
Tiltak Tiltak Tiltak Tiltak Tiltak

2011 2012 2013 2014 2015 - 2020

Målområde 1

Utarbeide retnigslinjer og 

prosedyrer for inngåelse av 

utbyggingsavtaler

Følge opp 

utbyggingsavtaler

Følge opp 

utbyggingsavtaler

Følge opp 

utbyggingsavtaler Følge opp utbyggingsavtaler

Markedet

Kartlegge sentrumsnære 

tomter i kommunal eie

Velge ut sentrumsnære 

tomter til boligsosiale 

formål

Avsette areal i Årølia til 

boligsosalt formål

Avsette areal på Kringstad 

til boligsosalt formål

Regulering av areal til 

framtidig bygging av 

omsorgsboliger

Formalisere samarbeid 

med MOBO som 

boligsosial aktør

Videreutvikle samarbeidet 

med MOBO - kvartalsvise 

møter

Videreutvikle samarbeidet 

med MOBO - kvartalsvise 

møter

Videreutvikle samarbeidet 

med MOBO - kvartalsvise 

møter

Videreutvikle samarbeidet 

med MOBO - kvartalsvise 

møter

Informasjon til 

markedsaktørene om 

Husbankens virkemidler

Informasjon til 

markedsaktørene om 

Husbankens virkemidler

Informasjon til 

markedsaktørene om 

Husbankens virkemidler

Informasjon til 

markedsaktørene om 

Husbankens virkemidler

Informasjon til 

markedsaktørene om 

Husbankens virkemidler

Skaffe boliger til unge i 

etableringsfasen gjennom 

samarbeid og påvirkning av 

markedsaktører. (MOBO, 

MUB og andre.

Skaffe boliger til unge i 

etableringsfasen gjennom 

samarbeid og påvirkning av 

markedsaktører. (MOBO, 

MUB og andre.

Skaffe boliger til unge i 

etableringsfasen gjennom 

samarbeid og påvirkning av 

markedsaktører. (MOBO, 

MUB og andre.

Skaffe boliger til unge i 

etableringsfasen gjennom 

samarbeid og påvirkning 

av markedsaktører. 

(MOBO, MUB og andre.

Skaffe boliger til unge i 

etableringsfasen gjennom 

samarbeid og påvirkning av 

markedsaktører. (MOBO, 

MUB og andre.

Målområde 2

Utarbeide retningslinjer og 

kriterier for bruk-, og 

tildeling av kommunale 

boliger

Følge opp  retningslinjer og 

kriterier, sørge for 

nødvendige tilpasninger

Følge opp  retningslinjer og 

kriterier, sørge for 

nødvendige tilpasninger

Følge opp  retningslinjer 

og kriterier, sørge for 

nødvendige tilpasninger

Følge opp  retningslinjer og 

kriterier, sørge for 

nødvendige tilpasninger

Kommunale 

boliger

Reetablere kommunens 

boligutvalg. Formalisere 

utvalgets mandat og 

oppgaver
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Opprette 100% stilling 

saksbehandler 

boligsøknader

Gjennomgang og 

revidering av 

boligsøkerliste Kvartalsvis oppdatering Kvartalsvis oppdatering Kvartalsvis oppdatering Kvartalsvis oppdatering

Skaffe 30 nye boliger til 

første- gangs etablering av 

flyktninger

Skaffe boliger til flyktninger 

i tråd med k-styrets vedtak 

om mottak

Skaffe boliger til flyktninger 

i tråd med k-styrets vedtak 

om mottak

Skaffe boliger til 

flyktninger i tråd med k-

styrets vedtak om mottak

Skaffe boliger til flyktninger i 

tråd med k-styrets vedtak om 

mottak

Opprette 100% stilling for 

innleie av boliger fra det 

private marked

Skaffe 30 boliger ved 

innleie fra privat marked

Skaffe 30 boliger ved 

innleie fra privat marked

Skaffe 30 boliger ved 

innleie fra privat marked

Anskaffe 20 nye 

gjennomgangsboliger

Anskaffe 20 nye 

gjennomgangsboliger

Anskaffe 20 nye 

gjennomgangsboliger

Anskaffe 20 nye 

gjennomgangsboliger

Sørge for frigjøring av 40 

gjennomgangsboliger

Sørge for frigjøring av 40 

gjennomgangsboliger

Sørge for frigjøring av 40 

gjennomgangsboliger

Sørge for frigjøring av 40 

gjennomgangsboliger

Sørge for årlig frigjøring av 40 

gjennomgangsboliger

Utarbeide boligprogram 

med definering av antall 

boliger, type boliger, 

størrelse og geografisk 

plassering.

Årlig rullering av 

boligprogram.

Årlig rullering av 

boligprogram.

Årlig rullering av 

boligprogram.

Årlig rullering av 

boligprogram.

Anskaffe egnede boliger til 

bruk for personer med 

akutt behov for bolig

Opplæring i bruk av 

Husbankens virkemidler

Opplæring i bruk av 

Husbankens virkemidler

Opplæring i bruk av 

Husbankens virkemidler

Opplæring i bruk av 

Husbankens virkemidler

Opplæring i bruk av 

Husbankens virkemidler

Opprette 100% stilling 

saksbehandler økonomi - 

Statlige støtteordninger

Vesentlig økt bruk av 

startlån (25,0 mill)

Vesentlig økt bruk av 

startlån (35,0 mill)

Vesentlig økt bruk av 

startlån (45,0 mill)

Vesentlig økt bruk av 

startlån (50,0 mill)

Vesentlig økt bruk av startlån 

(75,0 mill. årlig)

Målområde 3

Vesentlig økt bruk av 

tilskudd til videreformidling

Vesentlig økt bruk av 

tilskudd til videreformidling

Vesentlig økt bruk av 

tilskudd til videreformidling

Vesentlig økt bruk av 

tilskudd til 

videreformidling

Vesentlig økt bruk av tilskudd 

til videreformidling

Virkemidler Maksimal bruk av bostøtte Maksimal bruk av bostøtte Maksimal bruk av bostøtte Maksimal bruk av bostøtte Maksimal bruk av bostøtte



Kartlegging av alle 

boligsøkere med tanke på 

innholdstjenester

Kartlegging av alle 

boligsøkere med tanke på 

innholdstjenester

Kartlegging av alle 

boligsøkere med tanke på 

innholdstjenester

Kartlegging av alle 

boligsøkere med tanke 

på innholdstjenester

Kartlegging av alle 

boligsøkere med tanke på 

innholdstjenester

Aktiv bruk av 

samarbeidsavtalen med 

Husbanken

Aktiv bruk av 

samarbeidsavtalen med 

Husbanken

Aktiv bruk av 

samarbeidsavtalen med 

Husbanken

Aktiv bruk av 

samarbeidsavtalen med 

Husbanken

Aktiv bruk av 

samarbeidsavtalen med 

Husbanken

I samarbeid med MOBO 

planlegge nytt borettslag for 

vanskeligstilte ved 

maksimal bruk av 

Husbankens virkemidler

Realisere nytt borettslagt 

for vanskeligstilte i 

samarbeid med MOBO

Fortløpende kontakt med 

MOBO gjennom 

kvartalsvise 

samarbeidsmøter

Fortløpende kontakt med 

MOBO gjennom 

kvartalsvise 

samarbeidsmøter

Fortløpende kontakt med 

MOBO gjennom kvartalsvise 

samarbeidsmøter

Skaffe boliger for unge i 

etableringsfasen ved hjelp 

av utbyggingsavtaler, bruk 

av startlån og tilskudd. 

Skaffe boliger for unge i 

etableringsfasen ved hjelp 

av utbyggingsavtaler, bruk 

av startlån og tilskudd. 

Skaffe boliger for unge i 

etableringsfasen ved hjelp 

av utbyggingsavtaler, bruk 

av startlån og tilskudd. 

Skaffe boliger for unge i 

etableringsfasen ved 

hjelp av 

utbyggingsavtaler, bruk 

av startlån og tilskudd. 

Skaffe boliger for unge i 

etableringsfasen ved hjelp av 

utbyggingsavtaler, bruk av 

startlån og tilskudd. 

Målområde 4

Karlegge alle kommunale 

inholdstjenester

Oppfølging og utvikling av 

kommunale 

innholdstjenester

Oppfølging og utvikling av 

kommunale 

innholdstjenester

Oppfølging og utvikling av 

kommunale 

innholdstjenester

Oppfølging og utvikling av 

kommunale innholdstjenester

Innholds- 

tjenester

Starte utredning av 

samordning av 

kommunens 

inholdstjenester

Gjennomføre samordning 

av kommunens 

innholdstjenester

Etablere overordnet 

samordningsfunksjon for 

kommunale 

innholdstjenester

Etablere døgntjeneste for 

kommunens 

innholdstjenester

Etablere innholdstjeneste 

som vaktmester, gjerne i 

samarbeid med MOBO  


