiatri – behovet er fordoblet  
Fra 2003 har det skjedd en fordobling i antall personer med registrert boligbehov. Boligbehovet er i 
dag ivaretatt ved at noen bor hos foresatte, noen er midlertidig på institusjon, noen leier privat med 
kortsiktig leiekontrakt og noen er uten fast bolig. Dersom avtale med eksterne aktører som Stiftelsen 
Betania ikke videreføres vil behovet for boliger øke ytterligere. Mange har ikke bil og de har store 
problem med å benytte kollektivtransport.  
 
Dette boligbehovet må prioriteres. 
Boligløsninger for denne gruppen må differensieres fra små enheter i bofellesskap til 2-roms enheter 
60m² med fellesareal i tunløsning, inkludert et dagsenter. Noen få kan også eie bolig selv dersom det 
bygges enheter med tilgang til tilsynsdel i boligmassen. 
Det vil være viktig for denne gruppen å bo sentralt, det vil si at tilbudene de har bruk for må ligge i 
gangavstand fra bolig.  
 
Rus – stabilt behov 
Det kan forventes en økning i denne gruppen på grunn av økt brukt av rusmidler hos yngre personer.  
I gruppen rus er det 10 til 15 personer som kan defineres som helt bostedsløse, og som har leieforhold 
i midlertidige boligløsninger. Noen i denne gruppen kan komme i et ettervernstiltak/andre tiltak og der 
få dekket boligbehovet midlertidig. Hovedutfordringen vil være å dekke boligbehovet permanent for 
denne gruppen. Mange har ikke tilgang til egen bil og har dårlig økonomi, 
 
Det er et behov for varierte boligløsninger og det kan være nødvendig med miljøtiltak i boligene. I 
tillegg bør det etableres små enheter, med tilsyn etter behov. Noen små boliger bør lokaliseres i 
skjermede omgivelser og noen av boligene kan integreres i den ordinære boligmassen. Lokaliseringen 
av boligene bør ligge i nærhet til offentlige tjenester  
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Eldre - fordoblet 
For denne gruppen er det vanskelig å gi en eksakt oversikt over hvor mange som har behov for annen 
bolig eller har behov for tilrettelegging av nåværende bolig og litt praktisk hjelp/miljøtiltak ukentlig 
eller daglig, for å kunne bli boende i boligen. Gruppen eldre øker i årene fremover, se diagram side 6. 
Andre derimot kan ha behov for tilsyn og nåværende bolig ikke gir mulighet for tilrettelegging for 
hjelpetjenester. Noen vil også ha behov for kommunale løsninger, som omsorgsboliger eller 
sykehjemsplasser.  
 
Boligløsningen for eldre må ha samme krav som boliger for fysisk funksjonshemmede, men boligene 
kan gjerne være samlokalisert med opp til 20 enheter. Boligene kan etableres i flere etasjer om det 
installeres heis. Lokaliseringen bør være slik at det er gang avstand til forretninger, offentlige tjenester 
og et godt kollektivtransport tilbud. 
 

4.2 Status oppfølgingstjenester i boliger 
Selv om planen til nå ikke har vært et aktivt verktøy for oppfølgingstjenesten er det ønskelig å 
videreføre temaet ved rullering av planen. Dette vil gi hele organisasjonen mulighet for å gjøre seg 
kjent med temaet generelt og også samle enhetene innenfor Helse- og sosial etaten for felles oppgaver 
som går over flere ansvarsområder. Gode boligløsninger for personer med tilsynsbehov krever 
differensiert tilsyn. Erfaringer angående temaet ”en hensiktsmessig og tilpasset tjeneste” er at tjenesten 
bør bli mer selektiv i vurdering av hvem som kvalifiserer for tilsynstjenester og også graden av 
tjenesten. 
 
Kapasiteten for tjenesteyting vil aldri være dekket fullt ut og for spesielt et område er dette merkbart. 
Ressurser ved psykiatrisk enhet for personer med vedvarende tiltak, kapasiteten for dette feltet bør 
vurderes styrket.  
 

4.3 Vurdering 
Gjennomgangen ovenfor viser at det for flere av gruppene er behov for varierte og tilpassede 
boligløsninger, der nærhet til godt kollektivtilbud og servicetilbud vil ha betydning. Flere av gruppene 
vil også ha til dels omfattende behov for tilsyn fra de kommunale tjenestene. Gjennomgangen viser 
også at boligbehovet for flere av gruppene vil være økende i tiden framover.  
 
Kommunens tidligere erfaring viser at det ikke vil være hensiktsmessig å blande personer fra flere 
ulike grupper, selv om boligbehovet og til dels tilsynsbehovet for flere kan være rimelig likt. Det må 
ved etablering tas hensyn til at det skal etableres et godt bomiljø for alle.  
 
Kommunen skal videre målrette tjenestene bedre slik at de treffer personer med størst behov, samt 
gradere behovet for tjenesteyting bedre. 
 
Kvalifisering for plass i institusjon må bygge på stort behov for døgnkontinuerlig tilsyn. Det bør ses på 
andre løsninger, som omsorgsbolig med tilsyn eller eventuelt tilrettelegging hjemme med 
hjemmebaserte tjenester. 
 

4.4 Målsettinger 
Målsettingene fra gjeldende plan videreføres. 
Alta kommune skal ha en målrettet sosial boligetablering og sosial boligtjeneste…. 

• …som sørger for at de ulike grupper av vanskeligstilte med boligbehov oppnår et 
hensiktsmessig tilbud 
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• …som bidrar til at det skjer en planmessig utbygging og forvaltning av boligløsninger for de 
grupper som har vanskelig for å benytte det private boligmarkedet. 

• …som er i stand til å gi hjemmeboende med hjelpebehov en individuelt tilpasset hjelp 
• …som har den faglige kompetanse, kapasitet og organisering som er nødvendig for å kunne 

yte riktig hjelp og oppfølging. 
• …som preges av et godt arbeidsmiljø, god ledelse og stabilt personale 
 
 

4.5 Tiltak 
Konkrete tiltak vises i handlingsplan kapittel 7, del 1, der det er tatt med et nytt tiltak med oppfølging 
av personalet.  
 
Først og fremst må kommunen gjennom råd og veiledning gi bistand til sosialt- og økonomisk 
vanskeligstilte slik at de får mulighet for å etablere seg på det private boligmarkedet. For å få til et 
bedre tilbud når det gjelder bosetting av personer med spesielle behov er det ønskelig at 
ansvarsgrupper dannes ved behov som har ansvaret for å få frem den enkeltes behov gjennom systemet 
og sammen komme frem til beste løsning. Det vil dermed også bli enklere for de med boligbehov å 
vite hvor de skal henvende seg.  
 
Under planlegging og bygging av boliger for personer med omfattende behov for oppfølgingstjeneste 
skal det være et nært samarbeid mellom utbygger og den tjeneste som skal yte oppfølgingen. I 
økonomiplan sammenheng må det innarbeides nødvendige ressurser for å kunne etablere 
oppfølgingstjenester 
 
Alta kommune skal ved bestilling av boligmasse for sosial boligbygging bestille i henhold til 
utarbeidet bestillingsliste, se handlingsplan kapittel 7, del 2.  
 
For å øke rulleringen i Stiftelsens boligmasse må det ved søknad om forlengelse av leieavtale vurderes 
mulighet for etablering i egen bolig. Retningslinjer og rutiner for tildeling av bolig på sosialt grunnlag 
skal evalueres og justeres innen 2010 av NAV-sosial i forhold til erfaringer i planperioden. 
 
Punktet som tar for seg ressursbehov ved etablering av boliger med tilsyn forsterkes og det legges inn 
et krav om at ressursbehovet er dekket når det gjelder drift og tilsyn før det etableres nye boliger. For å 
oppnå en optimal ressursbruk skal kommunen tilstrebe å samordne tjenesteytingen ovenfor den enkelte 
bruker i deler av døgnet.  
  
Kommunen vil jobbe for at flere kan bli boende hjemme lengst mulig og vil se på styrking av 
hjemmebaserte tjenester da disse er vesentlige virkemidler. Å bli boende hjemme med hjelpetiltak må 
gi en forsvarlig løsning for den enkelte. Kompetansen til de ansatte i tjenestene må ivaretas slik at man 
lettere kan ivareta de nye utfordringene med målrettet tjeneste.    
 
Et stabiliseringstiltak kan være oppfølging av personalet ved å ha regelmessig veiledning bygget på 
modellen som psykiatrisk enhet benytter. Dette kan være et godt virkemiddel for andre enheter også, 
så som personalet som ivaretar rusomsorgstjenesten. 
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5. EN FLEKSIBEL OG MÅLRETTET VIRKEMIDDELBRUK 
 

5.1 Husbankens viktigste boligsosiale virkemidler  
Nedenfor gis en kort oversikt over Husbankens viktigste boligsosiale virkemidler. En mer detaljert 
oversikt finnes i planens tilleggsdokument ”Bakgrunnsmateriale”. 
 
Grunnlån til bygging, utbedring og kjøp av utleieenheter 
Grunnlånet kan gis til nybygg, utbedring, ombygging av annen bygning til bolig og til kjøp av nye og 
brukte utleieenheter, dersom prosjektene tilfredsstiller kravet for universell utforming og miljø. Lånet 
kan også gis til etablering av barnehager og studentboliger. 
 

Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem  
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.  
Det kan gis tilskudd på: 20 % av godkjente anleggskostnader til omsorgsboliger med fellesareal 
begrenset oppad til 431.000 kroner per bolig. 30 % av godkjente anleggskostnader for sykehjem, 
herunder palliative enheter og boform med heldøgns omsorg begrenset oppad til 647.000 kroner pr. 
plass. For 2009 gis tilskuddet ut fra en anleggskostnad på maksimalt 2,157 mill. kr. 
 
Tilskudd til enkeltpersoner, kommuner, selskaper, stiftelser, sameier, borettslag og lignende 
Boligtilskuddet skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet og 
kan gis til:  

o Enkeltpersoner, se punkt 6.5   
 

o Kommuner, selskaper, stiftelser og lignende, sameier, borettslag og lignende 
 Tilskuddet skal som hovedregel ikke overstige 20 prosent av godkjente anleggskostnader eller 
 salgspris. Til utleieboliger som skal brukes til å forebygge og bekjempe bostedsløshet, og da 
 særlig boligprosjekter for personer med utfordringer som krever et helhetlig hjelpeapparat, kan 
 det gis tilskudd med inntil 40 prosent av godkjente anleggskostnader eller salgspris. I de 
 tilfeller hvor det utmåles tilskudd ut over 20 % skal følgende kriterier være oppfylt: ”Tiltaket 
 skal være forankret i kommunalt plandokument, eksempelvis boligsosial handlingsplan”..  
 
Bostøtte 
Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning for husstander med lave inntekter og høye boutgifter. 
Bostøtten betyr at de med lave inntekter får dekket husleien inntil maks godkjent boutgift som for ung 
ufør i 2009 bosatt i Alta kommune er kr 5.083,- pr. mnd. Bostøtten er samtidig ment å være en 
sikkerhet for kommunen for at leietakere i kommunale boliger skal klare å betale leien. 
Bostøttesystemet er endret fra 1. juli 2009 og flere vil være kvalifisert for ordningen. Endringen har til 
hensikt å få flere personer berettiget støtteordningen og er et ledd i regjeringens arbeid mot fattigdom 
og et av statens satsingsområder.  
 
Nytt virkemiddel  
Nytt virkemiddel er tilskudd til drift av kriseboliger for unge som står i fare for eller har blitt utsatt for 
tvangsekteskap.  
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5.2 Kommunens viktigste boligsosiale virkemidler 
Kommunens virkemidler markedsføres ved at ordningene ligger ute på kommunens og Husbankens 
hjemmesider og på NAV`s hjemmesider. Det er også laget brosjyre for hjemmebaserte tjenester.  
 
Startlån  
Startlån er et lån som gis til førstegangsetablerere, barnefamilier, enslige forsørgere, personer med 
oppholdstillatelse på humanitært grunnlag, funksjonshemmede, økonomisk og sosial vanskeligstilte og 
husstander med spesielle behov som ikke får finansiering i privatbanker eller andre finansinstitusjoner.  
 
Alta kommune har en økt bruk av startlån og har tildelt over 40 mill. de siste 4 år. I 2009 er det tildelt 
60 mill. Økningen skyldes mer restriktive privatbanker og økte priser på boligmarkedet noe som viser 
seg i mange av landets kommuner.   
 
De fleste lån gis til kjøp av brukt bolig. Lånet kan også benyttes til refinansiering av dyre boliglån og 
annen gjeld. Lånet er en behovsprøvd ordning for personer som ikke har mulighet i privatbank eller 
mangler toppfinansieringen. Innspill fra Husbanken er at vi må ta noe risiko ved tildeling av startlån i 
fremtiden.  
 
Boligtilskudd til etablering og tilpassing  
Boligtilskuddet til etablering og tilpassing skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for 
vanskeligstilte på boligmarkedet. Boligtilskudd til etablering i egen bolig er strengt behovsprøvd i 
forhold til økonomisk situasjon. Bare de aller mest vanskeligstilte kan regne med å få boligtilskudd. 
Størrelsen på tilskuddet gis ut fra en helhetsvurdering av behov og muligheter for støtte fra andre 
offentlige støtteordninger. 
 
Tilskudd til bygging i distriktet – (gamle Talvik kommune) 
Tilskudd til bygging og kjøp/utbedring i distriktet på inntil kr 50.000,- gis til boliger i gamle Talvik 
kommune. 
  
Tilskudd til reduksjon av kommunale gebyrer for personer med lav inntekt som eier/leier bolig  
Tilskuddet kan gis til søkere som eier bolig og bebor denne der det kreves kommunale avgifter eller 
kommunal eiendomsskatt og søkere med privat vannforsyning der det kreves avgift. Søkere som leier 
bolig der kommunale avgifter er inkludert i husleien kommer også innunder ordningen. Husstandens 
samlede skattbare inntekt kan være lønnsinntekt, trygdeytelser fra NAV eller en kombinasjon og skal 
ikke overstige Husbankens inntektsgrenser for bostøtteordningen og gruppen ung ufør som gjelder til 
enhver tid.         

 
Prosjekt boligtilpassing  
Prosjekt boligtilpassing skal gi personer med selveid bolig mulighet for tilrettelegging av boligen slik 
at de kan bli boende hjemme, gjennom å samordne bruk av økonomiske virkemidler fra NAV, 
hjelpemiddelsentralen og Husbanken i tillegg til kommunens økonomiske ordninger.  
 
Økonomisk rådgiving 
Tjenesten skal ivareta gjeldsordningsloven og er flyttet fra kommunens sosialkontor til en enhet innen 
NAV. Ordningen gjelder personer som får problem med å betjene gjelden sin og ikke på egenhånd 
klarer å få til ordninger med sine kreditorer.   

 
Kommunale andeler i ABBL 
Kommunen har andeler i ABBL som etter søknad kan tildeles kommunalt ansatte som et 
stabiliserings- eller rekrutteringstiltak. Andeler kan også tildeles på sosialt grunnlag og for gruppen 
funksjonshemmede. Andeler med lavt nummer gir mulighet for ”ønskekjøp” av nye ABBL-leiligheter 
og ved salg av brukte leiligheter for å benytte seg av forkjøpsretten..  
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Kommunal utleiebolig, midlertidig bolig eller plass i institusjon 
Temaet er belyst under kapittel 4.  
 
Velferdstiltak for funksjonshemmede og eldre  

o Dagtilbud for demente og dagsenter for friske/funksjonshemmede eldre og funksjonshemmede 
o Avlastningstiltak for hjemmeboende personer der familien har er særlig tyngende 

omsorgsarbeid.  
o Støttekontakt for personer og familier som har et sosialt behov pga. funksjonshemming, alder 

eller sosiale problemer.  
o Trygghetsalarm er et lavterskel tilbud og gir eldre og funksjonshemmede trygghet ved at det 

formidles kontakt med hjemmesykepleien eller pårørende.  

5.3 Vurdering 
Husbankens virkemidler skal stimulere til bygging av boliger for grupper denne planen omhandler.  
Kommunen har erfart at lånemidler dekker behovet mens tilskuddsmidler for særlige grupper ikke 
dekker behovet. Grunnen er for få midler i forhold til høye boligpriser i kommunen. I altfor mange 
saker ligger prisene langt over søkers mulighet for å finansiere boligkjøp med lån. I tillegg til å 
målrette bruken av midlene må kommunen synliggjøre mangelen på tilskuddsmidler for å få til 
tilpassede boligløsninger for personer med prekære boligbehov. For å få en best mulig etablering må 
kommunen aktivt følge satsingsområder som endres gjennom år.  
 
For Alta kommune vil ikke omleggingen av bostøtten ha ønsket effekt så lenge maks godkjente 
boutgifter ikke dekker større deler av leieprisene i markedet og deler av husleien dermed faller utenfor 
beregningsgrunnlaget.  
 
Etablering og drift av kriseleilighet for personer som står i fare for eller har blitt utsatt for 
tvangsekteskap har ikke foreløpig vært aktuelt for kommunen men mulighet for etablering tas med i 
planen som nytt virkemiddel. 
 
Startlånet er kommunens viktigste økonomiske virkemiddel for å gi personer mulighet til å 
kjøpe/bygge egen bolig. Lånet gis etter streng vurdering. Dersom budsjettet viser underskudd og det 
ikke er mulig innenfor kommunens virkemidler å få budsjettet i balanse blir søker frarådet til 
låneopptak for ønsket etablering, dette i hht. Finansavtalelovens § 60. Midler til disposisjon må 
tilpasses behovet til enhver tid. 
 
Kommunalt tilskudd til boligbygging i distriktet er et stimuleringstiltak som må videreføres. Søkere i 
distriktet har dette med som en del av finansieringen ved nybygg og større utbedringer. Tilskuddet er 
med på å redusere ekstrakostnader ved å bygge/utbedre boliger langt utenfor byen.   
 
Kommunalt tilskudd til reduksjon av kommunale gebyrer ble revidert i 2009 med økte inntektsgrenser, 
økt tilskuddsutmåling og utvidelse av målgrupper til å gjelde alle med lav inntekt. Revideringen hadde 
til hensikt å utvide gruppen som er tilskuddsberettiget og dekke inn prisveksten og økninger i 
kommunale gebyrer de siste år.  
 
Økonomisk rådgiving er en kjerneoppgave og spiller en viktig rolle som et av flere tiltak for å hjelpe 
personer med løsninger i en økonomisk vanskelig situasjon. Det er viktig at løsningene er av varig art.     

5.4 Målsettinger 
På bakgrunn av ovennevnte setter Alta kommune følgende målsettinger for planperioden:. 
 
Alta kommune og husbankens økonomiske virkemidler skal … 

• …målrettes i forhold til tiltak og retningsliner gitt i planen  
• …medvirke til at flere får mulighet for å etablere seg i egen bolig eller på det ordinære boligmarked 
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5.5 Tiltak 
Konkrete tiltak vises i handlingsdelen kapittel 7, del 1. Et nytt økonomisk virkemiddel er tilskudd fra 
Husbanken til etablering  og drift av kriseleilighet for personer som står i fare for eller har blitt utsatt 
for tvangsekteskap.  
 
Kommunen må målrette boligetableringer for spesielle grupper i forhold til prioriteringer i 
Husbankens ulike låne- og tilskuddsordninger.  
 
Bostøttesystemet er endret fra 1. juli 2009 og flere vil være kvalifisert for ordningen. På grunn av 
omlegging er det behov for orientering innen kommunen, NAV, Stiftelsen og ABBL. 
 
For at Startlånet skal være et godt boligsosialt virkemiddel må opptak av utlånsmidler til enhver tid 
vurderes opp mot behovet.  
 
I tillegg til å målrette bruken av tilskuddet til etablering og tilpassing må kommunen synliggjøre 
overfor Husbanken mangelen på midler for å få til tilpassede boligløsninger for spesielle grupper med 
boligbehov. 
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            6. STIFTELSEN UTLEIEBOLIGER,                                         
EKSTERNE SAMARBEIDSPARTER, UNIVERSELL UTFORMING 

 

6.1 Stiftelsen utleieboliger – UBA 
6.1.1 Status og utfordringer 
Stiftelsen Utleieboliger heretter kalt UBA står for fremskaffelse av boliger for vanskeligstilte i 
kommunen. Gruppen vanskeligstilte med tilsynsbehov skal prioriteres høyt i denne sammenheng. 
Utfra registrert boligbehov vil dette i hovedsak være Psykisk utviklingshemmede, Rus og 
Rus/psykiatri, Fysisk funksjonshemmede og til en viss grad eldre. Kommunen vil ha plikt til å etablere 
disse boligene, og personell må være på plass før innflytting.  
 
For å få en utbygging av boligmassen der UBA beholder likviditet og har resurser til forvaltningen må 
utbyggingen ikke skje for raskt. UBA ønsker derfor en bestilling fra kommunen som inneholder antall 
for de ulike brukergrupper med et tidsperspektiv på behovet slik at en langsiktig planlegging kan 
muliggjøres.  

 
I planperioden har det vært en utfordring å skaffe nok boliger til de prioriterte gruppene. Rulleringen i 
UBA`s boligmasse er lav da flere leietakere har en leietid utover 3 år som er maks leietid for gruppene 
uten tilsynsbehov.    
 
6.1.2 Forvaltning av boligmassen 
Boligmassen blir forvaltet i hht. Avtalen mellom UBA og kommunen. Indre vedlikehold har vært høyt 
prioritert. Ytre vedlikehold er budsjettert med et tidsperspektiv på ca 10 år. For å sikre god standard og 
godt bomiljø har UBA laget en brukerhåndbok til hver boenhet med innhold som renhold, 
skadebegrensning, samt orientering om UBA`s og beboernes ansvar.  
 
6.1.3 Vurdering: 
Ved økt langtidsleietakere vil det være behov for flere boenheter for å dekke behovet. Samtidig har 
fordelingen av boligene for de enkelt gruppene vanskeligstilte endret seg ved et kommunens 
bistandsavdeling har overtatt flere leiligheter som tidligere var benyttet av flyktninger og personer med 
sosiale behov. Dette har medført at det har vært færre boliger som kan benyttes for gruppen 
sosialt/økonomisk vanskeligstilte. Denne gruppen har i tillegg økt på grunn av høye priser på 
boligmarkedet.  
 
Arealer for etablering av boliger i UBA`s regi må til enhver tid være tilgjengelig slik at prosjektering 
og bygging av boligmasse ikke forsinkes av mangel på disponible arealer.  
 

6.1.4 Målsetninger: 
På bakgrunn av ovenevnte setter Alta kommune følgende målsettinger for planperioden:. 
Alta kommune skal i samarbeid med….  

• …UBA sikre tilpassede boliger for de som ikke har mulighet på det private boligmarked  
 
6.1.5 Tiltak 
Målsetningen skal oppnås ved at UBA i planperioden skal prioritere boligetablering for grupper med 
tilsynsbehov og i henhold til Alta kommunes prioritering i handlingsplanen kapittel 7, del 2.  
 
Boligmassen skal vurderes fortløpende i forhold til vedlikehold innvendig. Kravet til universell 
utforming skal vurderes ved større utbedringer/ombygginger og ved alle nybygg. Videre skal 
utbygging skje i forhold til likviditet for foretaket. 
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6.2 Eksterne samarbeidsparter 
For å få en god tilgang på boliger for personer i denne plan er det viktig med et godt samarbeid med 
eksterne boligaktører. Økning av den generelle boligmassen i markedet og etablering av boliger for 
enkelte av gruppene ved integrering i det ordinære boligmarked vil redusere presset på UBA`s 
boligmasse. Personer registrert med stort boligbehov vil dermed ha mulighet for å få tildelt bolig 
raskere.  
 
6.2.1 Alta boligbyggelag – ABBL – status og vurderinger 
21.april 2008 ble samarbeidsavtale mellom Alta kommune og Alta boligbyggelag heretter kalt ABBL 
underskrevet. Samarbeidsavtalen skal forvaltes av et samarbeidsutvalg på 4 personer der 2 er fra Alta 
kommune og 2 er fra ABBL. 
 
Avtalens innhold har utspring i Formannskapets drøftinger av situasjonen for boligbygging i 
kommunen. Hovedfokuset har vært å skaffe rimelige og nok boliger. Rimelige boliger for personer 
som førstegangsetablerere og personer som hører inn under denne plan. Nok boliger, slik at presset på 
boligmarkedet reduseres. Denne avtalen må være et supplement for boliganskaffelsen til Stiftelsen og 
ikke en erstatter.  
 
ABBL bør i fremtiden vurdere etablering av boliger for grupper med minimalt tilsynsbehov, personer i 
gruppene eldre, førstegangsetablerere, flyktninger og økonomisk vanskeligstilte. Dette skal skje i 
samarbeid med Alta kommune. Denne etableringen skal være selveid og ikke kommunal slik at Alta 
kommunen holder seg innenfor andre regelverk som kommunen er pliktig til å følge. Disse boligene 
må klausuleres over år. Det vil si at nye beboere skal være i samme gruppe. Ved etablering av boliger 
finansiert med tilskudd må klausuleringen være minst 20 år. 
Nye boligområder for disse grupper må ha universell utforming av bolig, adkomst og utomhusareal. 
Bygg med mer enn 1 etasje skal etableres med heis.  
 
6.2.2 Målsetting for samarbeidet ABBL – Alta kommune 
På bakgrunn av ovenevnte setter Alta kommune følgende målsettinger for planperioden:. 
Alta kommune skal i samarbeid med…  

• …ABBL legge til rette for bedre, flere og rimeligere botilbud i kommunen 
• …ABBL styrke tilbudet til enkelte grupper som faller innunder boligsosial handlingsplan  

 
6.2.3 Tiltak i samarbeidet ABBL – Alta kommune 
ABBL skal ha fokus på å skaffe rimelige boliger til personer som seniorer, førstegangsetablerere, 
flyktninger og økonomisk vanskeligstilte. Det skal etableres nok boliger til at prispresset i markedet 
dempes. 
 
I avtaler for områder der boliger skal bygges for gruppene senior, førstegangsetablerere, flyktninger og 
økonomisk vanskeligstilte skal utforming, boligstørrelse være tilpasset behovet og prisen ha en sosial 
profil. Disse boligene vurderes klausulert til bestemt gruppe i et visst antall år.  
 
Nye områder som etableres der grupper nevnt ovenfor skal være eiere må ha en universell utforming i 
forhold til bolig, adkomst og uteareal. I alle nybygg med mer enn 1 etasje skal det etableres heis.  
 
ABBL, UBA og Alta kommune skal ha et årlig møte i april/mai der boligetablering for vanskeligstilte 
skal være et tema. Konklusjoner i møtet skal danne grunnlag for innspill til påfølgende års 
kommunebudsjett. 
 
6.2.4 Private omsorgsboliger 
Pr i dag er det ikke mange private aktører inne på dette markedet. Kommunen ser i dag at det er 
interesse fra private aktører å bygge slike boliger, og slike boliger vil trolig være mest aktuelt for 
personer som har uføretrygd som ung ufør eller ordinær uføretrygd med gradert tilsynsbehov. Om 
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private aktører bygger omsorgsboliger så kan det være et tiltak som er med å redusere trykket på 
Stiftelsens boligmasse.  
 
Eksempel 
Privat etablering av bolig med heldøgns helse-/sosialtjeneste i bofellesskap sammenlignet med 
kommunal etablering. Antatt kostnad pr. bolig er 2 mill. 
  
Privat utbygger - 
bofellesskap 

Alta kommune/UBA – 
utleiebolig  

Alta kommune – omsorgsbolig  
 

Totalkostnad  kr 2.000.000,-  
 

Totalkostnad       kr 2.000.000,- Totalkostnad             kr 2.000.000,- 
 

Finansieringsforslag for 
budsjett i balanse: 
 
Låneopptak     kr 1.100.000,- 
 
Annen finan.   kr   900.000,- 
Må dekkes inn med 
egenkapital, boligtilskudd, eller 
andre kostnadsreduksjoner 
 

Finansieringsmulighet: 
 
Momskompensasjon 25%                                  
kr  400.000,- 
 
Tilskudd Husbank inntil 40%      
Kr  640.000,- 
Tilskudd kommunen  
Kr 160.000,- 

Finansieringsmulighet: 
 
 
Momskompensasjon. 25%                kr   
400.000,- 
 
Tilskudd for omsorgsboliger                                            
kr    431.000,- 

Lån  kr 1.100.000,-  
4,75 %  fastrente 10 år,  
30 år nedbetaling                                                      
kr  5.768,- pr. mnd.  
 

Lånebehov som danner grunnlag 
for husleie         
Kr 800.000,- 

Lånebehov som danner grunnlag for 
husleie     
kr 1.169.000,-. 
 
 
 
 
 

For å få ned behovet for lån på den enkelte boenhet er det med dagens regelverk for tildeling av boligtilskudd 
ikke ordninger gode nok for at selvbyggere skal få tildelt boligtilskudd som dekker behovet. Selvbyggere i denne 
gruppen er personer som mest sannsynlig vil ha utføretrygd som unge uføre eller personer med ordinær 
utføretrygd. Som eksemplet viser er lånebehovet lavest ved kommunal/UBA etablering med 40 % tilskudd.   
 
6.2.5 Målsetting for etablering av private omsorgsboliger  
Alta kommune skal i samarbeid med  

• private boligbyggere vurdere mulighet for å etablere private boligsameier med tilsyn  
 
6.2.6 Tiltak ved etablering av private omsorgsboliger 
Ved etablering av boligsameier med minst 5 personer vil Alta kommune være behjelpelig med å 
fremskaffe egnet tomt dersom dette ikke er mulig på det private marked. For mindre enheter kan det 
søkes på ordinære boligtomter på sosialt grunnlag.  
 
Hver enkelt etablering skal ha en økonomisk og behovsmessig vurdering av mulighet for finansiering 
og betjening av boutgifter, behov for tilrettelegging av bolig og krav til tomtearealer når det gjelder 
lokalisering og beskaffenhet 
 
6.2.7 Lovhjemmel for bruk av utbyggingsavtaler 
Ved lov av 27 mai 2005, kap. XI-A. ”Utbyggingsavtaler” hjemler kommunens adgang til bruk av 
utbyggingsavtaler. Jfr. forskrift om forbud mot vilkår om sosial infrastruktur i utbyggingsavtaler av 20 
april 2006 nr 453. 
§64b ”Avtalens innhold” gir kommunen adgang til å regulere antallet boliger i et område, største og 
minste boligstørrelse, og nærmere   krav til bygningers utforming der det er hensiktsmessig. Avtalen 
kan også regulere at kommunen eller andre skal ha fortrinnsrett til å kjøpe en andel av boligene til 
markedspris.” 
Alta kommunestyre har i sak 74/06 fattet vedtak om bruk av utbyggingsavtaler i Alta kommune.  
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6.2.8 Utbyggingsavtaler i boligsosialt perspektiv 
Alta kommunes vedtak om bruk av utbyggingsavtaler punkt 8 sier følgende: ”Utbyggingsavtalene skal 
ta hensyn til og sørge for gjennomføring av boligsosial handlingsplan for Alta kommune”  
En strategi for å skaffe boliger kan være punkt 4 som sier: ”Kommunen kan kreve fortrinnsrett til 
inntil 20% av boenhetene/boligene/tomtene til markedspris”.  
Forutsetningen for et godt resultat er god dialog med utbygger på et tidlig tidspunkt i prosjekteringen.  

 
6.2.9 Målsetting - Utbyggingsavtale for etablering av boliger innenfor boligsosial handlingsplan  
Alta kommune skal i samarbeid med…  

• …private boligaktører vurdere mulighet for e etablere private boligsameier med tilsyn 
• …private fremskaffe arealer for bygging av boliger og boliger for grupper i denne plan 

 
6.2.10 Tiltak - Utbyggingsavtale for etablering av boliger innenfor boligsosial handlingsplan  
Alta kommune skal aktivt benytte utbyggingsavtaler som et boligsosialt verktøy.  
I forbindelse med utbyggingsavtaler skal kommunen vurdere behovet for boliger for gruppene 
førstegangsetablerere, flyktninger og eldre. I avtaler skal beliggenhet, boligstørrelse, standard og 
utforming ha en sosial profil.    

6.3 Universell utforming - UU 
6.3.1 Definisjon av og prinsipper for universell utforming  
”Universell utforming er utforming og sammensetning av ulike produkter og omgivelser på en slik 
måte at de kan brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og 
en spesiell utforming.” I praksis vil dette bety at flest mulig skal kunne bruke omgivelser og produkter 
med minst mulig anstrengelse. Dette forutsetter at løsninger som blir valgt er enkle og effektive i bruk, 
og har minst mulig spesialløsninger og spesialprodukter for enkelte brukergrupper. UU gjelder 
bygninger, utearealer, kommunikasjonsmidler eller husholdningsartikler.  
 
De 7 prinsippene for universell utforming er: 1. Like muligheter for bruk, 2. Fleksibel bruk, 3. Enkel 
og lett forståelig bruk, 4. Forståelig informasjon, 5. Toleranse for feil, 6. Lav fysisk anstrengelse, 7. 
Størrelse og plass for tilnærming og bruk 
 
6.3.2 Målsetting for universell utforming i boligsosial sammenheng  
Alta kommune skal i samarbeid med….  

• …ekstern kompetanse gi felles forståelse og kunnskapsheving for alle parter i universell 
utforming 

• …private utbyggere sette prinsippet om å gjøre Alta til et åpent og tilgjengelig samfunn høyt 
 
6.3.3 Tiltak for å sikre Universell utforming  
Strategien for UU må derfor forankres i regelverk, kommunale verktøy, administrativ bevissthet og kompetanse 
på alle nivå. For å sikre universell utforming i boliger for spesielle grupper skal det utarbeides en veileder for 
universell utforming i Alta kommune. Veilederen skal sette minstekrav for utforming av boliger og 
utomhusanlegg. 
 
Ved rullering av kommunens plandokument må universell utforming komme fram som overordnet strategisk 
tenkning. All planlegging gjort av kommune eller private planleggere der det skal være tilgang for allmennheten 
skal i fremtiden ta inn prinsippet om universell utforming.  
 
Universell utforming skal inn i bestemmelser for områder for sosial boligbygging og i utbyggingsavtaler for 
boligområder, kollektivtransport og bygg for allmennheten.  
Ved etablering av nye store boligfelt skal kollektivtransporten til feltet være tilpasset universell utforming. Ved 
nyetablering av ruter skal universell utforming være en strategi for utbyggingen.   
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7.  HANDLINGSPLAN  DEL 1 - MÅL, TILTAK OG RETNINGSL INJER 

7.1 En sosial tomte- og boligpolitikk – kapittel 3 
 
MÅL  
Alta kommune skal ha en 
sosial boligpolitikk … 

TILTAK OG RETNINGSLINJER ANSVAR 

  
7.1.1 …som medvirker til at det til 
enhver tid er god tilgang på 
byggeklare tomter for variert 
boligbygging 
 

7.1.1.1 Ved regulering av nye boligområder må det 
fortsatt avsettes en betydelig andel tomter for 
konsentrert boligbygging. For sentrumsnære områder 
må andelen være særlig høy  
 
7.1.1.4 Ved regulering av nye boligfelt bør det i 
reguleringsbestemmelsene legges opp til at det på 
egnete tomter i størst mulig grad gis mulighet for 
utleieenhet i tilknytning til eneboligen 
 

ASU 
 
 
 
 
ASU 

  
7.1.2 …som demper prispresset i 
boligmarkedet 
 

7.1.2.1 Gjennom regulering og utbygging av 
kommunale og private boligområder skal kommunen 
styrke tilbudet av byggeklare tomter i ulike deler av 
kommunen 
 
7.1.2.2 Øke andelen av rene utleieenheter ved 
utbyggingsavtaler  
 
7.1.2.3 Gjennom avtaler få etablert lavkostnadsboliger 
for ungdom og sosialt/økonomisk vanskeligstilt 
 

ASU 
 
 
 
 
ASU 
 
 
ASU 

  
7.1.3 …som særskilt tar hensyn til at 
det er tilgang på arealer for nye 
boliger til ungdom og til grupper med 
behov for særskilt tilrettelegging og 
oppfølging 
 

7.1.3.1 Ved rullering av kommune- og 
kommunedelplan  skal denne plan legges til grunn for 
sosial boligetablering og arealer nevnt i punkt 3.2 skal 
vurderes sikret 
 
7.1.3.2 Lokalisering av områder for sosial 
boligbygging skal etableres så sentralt som mulig i 
forhold til servicesentre som Elvebakken, Bossekop 
og Alta Sentrum, lett tilgjengelig kollektivtransport og 
kommunale velferdssentre 
 
7.1.3.3 Eksisterende formål offentlig-/allmennyttig skal 
gis en vurdering opp mot kommunens behov for 
etablering av spesielle grupper før eventuell 
formålsendring/omregulering vedtas 
 
7.1.3.4 Nye arealer for sosial boligbygging må sikres 
for å dekke fremtidig behov. Ved fortetting av 
sentrumsnære områder må tomter for 
funksjonshemmede prioriteres 
 
7.1.3.5 Ved arealplanlegging i Alta kommune skal 
Utlån og tomter og helse- og sosial administrasjonen 
være høringsinstanser 

ASU 
 
 
 
 
ASU 
 
 
 
 
 
ASU 
 
 
 
 
ASU 
 
 
 
 
ASU 
 
 
 

  
7.1.4 …som tar inn prinsippet om 
universell utforming ved utbygging 
av boligområder og områder for 

7.1.4.1 I områder for sosial boligbygging skal 
universell utforming tas inn i bestemmelsene for 
området 
 

ASU 
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allmennheten gjort av kommunen 
eller private utbyggere. 

7.1.4.2 I utbyggingsavtaler for boligområder og bygg 
for allmennheten skal det stilles krav om universell 
utforming av deler eller hele boligmassen og 
kollektivtransport til området 

ASU 
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7.2 En målrettet sosial boligetablering og sosial b oligtjeneste – kapittel 4 
 
 
MÅL  
Alta kommune skal ha en 
målrettet sosial 
boligetablering og sosial 
boligtjeneste… 

TILTAK OG RETNINGSLINJER ANSVAR 

  
7.2.1 …som sørger for at de ulike 
grupper av vanskeligstilte med 
boligbehov oppnår hensiktsmessige 
tilbud. 
 

7.2.1.1 Under planlegging og bygging av bolig for 
personer med omfattende behov for 
oppfølgingstjeneste må det være et nært samarbeid 
mellom utbygger og de som skal yte oppfølgingen 
 
7.2.1.2 Kommunen må gjennom råd og veiledning gi 
bistand til sosialt- og økonomisk vanskeligstilte slik 
at de får mulighet til å etablere seg på det private 
boligmarked 
  
7.2.1.3 Det må i økonomiplan sammenheng 
innarbeides nødvendige ressurser til å kunne 
etablere oppfølgingstjenester ved nye samlokaliserte 
omsorgsboliger. Resursbehovet skal være sikret før 
nye boliger etableres. 
 
7.2.1.4 For å kunne oppnå en optimal ressursbruk 
bør kommunen tilstrebe å samordne tjenesteyting 
overfor den enkelte brukere i deler av døgnet. 
 
7.2.1.5 For å styrke samhandlingen innenfor Alta 
kommune når det gjelder personer med boligbehov 
opprettes det ansvarsgruppe som skal ivareta den 
enkelte søker i forhold til behov.   
 

HELSE/ 
 UTBYGGER 
 
 
 
NAV / UTLÅN OG 
TOMTER 
 
 
 
HELSE 
 
 
 
 
 
HELSE 
 
 
 
HELSE / UTLÅN 
OG TOMTER 
 
 
 

  
7.2.2 …som bidrar til at det skjer en 
planmessig utbygging og forvaltning 
av boligløsninger for de grupper som 
har vanskelig for å benytte det private 
boligmarkedet. 

 

7.2.2.1 Alta kommunes bestilling av boligmasse for 
sosial boligbygging skal inneholde: 

• Boligenheter i prioritert rekkefølge 
• Det må settes et tidsperspektiv for når 

boligene ønskes bygd 
• Hvilke gruppe vanskeligstilte det skal 

bygges for og hva må tas hensyn til ved 
utforming av boligene og utomhusareal 

• Antall boliger, samlokaliseres, hvor mange 
enheter i samme boligkompleks 

• Områdene må vurderes for egnethet for de 
forskjellige grupper og lokaliseringen bli 
bestemt deretter 

 
7.2.2.2 For å øke rulleringen i Stiftelsens boligmasse 
må det ved søknad om forlengelse av leieavtale 
vurderes mulighet for etablering i egen bolig 
 
7.2.2.3 Retningslinjer og rutiner for tildeling av bolig 
på sosialt grunnlag evalueres og justeres i forhold til 
erfaringer i planperioden 
 
7.2.2.4 Boligmassen blir forvaltet i hht. Avtalen 
mellom UBA og kommunen.  
 

HELSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UTLÅN OG 
TOMTER 
 
 
NAV 
 
 
 
UBA 
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7.2.3 …som er i stand til å gi 
hjemmeboende med hjelpebehov en 
individuelt tilpasset hjelp. 

 

7.2.3.1 Målrette tjenestene slik at de treffer personer 
med størst behov og gradere behovet for 
tjenesteyting 
 
7.2.3.2 Tilrettelegge for at eldre kan bli boende i egen 
bolig lengst mulig 
 
7.2.3.3 Kvalifiering for plass i institusjon må bygge 
på stort behov for døgnkontinuerlig tilsyn 
 

HELSE 
 
 
 
HELSE 
 
 
 
HELSE 

     
7.2.4 …som har den faglige 
kompetanse, kapasitet og 
organisering  som er nødvendig for å 
kunne yte riktig hjelp og oppfølging. 

 

7.2.4.1 Det må planmessig arbeides for 
kompetanseutvikling blant de ansatte innen 
kommunens omsorgstjenester 
 

HELSE 

     
7.2.5 …som preges av et godt 
arbeidsmiljø, god ledelse og stabilt 
personale. 

 

7.2.5.1 Utvidet bruk av veiledning for personell 
inngår i virksomhetsplaner som et stabiliseringstiltak 

HELSE 
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7.3 En fleksibel og målrettet virkemiddelbruk – kap ittel 5  
 
 
MÅL  
Alta kommunes og 
Husbankens økonomiske 
virkemidler skal… 
 

TILTAK OG RETNINGSLINJER ANSVAR 

 
7.3.1 …målrettes i forhold til tiltak og 
retningslinjer gitt i planen 
 

7.3.1.1 Bostøtten gis en sterkere markedsføring for 
alle som kan være berettiget ordningen og særskilt for 
spesielle grupper 
 
7.3.1.2 Stimulere til fortsatt bygging av boliger i 
distriktet ved at kommunens særskilte 
stimuleringsordninger videreføres 
 
7.3.1.3 Kommunens virkemiddel for redusering av 
kommunale gebyrer opprettholdes og vurderes ved 
endringer i gebyrsatser og gebyrregulativer 
   
7.3.1.4 Ved behandling av økonomiplan og årsbudsjett 
må det årlig vedtas opptak av utlånsmidler i forhold til 
vurdert behov  
 
7.3.1.5 Innenfor Hubankens virkemidler er det 
mulighet for etablering av kriseleilighet for unge som 
står i fare for eller har blitt utsatt for tvangsekteskap, 
Alta kommune vurderer dette behovet.  
 

UTLÅN OG 
TOMTER 
 
 
DRIFT  
 
 
 
UTLÅN OG 
TOMTER 
 
 
UTLÅN OG 
TOMTER 
 
 
NAV 

 
7.3.2 …medvirke til at flere får 
mulighet for å etablere seg i egen 
bolig eller på det ordinære 
boligmarked  

 

7.3.2.1 Administrasjonen arbeider videre med å 
målrette de ulike låne- og tilskuddsordningene mot 
prioriterte grupper 
 
7.3.2.2 Mangel på tilskuddsmidler for etablering av 
personer med særskilte behov synliggjøres for 
Husbanken 

UTLÅN OG 
TOMTER  
 
 
UTLÅN OG 
TOMTER 

. 
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7.4 Stiftelsen utleieboliger, eksterne samarbeidspa rter, universell 
utformning – kapittel 6   
 
MÅL  
Alta kommune skal i 
samarbeid med … 

TILTAK OG RETNINGSLINJER ANSVAR 

 
7.4.1 … Stiftelsen utleieboliger UBA 
sikre tilpassede boliger for de som 
ikke har mulighet på det private 
boligmarked  
 

7.4.1.1 UBA skal prioritere boligetablering for grupper 
som har tilsynsbehov i henhold til kommunens 
prioriteringer i kapittel 7, del 2. 
 
7.4.1.2 UBA skal ha en forsvarlig utbygging i fht. 
likviditet for foretaket.  
 
7.4.1.3 Boligmassen vurderes fortløpende i forhold til 
vedlikehold innvendig og kravet om universell 
utforming og forvaltes i hht. avtalen mellom Alta 
kommune og UBA. 
 

UBA 
 
 
UBA 
 
 
UBA 
 
 
 
 
 

7.4.2 … ABBL legge til rette for bedre, 
flere og rimeligere botilbud i 
kommunen 
 
…styrke tilbudet til enkelte grupper 
som faller inn under boligsosial 
handlingsplan    
 

7.4.2.1 ABBL skal ha fokus på å skaffe rimelige 
boliger for personer som seniorer, 
førstegangsetablerere, flyktninger og økonomisk 
vanskeligstilte  
 
7.4.2.2. I avtaler for områder der boliger skal bygges 
for gruppene over skal utforming, boligstørrelse og 
pris være fastsatt og boligene klausuleres over en 
viss tid.  
 
7.4.2.3 Nye områder som etableres der grupper over 
skal være eiere må ha universell utforming av bolig, 
adkomst og utomhusareal.  
 
7.4.2.4.Bygg med mer enn 1 etg. skal etableres med 
heis.  
 
7.4.2.5 ABBL skal etablere nok boliger, slik at 
prispresset i markedet dempes. 
 
7.4.2.6 ABBL, UBA (Stiftelsen utleieboliger) og Alta 
kommune har et årlig møte i april/mai der etablering 
av boliger for vanskeligstilte er tema. Møte danner 
grunnlaget for innspill til neste års budsjett. 
 

ABBL 
 
 
 
 
ABBL / ASU 
 
 
 
 
ABBL / ASU 
 
 
 
ABBL  
 
 
ABBL 
 
 
ABBL / UBA / 
HELSE / UTLÅN 
OG TOMTER 

7.4.3 … private boligbyggere vurdere 
mulighet får å etablere private 
boligsameier med tilsyn  

7.4.3.1 Ved etablering av boligsameier med minst 5 
personer vil Alta kommune være behjelpelig med å 
fremskaffe egnet tomt dersom dette ikke er mulig på 
det private marked.  
 
7.4.3.2 Etablering av boligsameier for personer med 
tilsynsbehov skal ha en økonomisk og behovsmessig 
vurdering av mulighet for finansiering og betjening av 
boutgifter, behov for tilrettelegging av bolig og krav 
til tomtearealer når det gjelder lokalisering og 
beskaffenhet 
 
7.4.3.3 For mindre enheter vil ordinære boligtomter bli 
tilbudt. For disse boligtomtene er det mulig å søke på 
sosialt grunnlag.  

UTLÅN OG 
TOMTER / ASU 
 
 
 
UTLÅN OG 
TOMTER / ASU 
 
 
 
 
 
UTLÅN OG 
TOMTER 
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7.4.4 …private fremskaffe arealer for 
bygging av boliger og boliger for 
grupper i denne plan 
 

7.4.4.1 Gjennom aktiv bruk av utbyggingsavtaler med 
private må kommunen sikre arealer for bygging av 
boliger for spesielle grupper omtalt i denne plan 
 
7.4.4.2 Gjennom aktiv bruk av utbyggingsavtaler med 
private utbyggere må kommunen medvirke til at det 
ved feltutbygging blir en ønsket fordeling av 
boligtyper, boligstørrelser og boliger for spesielle 
grupper  
 

ASU 
 
 
 
ASU 

7.4.5 …ekstern kompetanse gi felles 
forståelse og kunnskapsheving for 
alle parter i Universell utforming 
 

7.4.5.1 Kompetanseheving for kommunalt ansatte 
innen universell utforming. 
 
7.4.5.2 Kompetansespredning i bygningsbransjen 
 
7.4.5.3 Det utarbeides veileder for universell 
utforming til bruk ved boligbygging og for 
utomhusområder for allmennheten. Veilederen 
forankres i kommunestyret.  
 

ASU / BYGG 
 
 
BYGG 
 
BYGG 
 

 
7.4.6 …private utbyggere sette  
prinsippet om å gjøre Alta til et åpent 
og tilgjengelig samfunn høyt 
 

7.4.6.1 Ved planarbeid og byutvikling skal prinsippet 
for UU tas med for bygg og areal som skal benyttes 
av allmennheten.  
 
7.4.6.2 Ved større renoveringer av Stiftelsens 
boligmasse skal mulighet for universell utforming 
vurderes 
   
7.4.6.3 Kollektivtransport til/fra områder avsatt til 
boligbygging, da særlig sosial boligbygging skal gis 
krav om UU 
 
7.4.6.4 Ved etablering av nye kollektivtransportruter 
skal universell utforming være en del av strategien 
ved utbyggingen.   
 

ASU 
 
 
 
UBA 
 
 
 
ASU 
 
 
 
ASU 
 
 
 

 
 



7.  HANDLINGSPLAN DEL 2 – PRIORITERT BOLIGETABLERING 2010 – 2014 OG FREMSKREV ET BEHOV 2015 - 2030 

7.5 Tematisk kommunedelplan for sosial boligpolitik k 2010 - 2014 - plan for prioritert utbygging av bo enheter 
 

 Søkergruppe Boligtype  Lokalisering Utbygger Årstal l/Antall   kostnad tilsyn  kostnad etablering  
        
          2010/2011     

1 Rus  2-roms 40 - 45 skjermet for bostedsløse Dalebakken UBA 10 tilsynspersonell   
2 flyktning 3-roms min. 70m² samlok.  Komsa  UBA 4     
3 flyktning 2-roms 55 - 60m² samlok. 4 - 6 pr.bolig Komsa  UBA 8     
4 flyktning 1-roms 45 - 60m² samlok. 4 - 6 pr.bolig Komsa  UBA 4     
  Totalt boligantall       26     
        
        

          2012     
5 Eldre 2-roms 55 - 60m² samlok. m/tilsyn Elvebakken sykehjem AK 16 (fra Marienlund)  tilsynspersonell bygging og drift 
6 Rus  2-roms 45 - 50m² samlok. m/tilsyn Dalebakken UBA 5 tilsynspersonell   
7 Rus  småhus spredt 2 + 3 + 2 utenfor bykjernen UBA 2 tilsyn   

8 Psykisk/fysisk funksjonshemmet  2-roms 45 - 60m² samlok. m/tilsyn 
Midtbakkveien 
bofellesskap UBA 4 tilsynspersonell   

  Totalt boligantall       27 (11 netto økn.)   16 flytter fra Marienlund 
        
        

          2013     
9 Rus/psykiatri og psykiatri  2-roms 55 - 60m² samlok. m/tilskyn   AK/UBA 8 tilsynspersonell bygging og drift 

10 Psykisk funksjonshemmet  2-roms 55 - 60m² samlok. m/tilsyn Åsveien Privat 5 tilsynspersonell   
11 Rus  småhus spredt 2 + 3 + 2 utenfor bykjernen UBA 2 tilsyn   
12 Psykisk funksjonshemmet  2-roms 55 - 60m² samlok. m/tilsyn Marienlund UBA 12 tilsynspersonell   
13 Sosialt/økonomisk vanskeligstilt  2-roms 55 - 60m² lavkostboliger Gakori ABBL/andre 10     
14 Sosialt/økonomisk vanskeligstilt  3-roms 70m² samlok.  Svaneveien utvidelse ABBL/andre 5     

  Totalt boligantall       42   15 enheter ABBL/andre 
        
        
          2014     
15 Psykisk funksjonshemmet  2-roms 55 - 60m² samlok. m/tilsyn Marienlund UBA 6 tilsynspersonell   
16 Rus  småhus spredt 2 + 3 + 2 utenfor bykjernen UBA 3 tilsyn   
17 Psykiatri  1-roms bokollektiv m/tilsyn Marienlund UBA 6 tilsynspersonell   
18 Eldre 2-roms 65m² samlok.  småhus Vertshuset UBA 8 tilsyn   
19 Sosialt/økonomisk vanskeligstilt  2-roms 55 - 60m² samlok. m/tilsyn Barnehagetomt Kaiskuru ABBL/andre 10     
20 Eldre 2-roms 55 - 60m² samlok. m/tilsyn Skaialuft  UBA 10     

  Totalt boligantall       43   10 enheter ABBL/andre 
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7.6 Tematisk kommunedelplan for sosial boligpolitik k 2015 - 2030 – fremskrevet boligbehov 
 
 

 2015 - 2030      

  Søkergruppe Boligtype  Lokalisering Antall    

           
1 Rus  2-roms 40 - 45m² m/tilsyn  nærhet til offentlige tjenester 16  

2 flyktning 2-roms 55 - 60m² samlok. 
Sentralt med gangavstand fra 
servicetilbud 44  

3 Rus/psykiatri og psykiatri  2-roms 55 - 60m² samlok. m/tilsyn 
Sentralt med gangavstand fra 
servicetilbud 27  

4 Eldre 2-roms 55 - 60m² samlok. m/tilsyn nær servicesenter, god kollektivtransport 30  

5 Psykisk funksjonshemmet  2-roms 45 - 60m² samlok. m/tilsyn 
Sentralt med gangavstand fra 
servicetilbud 77  

6 Fysisk funksjonshemmet 3-roms 65m² i rekke/samlokalisert 
Sentralt med gangavstand fra 
servicetilbud 10  

7 Sosialt/økonomisk vanskeligstilt  2-roms 55 - 60m² lavkostboliger nær skole, barnehage, sentra  58  

  Totalt boligbehov     262  
      
 Fremskrevet boligbehov er beregnet til 20 nye boliger pr år i gjennomsnitt, dette er 10% av det totale boligbehovet ved rullering av kommuneplan.  

 I perioden 2010 - 2030 skal det etableres 400 boliger som fordeles med en prosentvis fordeling mellom gruppene utfra antallet registrert i 2009.  
      
 
 

AK=Alta kommune 

UBA=Stiftelsen utleieboliger 

ABBL=Alta boligbyggelag 

samlok.=samlokalisert 



 
Forslag til  

 

Tematisk kommunedelplan for sosial 
boligpolitikk i Alta kommune 

2010 - 2014 
 
 
 

VEDLEGG 
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8. VEDLEGG 
 
 

8.1 Evaluering av måloppnåelse i gjeldende plan 

Måloppnåelse en sosial tomtepolitikk, sosial bolige tablering og sosial 
boligtjeneste 
En sosial tomtepolitikk 
Ved evaluering av måloppnåelse og tiltak ser vi 4 fremtredende faktorer: 
I  Få eneboligtomter og tomter for sosial boligbygging 
II   Få lavkostnadsboliger (lave totalkostnader)  
III   Høye Boligpriser 
IV  Flere har problem med å få finansiering av bolig på det privat lånemarked 
Alta kommune bør se på mulighet for å øke andelen av utleieboliger ved utbyggingsavtaler. Eksisterende 
formål offentlig/allmennyttig gis en vurdering opp mot kommunens behov for etablering av spesielle 
grupper før eventuell omregulering vedtas. Reguleringsbestemmelser skal sikre spesielle grupper arealer og 
egnede boligtyper ved å ta inn krav om universell utforming for boligområder, kollektivtransport og bygg 
for allmennheten.  

  
I planperioden er det 3 store endringer som nevnes spesielt, det er etableringen av NAV, endringer i 
plan- og bygningsloven (krav om universell  utforming) og endringer i Husbankens vikemidler 
(vridning fra tilskudd til personrettet bostøtte) 
 
Dagens målsettinger beholdes, men da disse inneholder mer enn bare arealpolitikk må overskriften 
endres til ”En sosial boligpolitikk”.  
 
En målrettet sosial boligetablering og sosial boligtjeneste 
Oversikt over endringer i boligbehov 2002 – 2008 og etablert boligmasse 
      

0

50

100

150

200

250

2003 47 41 25 22 11 8 19 173

2009 45 42 4 52 28 19 15 205

nye boliger 0 16 5 6 13 9 7 56

øk/sos. flykt
fysisk 
funk

psyk.utv eldre rus/psyk rus totalt

 
 
Evaluering av måloppnåelse og tiltak 
Enheter i Alta kommune har benyttet Boligsosial handlingsplan som en paraply for enkeltplaner.  
Registrert boligbehov i 2002 var 173 personer. I planperioden er det etablert 56 boligenheter, noen av 
disse er etablert som private boliger med tilsyn. Tiltakene for boligetablering i gjeldende plan er for 
generelle, boligetableringsprogram er ikke utarbeidet. Dette gjør at Stiftelsen har savnet konkrete 
boligbestillinger når det gjelder antall for ulike brukergrupper med et tidsperspektiv slik at en langsiktig 
planlegging kan muliggjøres. Tiltaket for etablering av 14 boliger for bostedsløse er ikke gjennomført og 
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faller bort og erstattes av at konkret tiltak om småhusbygging. Konkrete innspill om endringer til 
øremerkede boliger og langtidsleie mangler da det i dag er beboere som har behov for permanent bolig 
gjennom Stiftelsen. Punktet som tar for seg resursbehov forsterkes og det legges inn et krav om at 
resursbehov når det gjelder drift og tilsyn er på plass før det etableres nye boliger.  

 
Målsettingene dekker fremtidens utfordringer og blir videreført. 
 

Måloppnåelse en fleksibel og målrettet virkemiddelb ruk 
Husbankens virkemidler  
Evaluering av måloppnåelse og tiltak 
Husbanken har avviklet ordningen med kvalitetstillegg for nye boligfelt og dette tiltaket fjernes. 
Behov for ytterligere tilskuddsmidler pr. år skal synliggjøres for Husbanken ved å søke om ytterligere 
midler for personer som har et prekært behov for boligetablering. 
Bostøtten har ikke hittil fungert tilfredsstillende da den ikke har fylt gapet mellom redusert boligtilskudd 
og boutgifter ved etablering. Så lenge boutgiftstaket ikke økes i forhold til boligpriser vil ikke endringen ha 
den effekten for vanskeligstilte som den var forutsatt å ha.  
 
Kommunens virkemidler  
Evaluering av måloppnåelse og tiltak 
Styrkingen av økonomiske virkemidler har vært effektiv og videreføres, dette gjelder i sær startlån, 
reduksjon av kommunale gebyrer og bostøtta. Alta kommune har økt bruken av Startlån fra 3 mill. i 2003 
til 60 mill. i 2009. Økningen har skjedd utfra et behov i markedet. Kommunen skal også øke bruken av 
bostøtte. Tilskudd til reduksjon av kommunale avgifter er også styrket og endret slik at flere blir berettiget 
ordningen. Tilskudd til etablering i gamle Talvik kommune er eneste virkemiddel for å fremme etablering i 
distriktet. Tiltaket der kommunen bidrar til reduserte etableringskostnader ved etablering av private 
boliger for spesielle grupper konkretiseres. Punktet virkemidler inneholder bare økonomiske virkemidler 
og ved rullering bør andre typer virkemidler vurderes, slik som tjenester for å gi personer mulighet for å 
bli boende i egen bolig.  
 
Målsettingene for Husbankens og Alta kommunes virkemidler videreføres og et punkt om 
hjemmebaserte tjenester tilføyes. 
 

Måloppnåelse en hensiktmessig og tilpasset oppfølgi ngstjeneste 
Evaluering av måloppnåelse og tiltak 
Selv om planen ikke til nå har vært et aktivt verktøy for oppfølgingstjenesten er det ønskelig å videreføre 
temaet ved rullering av planen. Dette vil gi hele organisasjonen mulighet for å gjøre seg kjent med temaet 
generelt og også samle enhetene innenfor Helse- og sosial etaten for felles oppgaver som går over flere 
ansvarsområder. Ved rullering endres overskriften for å kunne gi en bedre oversikt over hvilke 
oppfølgingstjenester dette gjelder og tiltakene må innlemme hele organisasjonen og ikke bare 
miljøarbeidertjenesten. Erfaringer angående temaet ”en hensiktsmessig og tilpasset tjeneste” er at tjenesten 
bør bli mer selektiv i vurdering av hvem som kvalifiserer for tjenester og også graden av tjenesten, slik at 
den treffer personer med størst behov. Trygghetsalarm er innført som et lavterskeltilbud og fungerer etter 
hensikten som en alarmordning som tilkaller hjemmetjeneste etter behov. Kapasiteten for tjenesteyting 
ved psykiatrisk enhet for personer med vedvarende tiltak bør vurderes styrket.  

 
Målsettingene videreføres og et punkt om veiledning for personalet tilføyes. 
 

Måloppnåelse en effektiv drift av boligmassen 
Evaluering av måloppnåelse og tiltak 
Boligsosial handlingsplan har blitt aktivt brukt som verktøy for etablering av ny boligmasse, forvaltning og 
drift. I boligmassen for personer med lav boevne har godt og stabilt bomiljø ikke vært mulig å etablere 
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uten aktiv bistand fra tiltaksapparatet i kommunen. Standarden på boligmassen er i henhold til avtalen 
med kommunen og indre vedlikehold har vært høyt prioritert. Ytre vedlikehold er budsjettert med et 
tidsperspektiv på ca 10 år. For å sikre god standard og godt bomiljø har Stiftelsen laget en ringperm til 
hver boenhet med innhold som renhold, skadebegrensning, samt orientering om Stiftelsens- og beboernes 
ansvar (en brukerhåndbok). Rolledelingen mellom Stiftelsen og sosialkontor og omsorgsavdelingen er ikke 
avklart. 

 
Målsettingene videreføres og et punkt om universell utforming tilføyes. 
 

Måloppnåelse et aktivt samarbeid med andre boligakt ører 
Evaluering av måloppnåelse og tiltak 
Det var ikke satt konkrete tiltak for dette temaet, derimot så en mulighet for å etablere personer med 
spesielle boligbehov i dette boligmarked. Dette kunne redusere presset på Stiftelsens boligmassen. Alta 
kommune har inngått en samarbeidsavtalen med ABBL, denne følges opp i rullering av planen i likhet 
med samarbeid med privatpersoner for etablering av boliger med tilsyn og tiltak konkretiseres.  

 
 
 


