
Boligpolitisk handlingsplan 

Dialogmøte boligbransjen 

04.02.16 



  Agenda  

Møteledere: Mari E. Hult (BLK) og Magnus Kristiansen (NFTR) 

09.30  Velkommen til møtet v/ Byrådsleder Kristin Røymo 
09:35  Befolknings- og boligutvikling v/ kommuneplanlegger 
 Gunn-Elin Jakobsen 
09.40 Hva skjer i boligmarkedet i Tromsø? v/ Ruth Nordstrøm 
09.50 Tromsø kommune: fra handlingsplan til iverksetting 

• Boligpolitisk handlingsplan – endringer med ny politisk 
ledelse? v/ byrådsleder Kristin Røymo 

• Boligpolitikk og byutvikling v/ byråd byutvikling Ragni Ramberg 

• Boligpolitiske tiltak – hva prioriteres i 2016?  

 v/ boligkoordinator Heidi Bjøru 

• Langsiktige anskaffelser av integrerte boliger i 2016  

 v/ boligsjef Roar Stangnes og Heidi Bjøru 

10.30   Spørsmål og innspill fra salen:  

• Hvilke boligpolitiske mål, strategier og tiltak må iverksettes for 
å realisere boligbygging i Tromsø? 

11.20-11.30 Oppsummering og neste dialogmøte 

 



Dialogmøte bolig 4.2.2016 

 

 

Gunn E. Jakobsen 

1. Statistikk – siste års utvikling 
2. Kartlegging av nye boligprosjekter 
3. Noen utfordringer for kommunal infrastruktur fra prognose 2013 
 



SSB beregner folketallet ved årsskiftet til å være 73.556. 
Dette er i tråd med kommunens framskrivninger som ble brukt til 
analyser i kommuneplanens samfunnsdel 2015-2026. 



I gjennomsnitt de siste ti årene har folketilveksten vært på vel 1000 per år. 
Avdempet fødselsoverskudd de siste årene – forholdsvis høy nettoinnflytting. 



Gjennomsnitt siste 10 år:  
Årlig nettoinnflytting fra utlandet  = 510 personer 
Årlig nettoinnflytting innenlands = -49 personer  





 
Kartlegging av nye boligprosjekter 
 

Boligpotensialet ved utgangen av januar 2016  er beregnet til å 
være på over 29.000 boenheter.   
 
Ved anslag om bygging av 600 boenheter per år så tilsvarer det 
nesten 50 års boligreserve.  
 



Kommuneplanens 
samfunnsdel -2026.  
Kapittel om 
skolekapasitet 
 
Med en boligbygging 
på i vel 11.000, så 
forventes nær 
halvparten av 
barneskolene i 
byområdet å få 
kapasitetsutfordringer. 
 
I økonomiplanen er 
det funnet rom for 
investeringsmidler til 
Solneset barneskole. 
 



Hva skjer i boligmarkedet i Tromsø? 

Ruth Norstrøm  
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Endringer med ny politisk ledelse? 
Kristin Røymo, byrådsleder Tromsø kommune 

Ragni Løkholm Ramberg, byråd byutvikling Tromsø kommune  



 



 Hovedmål og strategier står fast 



Valgkampen og byrådserklæringa 

• Kommunen skal «bygge selv» 

 

 



Fra plan til handling 

Nok og riktige boliger til å dekke veksten  

• Forbildeprosjekter senior og leie (kommersielle 

prosjekter): Arnestedet skal gå foran!  
 

Nok og riktige boliger til vanskeligstilte  

• Fortsette med kjøp av boliger integrert i private prosjekter 

• Investeringsmodell egne kommunale prosjekter  

• Omorganisering kommunalt boligarbeide – en verdikjede 

på tvers av eierskap/forvaltning og boligsosial hensikt  
 

Byutvikling  

• Flere boliger i sentrum!  
 

Organisering  

• Boligkoordinator fast full stilling (admin) 



Boliger i sentrum 

3000 nye boliger i sentrum? 
 

Folk i sentrum bygger Tromsø!  
 
Folk skaper bolyst skaper liv skaper 
næring skaper by 
 

 

 

 



Boliger i sentrum 

Vinn-vinn!  
 
Hva skal til? 
 
- Samarbeid 
- Samspill 
- Samhandling  
- Samvær 
- Sammenhenger 

 
- Fellesskap og felles løsninger 
 
For hvem? 
Mennesker 

 



Boliger i sentrum 

• Kommuneplanens arealdel det 

viktigste strategiske verktøyet 

• Krav til bolig  

– Urbane byboliger  

– Nye rene boligområder  

• Felles løsninger av infrastruktur: 

gode planer og gode 

gjennomføringsstrategier 

 

• Møteserie våren 16:  

    Hvor går Tromsø sentrum? 
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Prioriterte boligpolitiske tiltak 2016 
Heidi Bjøru,  boligkoordinator Tromsø kommune  



 



Nok boliger til å dekke befolkningsveksten 

Bygging av 900 boliger pr år frem til 2044 matcher KPA/vekstmål  

 mer forutsigbare reguleringsprosesser – vedtatt KPA 

 forutsigbar tilrettelegging av infrastruktur – utbyggingsplan/-program 

 bruk av den kommunale tomtereserven – Utb.tjenesten (Arnestedet) 

 integrering av kommunale boligbehov i private prosjekter 

2015:  
ca 600 boliger 



Riktige boliger til å dekke befolkningsveksten 

 Samlokaliserte seniorboliger (livskvalitet, tjenester, sirkulering)  

 Leieboliger for arbeidsinnvandrere og andre nyetablerere, unge uten 
EK, skoleelever og studenter, flyktninger og vanskeligstilte  

 Kommersielle privatfinansierte prosjekter, med innslag av 
kommunalt disponerte boliger.  

 Boligprogrammer, fagdag og anskaffelser/forbildeprosjekter.  
                Arnestedet utfordres!  

Nøkkeltyper i kommersielt 
marked: Seniorboliger og 
leieboliger   



Nok boliger til vanskeligstilte i boligmarkedet  

Minst 400 kommunalt disponerte boliger til 2019 

2/3 ordinære boliger integrert i ordinære bomiljø (=66 boliger pr år) 

Prioritert: barnefamilier, flyktninger, unge i overgangsfaser og personer fra fengsel/institusjon  

1/3 særskilt tilrettelagte bolig- og tjeneste-konsepter, de fleste på egen tomt (=33 pr år)   

Prioritert: utviklingshemmede, rus- og psykiatrifeltet, flyktninger  

 Boligprogrammer, fagdag og forbildeprosjekter for personer i RP-feltet  (og bostedsløse  
18-24 år) og flyktninger 

 

 
 

       

39 28 32 44 53 10 1 33 
Personer med 
fysisk 
funksjons-
nedsettelse 

Personer med 
utviklings-
hemning/-
forstyrrelser 

Rus-
avhengige 

Personer med 
psykiske 
lidelser 

Økonomisk 
vanskelig 
-stilte 

Sosialt 
vanskelig- 
stilte 

Eldre  
vanskelig- 
stilte 

Flyktninger 

 

2/3 
integrerte 
boliger 



Riktige boliger til vanskeligstilte i boligmarkedet  

2/3 integrerte boliger 

Fortsette med anskaffelser av kommunalt disponerte 
boliger integrert i ordinære bomiljø  

• Kommunale behov for ordinære boliger søkes løst integrert      

i private prosjekter  

• Vinnere: kommune, beboer, utbygger 

• Merverdi samfunn: integrering  og utløse flere prosjekter  

1/3 særskilt tilrettelagte bolig- og tjeneste-konsepter 

• På egen tomt  

• Kommunen selv/SKB byggherre/eier (unntak:OPS) 

• Konkurranseutsette bygge- og anleggskontrakten  

 

 

2/3 
integrerte 
boliger 



… på rett sted : byutvikling - innspill KPA 

 God boligmiks i alle bydeler – mulighet for hele livsløp i egen bydel  

 Styrking av bydelssentrene og sentrum som bærekraftig 

fortettings- og knutepunktstrategi – «10-minuttersbyen» 

 Helhetlige planer styrer utvikling av bydelssentrene og sentrum! 

 KPA til vedtak + fokus på urbane boliger i bydelssenter/sentrum  

Boligmiks – styrke bydelssentrene og sentrum!   



Organisering, samarbeide og forbilder 

Organisering – internt og eksternt fase 1 

Administrasjonen 

Helse og omsorg & Boligkontoret + Byutvikling  

+ Finans v/ Utbyggingstjenesten & Byggforvaltning 

Boligpolitiske dialogmøter 

NFTR / BLK 

Boligbransjen nasjonalt /  i EØS-området 

Kontaktperson bolig (politisk) 

eksternt 

Boligkoordinator (admin) 

Internt BLK 

  

Boligforum 

 Tverrfaglig (komm-dir)  

Arnestedet as / 

Stiftelsen 

kommunale 

boliger? 

 



Organisering, samarbeide og forbilder 

Organisering – internt og eksternt   

Administrasjonen 

Helse og omsorg & Boligkontoret + Byutvikling  

+ Finans v/ Utbyggingstjenesten & Byggforvaltning 

Boligpolitiske dialogmøter 
Fagråd bolig/NFTR og BLK 

 

Boligbransjen nasjonalt /  i EØS-området 

Boligkoordinator (admin) 

Internt BLK 

Kontaktperson eksternt 

  

Boligforum 

 Tverrfaglig (enhetsledere) 

Arnestedet  

Eiendom as  

Stiftelsen 

kommunale  

boliger 

 



Tiltaksplan 2016 – oppsummert  

Nok og riktige boliger til å dekke veksten  
• Igangsette utbyggingsplan og –program, utarbeide boligtypeprogrammer 

• Boligprogrammer seniorer og leietakere. Kommersielle prosjekter.             
-  anskaffelser integrerte + forbildeprosjekter : Arnestedet går foran 

 

Nok og riktige boliger til vanskeligstilte  
• Fortsette med kjøp av boliger integrert i private prosjekter (2/3 av behov) 

• Boligprogrammer rus/psykiatri, bostedsøse18-24 (stor del 1/3), flyktninger  

• Forbildeprosjekter (1/3): realiseres av kommunen/SKB som byggherre           

      – konkurranseutsette bygg- og anleggskontrakter  

• Utarbeide investeringsmodell kommunale prosjekter  

• Omorganisere internt kommunalt boligarbeide – eierskap/boligsosialt 
 

Byutvikling  
• Forankre i KPA; livsløp i bydeler, urbane boliger i bydelssenter/sentrum  
 

Organisering  
• Boligkoordinator fast full stilling hos BLK (admin.) 
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Anskaffelse integrerte boliger 2016  
Roar Stangnes, boligsjef Tromsø kommune  

Heidi Bjøru,  boligkoordinator Tromsø kommune  



Anskaffelse kommunalt disponerte integrerte boliger 

•  Budsjett 60 mill/år  

•  Behov 66 boliger pr år 

•  ? 

 



Anskaffelse kommunalt disponerte integrerte boliger 

 Budsjett 60 mill/år  

 Behov 66 boliger pr år 

 ? 

Kjøp 

 



Anskaffelse kommunalt disponerte integrerte boliger 

 Budsjett 60 mill/år  

 Behov 66 boliger pr år 

 ? 

Kjøp 

Leie  

 



Anskaffelse kommunalt disponerte integrerte boliger 

 Budsjett 60 mill/år  

 Behov 66 boliger pr år 

 ? 

Kjøp 

Leie  

Tilvisningsrett  

 



Husbanken – tilskudd og lån  
 

Individrettede ordninger (via kommunen) 

• Startlån 

• Tilskudd til kjøp av bolig 

• Tilpasning av egen bolig  

• Tilskudd til utredning og prosjektering 
 

Kommunerettet 

• Tilskudd til utleieboliger 

• Investeringstilskudd 

• Grunnlån 
 

Utbyggere og gårdeiere   

• Grunnlån – 100% ved avtale om tildelingsrett andel boliger 

• Tilskudd til heis (to trinn: prosjektering og installering)         
– omdanning av eksisterende bygninger 

 

Anskaffelse kommunalt disponerte integrerte boliger 



Kjøp  

• Kommunal investering: 60 mill (inkl tilskudd Husbanken)  

• Beboere: barnefamilier og flyktninger, unge i sårbare 
overgangsfaser  

• Husbankens grunnlån kan omsøkes for hele prosjektet 
(nytt/ombygging) 

• Anskaffelsen kan gjøres som direkte kjøp uten utlysning 
dersom bolig er ferdig prosjektert, men kommunen ønsker 
å konkurranseutsette  

Anskaffelse kommunalt disponerte integrerte boliger 



Avtaler om langsiktig innleie for fremleie  

• Ingen kommunal investering, men faste lange avtaler (20 år)  

• Kommunen garanterer utleie  

• Beboere: barnefamilier og flyktninger, unge i sårbare 
overgangsfaser  

• Husbankens grunnlån kan omsøkes for hele prosjektet 
(nytt/ombygging) 

• Anskaffelsen kan gjøres som direkte innleie uten utlysning, 
men kommunen ønsker å konkurranseutsette for større 
avtaler  

Anskaffelse kommunalt disponerte integrerte boliger 



Avtaler om tilvisningsrett / tildelingsrett  

• Ingen kommunal investering, men faste lange avtaler (20 år 
vanlig)  

• Kommunen formidler beboere, men garanterer ikke utleie  

• Utleier eier bolig og står for utleie   

• Husbankens grunnlån kan omsøkes for hele prosjektet 
(nytt/ombygging) 

• Beboere: barnefamilier og flyktninger, unge i sårbare 
overgangsfaser  

• Anskaffelsen kan gjøres som direkte kjøp etter annonsering i 
aviser  

 

Anskaffelse kommunalt disponerte integrerte boliger 



Krav til alle boliganskaffelsene 

– Best pris (må være innafor maks husleie for leietaker) 

– 2- og 3-roms integrert i ordinært prosjekt (10-30 %), 
noen få eneboliger  

– Fortrinnsvis i nye byggeprosjekter  

– Generell kravspek: UU-fordel, integrert i ordinære 
bomiljø, spredt i bydeler  

– Fortrinnsvis i BRL (ved kjøp av boliger) 
 

 

Anskaffelse kommunalt disponerte integrerte boliger 



2/3 integrerte boliger 

 Integrering av kommunale behov i private 

prosjekter (vinnere: kommune, beboer, utbygger) 

 Merverdi samfunn: integrering og utløse flere 

ordinære prosjekter  
 

 Langsiktige avtaler i tidlig prosjektfase 

   Forbildeprosjekter senior og leie  

 

Innovasjonspotensiale:  

integrering, finansiering, gjennomføring  

 

 

2/3 
integrerte 
boliger 

Anskaffelse kommunalt disponerte integrerte boliger 



2/3 integrerte boliger – utlysning 2016 

Budsjett 60 mill/år – behov 66 boliger pr år 

Eie – kjøp med utleieboligtilskudd HB  

Tildelingsrett – fast leieavtale, fullt grunnlån HB 

(Leie: egne utlysninger, annonseres i avisa) 
 

Andre kriterier utenom integrering:  

• Best pris (innafor maks husleie for leietaker) 

• Størrelse: 2- og 3-roms  

• BRL fremfor selveier ved kjøp  

• Lokalisering innafor bybussring/spredning bydeler 

• UU (i nye prosjekter)  

• Boligkvaliteter sett opp mot pris  

 

 

 

2/3 
integrerte 
boliger 

Anskaffelse kommunalt disponerte integrerte boliger 



Prosess 2015: 

Dialogmøte 21.05.15 

En-til-en-møter 

Kunngjøring1 med smalere fokus (kortsiktige kjøp) 

Kunngjøring2 langsiktige kjøp beklageligvis utsatt   

av ulike årsaker  

 

Fasit 2015: 45 boliger  

(17 kjøp, 5 tildelingsrett, 23 leid) 

Anskaffelse kommunalt disponerte integrerte boliger 



Prosess 2016 utlysning 1: generell (februar-) 

Byggebørsen 26.01  

Dialogmøte 04.02 

En-til-en-samtaler etter dialogmøte  

Kunngjøring langsiktige kjøp – alle kan gi tilbud  

Mål: 30-50 boliger integrert i nye prosjekter 

 

2016 utlysning 2: seniorboliger (mai-)  

mål 10 -20 boliger 

2016 utlysning 3: leieboliger (høst)  

mål 10-20 boliger 

(2016 utlysning: BF utv-hemmede integrert)?  

(8 boliger + base, budsjett 2017/2018) 

Anskaffelse kommunalt disponerte integrerte boliger 



Anskaffelse kommunalt disponerte integrerte boliger 

• En-til-en-møter kunngjøres på Doffin februar  

Roar.Stangnes@tromso.kommune.no 

Heidi.Bjoru@tromso.kommune.no 

 

• Selve utlysningen kunngjøres på Doffin  

 

 

• Senere utlysninger kunngjøres på Doffin: 

-    seniorboliger  

- leieboliger  

- evt integrert bofellesskap for utviklingshemmede  
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