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FORORD. 

Gratangen kommune ved Formannskapet/Planutvalget vedtok den 12.06 2012, sak 6/12 å utarbeide 

Boligsosial handlingsplan. 

Utvalget vedtok at Planutvalget/Formannskapet skulle være styringsgruppe for planarbeidet. 

Utvalget vedtok at prosjektgruppen skulle bestå av representanter fra Teknisk etat, 

NAV/flyktningetjenesten, hjemmetjenesten/psykiatritjenesten, Boligstiftelsen, brukerrepresentant 

ved  kommunalt råd for eldre, kommunalt råd for funksjonshemmede, ungdomsrådet, politisk 

representant og prosjektleder. 

Følgende er har deltatt i prosjektgruppen: 

Teknisk etat ved Johan Gamnes 

NAV/ Flyktningetjenesten ved Eirik Nilsen 

Psykiatritjenesten ved Marit Mikkelsen 

Boligstiftelsen ved Kurt-Egil Rogne 

Kommunalt råd for eldre ved Reidulf Pedersen 

Kommunalt råd for funksjonshemmede ved Tove Karlsen. 

Prosjektleder  Rita H. Roaldsen. 

 

 

Sitat årsmelding Gratangen kommune 2012: 

 

” Et paradoks til slutt: Selv om vi over tid har hatt fraflytting, så opplever vi samtidig boligmangel. 

Dersom økningen i folketallet i 2011 fortsetter, så vil boligmangel bli en stor utfordring. Virkemidler 

for å få økt boligbygging/omsetning av boliger må iverksettes/utvikles.”  Karl Fredrik Normann. 
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1 Innledning  
 

Gratangen kommunes vedtok  den 23.04.2012, sak 0034/12 en kommunal planstrategi. Boligsosial 

handlingsplan er en del av den vedtatte planstrategien. Kommunen har ikke tidligere utarbeidet 

Boligsosial handlingsplan. Formannskapet/planutvalget vedtok utarbeidelse av Boligsosial 

handlingsplan den 12.06.2012,sak 6/12. 

Planen er behandlet og vedtatt i utvalg for Helse, sosial- og omsorg den 20.03.2013, saksnr 1/13 ,og 

kommunestyret den 22.04.2013. saksnr 24/13. 

Boligsosial handlingsplan er en temaplan/handlingsplan etter Plan og bygningslovens § 11.1. Den er 

et strategisk styrende dokument for kommunens boligarbeid. Planen kan inngå som en del av 

samfunnsplanen i kommuneplanen.  Planen bygger på vedtatte mål og tiltak i andre planer som 

kommuneplanens arealdel, rusmiddelpolitisk handlingsplan og andre planer. 

Boligpolitikk defineres som all offentlig aktivitet som har til hensikt å sørge for at alle innbyggerne 

har egen bolig, leid eller eid. Boligpolitikken omfatter både utbyggingspolitiske og sosialpolitiske 

tiltak.  

Bolig er et basisgode, og dens funksjon er langt mer enn å ha ”tak over hodet”. For individet er det å 

ha bolig en av forutsetningene for å kunne fungere på andre arenaer i samfunnet som skolegang, 

arbeidsmarkedet, sosial omgang med videre. 

På samfunnsnivå for Gratangen kommune er boligpolitikken en viktig faktor for å øke tilflytting og 

redusere fraflytting. En forskningsrapport fra Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) i 2008 

viser at boligforhold er viktig for valg av bosted. Undersøkelsen viser at når vi velger å flytte til et 

annet sted er det ikke først og fremst fordi vi sikter mot bedre og mer spennende jobber. Bare 29% 

oppgav jobb som viktigste årsak til flytting. Et godt nærmiljø, gode boforhold og nærhet til familie er 

viktigere og utgjorde større prosentandel som grunn for flytting. Undersøkelsen viser derfor at det er 

viktig for kommunene å ha en aktiv boligpolitikk for å øke tilflytting. 

 

Mandat og prosjektplan for utarbeidelse av boligsosial  handlingsplan i Gratangen kommune. 

 

Bakgrunn: I NOU 2011:15,Rom for alle. St meld nr.49(1997-98) Om boligetablering for unge og 

vanskeligstilte. Kommunene oppfordres til å lage boligsosiale handlingsplaner. 

Målsetting: Den overordnede målsettingen er å lage en samlet plan for kommunens arbeid med å 

legge til rette for boliger  og boligbygging  til innbyggerne med ulike behov som for eksempel, unge i 

etableringsfasen, flyktninger, rus/psykiatri, funksjonshemmede, eldre og mennesker med  psykisk 

utviklingshemming. 

Styringsgruppe: Planutvalget/Formannskapet. 

Prosjektgruppen skal: 
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1, Gi en beskrivelse og vurdering av generell befolknings- og boforhold i kommunen 

2. Utarbeide en oversikt over behovet for ulike typer boliger og andre boligtiltak til vanskeligstilte 

grupper. 

3. Kartlegge den kommunale boligmassen og Boligstiftelsens boligmasse, og vurdere utnyttelsen av 

denne. 

4. Vurdere generell utbygging og arealutnyttelse i kommunen. 

5. Gjennomgå og vurdere kommunens bruk av låne og tilskuddsordninger i Husbanken. 

6. Gjennomgå og vurdere kommunens organisering av det boligsosiale arbeidet. 

7. Lage en samlet plan for framskaffelse av boliger, og behov for bo- oppfølging til vanskeligstilte på 

boligmarkedet. 

8. Vurdere hvilke tiltak som kommunen kan iverksette for å stimulere til utbedring av kommunale 

boliger /boligstiftelsens boligmasse for på høyne boligstandaren og tilrettelegge for hjemmebasert 

omsorg, blant annet ved bo- oppfølging. 

9. Vurdere universell utforming i boligmassen i kommunen, og tiltak som bedrer tilgjengeligheten. 

10. Vurdere hvilken rolle kommunen bør ha i utviklingen av gode bomiljøer, og utarbeide 

bomiljøtiltak. 

11. Vurdere tiltak som bidrar til at estetiske hensyn ivaretas ved utbygging i kommunen. 

13. Vurdere bosituasjonen for eldre og utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten. 

 

1.1Hva er en boligsosial handlingsplan. 
 
En boligsosial handlingsplan er en plan som blant annet omhandler boliger og botiltak for grupper av 

befolkningen som har vansker med å skaffe seg eller beholde en tilfredsstillende bolig på egen hand. 

Bakgrunnen for å lage en Boligsosial handlingsplan er å få en gjennomgang av boligpolitikken i 

Gratangen kommune. Dette vil kunne resultere i større oversikt over eksisterende boligmasse, 

tilstandsvurdering, behov for rehabilitering/nybygg. Kartlegging av behov hos ulike vanskeligstilte 

grupper. Gjennomgangen vil resultere i bedre samordning og koordinering av boligpolitikken i 

Gratangen kommune. En aktiv boligpolitikk  er viktig for å kunne rekruttere arbeidstakere til 

næringslivet i Gratangen og øke tilflytting til kommunen. Planarbeidet skal også bidra til å øke 

kunnskapen om statlige virkemidler i boligpolitikken og gjøre kommunen i stand til å kunne 

nyttiggjøre seg av statlige virkemidler.  

Gratangen kommune er en distriktskommune med utfordringer i forhold til nedgang i folketallet. Det 

er spesielt unge mennesker som flytter, mens den eldre delen av befolkningen blir igjen. Det er 

derfor viktig i planarbeidet å vurderer hvorvidt boligpolitikken og tilrettelegging for boligbygging kan 
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medvirke til at flere unge ønsker å etablere seg i kommunen. Flere eldre i egne boliger spredt rundt i 

kommunen medfører også utfordring i forhold til omsorg og kommunale tjenester. 

Målgrupper for planarbeidet: 

- Økonomisk vanskeligstilte.  

- Flyktninger 

- Fysisk funksjonshemmede 

- Psykisk utviklingshemmede 

- Personer med psykisk lidelse 

- Rusmisbrukere 

- Sosialt vanskeligstilte 

- Eldre 

- Unge /tilflyttere, nyetablerere. 

 

 

1.2 Lov/Regelverk 
 

Kommunen ansvar for vanskeligstilte er regulert blant annet i følgende lovverk: 

A.”Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.”  

Det er spesielt følgende bestemmelser som regulerer dette ansvaret: 

§3-1. Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk 

eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt 

funksjonsevne. 

§ 3-7. Boliger til vanskeligstilte. 

Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på 

boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem som 

trenger det pga alder, funksjonshemming eller av andre årsaker. 

B. Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

§ 15 Boliger til vanskeligstilte:  

Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal medvirke til å skaffe bolig til vanskeligstilte 

personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. 

§ 18 Stønad til livsopphold: 

De som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske 

rettigheter, har krav på økonomisk stønad. Stønaden bør ta sikte på å gjøre vedkommende 

selvhjulpen. 
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Departementet kan gi veiledende retningslinjer om stønadsnivået. 

Bestemmelsen kan gi rett til bistand til boutgifter, som husleie og renter på lån. 

§27 Midlertidig botilbud: 

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

Kommunen har plikt til å iverksette særlige tiltak ovenfor rusmisbrukere. 

 

C. Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og 

tilgjengelighetsloven)  

§1. Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til 

samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av 

nedsatt funksjonsevne. Loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende 

barrierer og hindre at nye skapes. 

§9 Offentlige virksomheter skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming 

innenfor virksomheten. Tilsvarende gjelder for privat virksomhet rettet mot allmennheten. 

 

1.3 Statlige og kommunale føringer. 
 

Hvem er de vanskeligstilte i boligmarkedet? NOU 2002:2 definerer de slik: 

”De som av en eller annen grunn er uten bolig, lever med ustabile boforhold eller har vanskeligheter 

med å bli boende i bolig.” 

Dette kan skyldes svak økonomi, endringer og kriser i privatlivet, diskriminering og ulike sosiale og 

helsemessige forhold 

I NOU 2011:15- ” Rom for alle”- En sosial boligpolitikk for fremtiden. Legger utvalget føringer i 

forhold til hva som bør være statlig politikk på boligområdet.  

Det overordnede målet er at alle skal bo godt og trygt. Utvalget definerer sosial boligpolitikk som 

følger: 

”Sosial boligpolitikk er å legge til rette for at alle har mulighet til å skaffe seg og opprettholde en 

tilfredsstillende bosituasjon” 

- Å bo er et grunnleggende behov og viktig for å fungere på andre områder i livet 

- Bolig og oppfølging skal tilpasses slik at den enkelte kan bo. 

Hovedkonklusjon er: 

- Bolig gir mer velferd 
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- Et boligsosialt løft i kommunene. 

- Boligeie for flere vanskeligstilte 

- Et mer fungerende leiemarked. 

For å oppnå dette må det fokuseres på følgende: 

- Det må stimuleres til flere og bedre utleieboliger for vanskeligstilte grupper 

- Det må sikres et godt tilbud til de som ikke ønsker eller har mulighet til å eie bolig. 

- Vi må ha mer kunnskap om hvordan markedet fungerer og samspillet mellom markedet og 

offentlige inngrep. 

For å oppnå dette mener utvalget at følgende tiltak må iverksettes: 

- Bostøtten må bedres ytterligere, særlig for barnefamilier. 

- Justering av bostøtten etter bolig og leieprisutviklingen 

- Lik dekningsgrad i bostøtten 

- Styrke tilskudd til tilpasning. 

- Samordnet innsats i forhold til bostedløse 

- Eierlinja må styrkes slik at flere kan eie sin bolig. 

- Bedre startlånet med risikodempende tiltak 

- Boligtilskudd som rente og avdragsfritt lån. 

For å styrke det boligsosiale arbeidet i kommunene peker utvalget på følgende tiltak: 

- Det må etableres 2500 flere boliger innen rus/psykiatri 

- Bedre veiledning i kommunal boligforvaltning 

- Statlige krav til utleieboliger i forhold til vedlikeholdskrav, lengre avskrivning, økt fleksibilitet. 

For å bedre det boligsosiale arbeidet i kommunene er det viktig å satse på følgende suksessfaktorer: 

- Samordning 

- Forankring og eierskap 

- Overordnet strategi for det boligsosiale arbeidet. 

- Boligsosial kompetanse 

- Økonomiske ressurser. 

 

Samhandlingsreformen.  

 

Samhandlingsreformen har overført til Kommunene ansvar for forebyggende helsearbeid og tidlig 

intervensjon i forhold til utvikling av sykdommer type 2 diabetes, kols, demens og helseproblemer 

knyttet til rus.  Kommunene har også overtatt ansvaret for utskrivningsklare pasienter/brukere fra 

spesialisthelsetjeneste og institusjoner. Dette krever bedre samhandling innad i kommunen, mellom 

kommunene, og mellom stat og kommune. 

For å iverksette samhandlingsreformen har Stortinget vedtatt Ny lov om kommunal helse- og 

omsorgstjeneste.  Loven trådte i kraft den 01.01.2012.  
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Fra 2013 vil økonomiske virkemidler bli tatt i bruk innen området rus og psykiatri. Kronikere, psykiske 

pasienter og rusavhengige skal prioriteres sterkere gjennom fastlegeordningen. Legene skal pålegges 

å rapportere hvordan de følger opp utsatte grupper og koordinere sitt arbeid med andre etater. 

Den nye loven om folkehelsearbeid trådte i kraft den 01.01.2012. Folkehelseloven skal styrke 

folkehelsearbeidet i politikk, samfunnsutvikling og planarbeid. Ansvaret for folkehelsearbeidet legges 

til kommunen som helhet. Kommunen skal bruke alle sine sektorer for å fremme folkehelse. Det 

legges større vekt på samordning av folkehelsearbeidet på tvers av sektorer og mellom kommuner, 

fylkeskommuner og statlige myndigheter. De viktigste utfordringene er fysisk inaktivitet, røyking, 

rusmisbruk og dårlig kosthold. 

Kommunene har fått ansvar for utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten og 

institusjoner. Dette medfører behov for økt kapasitet og kompetanse innen kommunehelsetjenesten. 

Som følge av samhandlingsreformen vil det være et økt behov for tilpassede boliger og 

behandlingsrom  for  pleietrengende. 

2. Boligsosiale visjoner og hovedmål. 
 

2.1 Boligpolitiske mål. 
 

A.Utbyggingspolitiske mål 

 

1. Gratangen kommune skal legge til rette for å øke boligbyggingen 

2. Alle som ønsker tomt skal få tilbud om regulert tomt, eller hjelp til fradeling av tomt utenfor 

boligfelt. 

3. Gratangen kommune skal ha tilstrekkelig med boliger for å rekruttere unge i 

etableringsfasen. 

4. Gratangen kommune skal sikre et bolig og tomtebehov som ivaretar barns behov, trygghet 

og sikkerhet. 

5. Gratangen kommune skal øke utnyttelsen av Husbankens virkemiddelordninger. 

6. Gratangen kommune skal ha botilbud  for personer med behov etter institusjonsopphold 

som somatisk sykehusopphold, psykiatri, rus og kriminalomsorg. 

 

B Utbyggingsstrategi: 

 

1. Gratangen kommune skal samarbeide med Boligstiftelsen og private utbyggere for å øke 

boligbyggingen. 

2. Gratangen kommune skal ha regulerte og byggeklare attraktive tomter. 

3. Gratangen kommune skal prioritere saksbehandling på bygge og tomtesøknader. 
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4. Gratangen kommune skal ha en integrerende boligpolitikk. 

 

2.2 Boligsosiale mål/strategier/tiltak. 

A. Boligsosiale mål: 

 

1. Alle som trenger det skal få hjelp til et egnet botilbud. 

2. Alle som ønsker det skal få mulighet til å etablere seg i egen bolig 

3. Gratangen kommune skal styrke samordning og samarbeid innen boligsosialt arbeid og 

boligtildeling. 

4. Gratangen kommune skal styrke informasjon om boligpolitiske tiltak 

B. Boligsosial strategi: 

 

1. Gratangen kommune skal ha sentrumsnære tilgjengelige boliger for vanskeligstilte grupper. 

2. Gratangen kommune skal  legge til rette for boveiledning. 

3. Gratangen kommune skal ha god informasjon om boligpolitiske virkemidler. 

3. Vanskeligstilte på boligmarkedet. 

 3.1Hvilke utfordringer har Gratangen kommune. 
 

Utdrag  Årsmelding Gratangen kommune 2012. 

Befolkningsutvikling 

Tendensen med stadig synkende innbyggertall er en langvarig tendens. I 2009 fikk Gratangen 

kommune en nedgang på netto 1 innbygger. I 2010 er det igjen en stor nedgang i folketallet med en 

nedgang på 35 personer. I 2011 har innbyggertallet gått opp med 26 innbyggere. Det er meget positivt. 

Men den langvarige tendensen er en stadig befolkningsnedgang. Dette kommer særlig til uttrykk med 

nedgangen i antall barn. For Gratangen kommune, på lik linje med storparten av distriktskommunene, 

er det befolkningsreduksjonen som er den største trusselen. Samtidig med at folketallet reduseres i 

distriktskommunene – så vokser det kraftig i sentrale strøk av landet. Andelen av befolkningen som 

bor i distriktene går stadig nedover. Dette har stor betydning for bla. fordeling av overføringene fra 

staten som følger innbyggertallet/andelen av befolkningen. Innbyggertallet har i mange år vært sterkt 

synkende uten at kommunale tiltak har klart å snu denne negative utviklingen.  

Befolkningsutvikling Gratangen kommune 

1986 – 2012 pr. 1. januar 
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Kilde: SSB 

 

 

3.2 Forventet befolkningsutvikling i boligpolitisk sammenheng. 
 

Det vi ser av statistikker for befolkningsutviklingen i Gratangen kommune er at andelen eldre i 

befolkningen opprettholdes selv om folketallet går ned. Dette skyldes at de eldre lever lenger og at 

en del eldre flyttet tilbake til kommunen etter oppnådd pensjonistalder. Økt alder i befolkningen 

medfører også økt sykelighet. Befolkningsutviklinger tilsier derfor at vi vil få flere utskrivningsklare 

pasienter fra spesialisthelsetjeneste og flere pleietrengende eldre. 

Folkehelsebarometret for Gratangen kommune viser følgende: 

- Antall uføretrygdede i Gratangen ligger over landsgjennomsnittet. Andel uføretrygdede er på 

19.7% av befolkningen, mens gjennomsnittet for Troms er på 11.8%. 

- Andel sosialstønadsmottakere er på 8.8%, mens snittet for Troms er på 3.8%. 

- Lønnsgjennomsnittet er lavt, noe som betyr at kommunen har mange i lavinntektsgruppen. 

1986 1990 1994 1998 2002 2006 2010 2011 2012

0 år 12 21 21 12 16 12 9 6 9

1-5 år 94 74 99 82 60 63 61 50 45

6-15 år 206 178 164 163 185 172 130 130 130

16-19 år 102 88 76 67 71 66 68 63 62

20-44 år 477 434 444 383 375 340 290 276 287

45-66 år 403 401 360 337 329 324 342 351 348

67-79 år 231 195 207 192 191 174 157 153 167

80 år eller eldre 87 92 106 104 89 94 93 86 88

Sum 1612 1483 1477 1340 1316 1245 1150 1115 1136
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Disse indikatorene betyr at det vil være et stort behov for boligsosial tiltak i Gratangen kommune for 

å bedre bosituasjonen for ulike grupper. 

Gratangen kommune har flere næringsaktører med behov for arbeidskraft. Dette gjelder spesielt 

Astafjord slakteri og Nord-Norsk Fartøyvernsenter. Begge bedriftene har rekruttert en stor del av 

arbeidstyrken gjennom arbeidsinnvandring og tilflytting. For å rekruttere tilstrekkelig med 

arbeidstakere har det vist seg at tilgang på attraktive boliger og tomter er viktig, og at mangel på 

dette ofte er et hinder i forhold til økt bosetting.  

Bedre kommunikasjon til Narvik med ferdigstillelse av Hålogalandsbrua  i 2016, gir mulighet for økt 

boligetablering i Gratangen. Kommunen vil ligge i pendleravstand fra Narvik når reisetiden kuttes 

med 20 minutter. Ved å tilby attraktive boliger og tomter vil kommunen kunne oppnå økt tilflytting. 

Trygge oppvekstvilkår med gode barnehager, skole og fritidstilbud, vil gjøre kommunen attraktiv som 

bostedskommune. Undersøkelser viser at befolkningsutviklingen er styrt av boligtilgang, gode 

oppvekstmiljø i tillegg til arbeidsmarked. 

 

4. Boliger, tjenester og virkemidler. 
 

Gratangen kommune har valgt å overføre forvaltningen og drift av kommunens boliger fra det 

kommunale systemet og til Gratangen Boligstiftelse. 

Boligstiftelsen har ulike kategorier boliger som blant annet inneholder  omsorgsboliger for eldre, rus 

og psykiatri, flyktningeboliger, ungdomsboliger og utleieboliger. Boligene er tilstandsvurdert etter en 

skala på 1-10 hvor 10 er god tilstand og 1 er dårlig. Vedlagt ligger definisjon av tilstandskriteriene. 

Boligstiftelsen har i dag stor etterspørsel etter boliger og har ventetid fra 0,5 -2 år. Ventetiden er 

avhengig av beliggenhet på boligene. Det er størst etterspørsel etter boliger nært servicefunksjoner 

som helsesenter, kommunehus og butikk. 

 

Boligstiftelsen disponerer følgende boliger inndelt etter de ulike gruppene: 

 

4.1 Boligstiftelsens boliger- Flyktningeboliger. 
 

Boligstiftelsen har fire flyktningeboliger som er lokalisert på Årstein. Tre av boligene er to-

mannsboliger, mens den fjerde er beregnet til bofellesskap. 
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Navn adresse Antall 

boliger 

1rom 2 3 4 5 type Til 

rette- 

lagt 

heis Mål-

gruppe 

eier Til 

deling 

Til 

stand 

A Årstein 1    x  To- 

manns 

nei  Flykt B B 9 

B Årstein 1    x  To-

manns 

nei  Flykt B NAV- 

Flykt. 

 

9 

C Årstein 1     x To- 

manns 

nei  Flykt B NAV- 

Flykt 

9 

D Årstein 1     x BIF nei  Flykt B NAV- 

Flykt 

8 

 

4.2 Boligstiftelsen boliger. Omsorgsboliger. 
 

Av omsorgsboliger har Boligstiftelsen fire boenheter i en firemannsbolig på Løvdal. På Årstein ligger 

12 boenheter i rekke. I tillegg har Boligstiftelsen et bofellesskap med fire boenheter. 

 

Navn Adresse Antall 1.rom 2 3 4 5 Type Fysisk 

Til 

rette- 

lagt 

H Mål 

gruppe 

eier Tildeling 

instans 

T 

A Løvdal 1  x    Fire- 

mann 

nei  eldre B B 6 

B Løvdal 1  x    Fire- 

mann 

delvis  eldre B B 7 

C Løvdal 1  x    Fire-

mann 

nei  alle B B 9 

D Løvdal 1  x    Fire-

mann 

nei  alle B B 7 

A Årstein 1  x    rekke delvis  eldre B B/H 8 

B Årstein 1  x    rekke nei  eldre B B/H 6 

C Årstein 1  x    rekke nei  eldre B B/H 6 

D Årstein 1  x    rekke nei  eldre B B/H 5 

E Årstein 1  x    rekke nei  psykiatri B B/H 6 

F Årstein 1  x    rekke nei  eldre B B/H 6 

G Årstein 1  x    rekke nei  eldre B B/H 7 

H Årstein 1  x    rekke nei  psykiatri B B/H 5 

I Årstein 1  x    rekke nei  eldre B B/H 5 

J Årstein 1  x    rekke nei  eldre B B/H 5 

K Årstein 1  x    rekke nei  psykiatri B B/H 5 

L Årstein 1  x    rekke nei  eldre B B/H 8 

PU- 

Bolig 

Årstein 4  x    Bo- 

felles 

skap 

ja  Psykisk- 

Utv.hem. 

 Kom- 

munen 

8 
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4.3  Boligstiftelsen Boliger - Ungdomsboliger. 
 

Boligstiftelsen har  fire ungdomsboliger i Foldvik, tre på Kalmeryggen i rekke og fire på Årstein i 

rekke. 

  

Navn 

 

 

 

 

 

Adresse Antall 1rom 2 3 4 5 Type Fysisk 

tilrettelagt 

H Mål 

gruppe 

Eier Tildel. 

instans 

T 

A/B Foldvik 2  x    rekke nei  Unge/ 

Etab. 

B B  

C/D Foldvik 2  x    To-

manns 

nei  Unge/ 

Etab. 

B B  

A Kalme-

ryggen 

1  x    rekke nei  Unge/ 

etab 

B B  

B Kalme- 

ryggen 

1  x    rekke nei  Unge/ 

etab 

B B  

C Kalme- 

ryggen 

1  x    rekke nei  Unge/ 

etab 

B B  

A Årstein 1  x    rekke nei  Unge/ 

Etab. 

B B  

B Årstein 1  x    rekke nei  Unge/ 

etab 

B B  

C Årstein 1  x    rekke nei  Unge/ 

etab 

B B  

D Årstein 1  x    rekke nei  Unge/ 

etab 

B B  

E Årstein 1  x    rekke nei  Unge/ 

etab 

B B  

 

 

4.4 Boligstiftelsen boliger. Utleieboliger. 
 

Boligstiftelsen har to to-mannsboliger  og tre eneboliger  med to boenheter til utleie på Årstein. I 

Fjordbotn ligger tre utleieboliger hvor av to er tomannsboliger. På Elvenes har boligstiftelsen to 

leiligheter til utleie i tannlegeboligen. 
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Navn Adresse Antal

l 

1.ro

m 

2 3 4 5 type Fysisk

- 

Til 

rette-

lagt 

H Mål- 

grupp

e 

Eie

r 

Tildel. 

instan

s 

T 

A 

 

 

 

Årstein 1    x  To- 

Man

. 

nei  Ut- 

leie 

B B 8 

B 

 

 

Orrhåg-

81 

1    x  To- 

Man 

nei  Ut- 

leie 

B B 8 

Rådmanns

-bolig 

 

Orrhåg 

34 

2  x  x  Ene- 

B 

nei  Ut- 

leie 

B B 8 

Sollia 

 

 

 

Nergård

-vei 

2  x x   Ene-

B 

nei  Ut- 

leie 

B B 6 

Solslett Nergård

-vei 

 

2  x x   Ene 

B 

nei  Ut- 

leie 

B B 6 

Tannlege 

bolig 

Elvenes 2  x x   Leil 

het 

nei  Ut- 

leie 

B B 5 

Einhågen 

1 

Fjord- 

botn 

2  x  x  Ene 

B 

nei  Ut- 

leie 

B B/H 6 

Einhågen 

2 

Fjord-

botn 

2      Ene 

B 

nei  Ut- 

leie 

B B 7 

Soltun Fjord- 

botn 

1     x Ene 

B 

nei  Ut-

leie 

B B 6 

4.5Boligpolitiske virkemidler. 

A. Bolystprosjekt ”Blest i havlandet”. 

 

Gratangen kommune har deltatt i Bolystprosjektet. ”Blest i Havlandet”. I den forbindelse ble alle 

bebodde og ubebodde gårdsbruk registrert. Kommunen innførte nedsatt konsesjonsgrense for salg av 

eiendommer. Dette betyr at det er boplikt på alle boliger. Nedsatt konsesjon er innført for å hindre at 

boliger blir solgt til fritidsformål. 

Omsetningen av bolighus til fortsatt boligformål har økt i kommunen og det har også vært økning i 

boligprisene. Det omsettes jevnlig boliger til fortsatt boligformål i hele kommunen, interessen er størst 

for boliger med god standard. 

Ordningen med nedsatt konsesjon ble innført i 2010 og skal evalueres etter fire år. 

B.Tomtetilskudd/Boligtilskudd. 

 

Gratangen kommune har vedtatt Boligpolitiske virkemidler for å øke tilflytting til kommunen. 
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For virkemiddelordningen er det vedtatt retningslinjer som trådte i kraft den 01.01.2010 

 

1. Gratis boligtomt i etablerte kommunale boligfelt.(ca. 1 daa- tilsvarer pris 40 kr m2). 

Tilknytningsavgift og tinglysningsgebyr dekkes av søker. 

2. Ved oppføring av helårsbolig utenom regulerte kommunale boligfelt gis det et 

engangstilskudd på kr 30 000. Tilskuddet utbetales når råbygget er ført opp. 

3.  Til nyetablerere som kjøper bolig gis det et tilskudd på kr. 30 000. Tilskuddet utbetales ved 

innflytting. 

4.6 Boligmassens tilstand 
 
Boligstiftelsens boligmasse er tilstandsvurdert i tabell under pkt 4.1-4.5 etter en skala fra 1-10, 

hvor10 er god standard og 1 er dårlig standard. Vurderingen er gitt på bakgrunn av takster og en 

gjennomgang av boligmassen. Tallet er fundert på verdien av utestående arbeider fra taksten i 

forhold til låneverdien og justert for arbeidet utført etter takst. 

 

4.7 Prisfastsetting og husleienivå 
 

Gratangen kommune har lave utleiepriser på boliger i forhold til markedspris, landsgjennomsnitt og 

byggekostnader.  Utleieprisen er i dag på kr. 3500,00 pr. mnd. for boliger på Løvdal, Elvenes, 

Kalmeryggen og Foldvik. For boliger på Årstein er utleieprisen kr.4500.00. Lave boligpriser gjør det 

vanskelig å vedlikeholde eksisterende boligmasse og investere i ny boligmasse. Boligstandaren går 

ned uten vedlikehold og resulterer i enda lavere boligpriser. Det gir også lite rom for å oppdatere 

boligmassen med universell utforming slik at boligene blir tilgjengelige for alle.   

Gratangen kommune ligger lavt på bruk av bostøtte i forhold til sammenlignbare kommuner. En 

husleie med markedspris kan føre til at uttak av berettiget statlig bostøtte økes og boligstiftelsen blir 

tilført økte midler uten at beboerne får betydelig økt betalingsbelastning. Økt husleie kan også 

medføre at flere ønsker å bygge egen bolig eller leie på det private markedet. Ved at flere bygger selv 

eller leier på det private markedet vil boligstiftelsens boliger kunne brukes til de som trenger dem 

mest. 

En annen konsekvens av lave boligpriser kan være lav boligbyggingsaktivitet blant private utbyggere. 

Lav leie på boligstiftelsens boliger kan medføre at private utbyggere ikke bygger boliger til utleie da 

de nye boligene vil koste mer å leie ut. Private utbyggere klarer derfor ikke klare å konkurrere med 

boligstiftelsen i forhold til utleiepris. 

Lave boligpriser rekrutterer også en del vanskeligstilte på boligmarkedet fra andre kommune. 
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4.8 Universell utforming, tilgjengelighet for alle. 
 

Universell utforming defineres som: 

” Universell utforming er utforming av boliger og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle 

mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning og spesiell utforming.” 

For å sikre universell utforming i boligsammenheng er det fremmet to lover. Den ene er 

Diskriminerings og tilgjengelighetsloven i 2009 og ny plandel i Plan og bygningsloven. Lovverket 

skal sikre at universell utforming blir fulgt innen alle nye utbygningsprosjekt. 

Det er svært få av boligene til boligstiftelsen som er bygget etter  Plan og bygningslov av 2008 og 

dermed oppfyller nye tilgjengelighetskrav. Der er dermed behov for oppgradering og tilpasning av 

boligene ved restaurering og behov. 

4.9 Kommunale / Private regulerte tomter. 
 

Gratangen kommune har vedtatt arealdelen av kommuneplanen i kommunestyret den 22.04.2010, 

sak 10/25 

Kommunen har følgende regulerte boligområder: 

Navn Lokalisering Antall Bebygd Ledige 

     

Hans-Olai haugen 

boligfelt 

Løvdal 16 3 13 

Myrlandshaugen 

industriområde 

Myrlandshaugen 6 0 6 (ikke 

opparbeidet) 

Storhaugen Myrlandshaugen 10 1 9 (ikke 

opparbeidet) 

Elvenes 

serviceområde 

Elvenes 6 4 2 (uegnet) 

Fjordbotn 

Boligfelt 

Fjordbotn 10 5 1(uegnet) 

Kalmeryggen 

boligfelt 

Kalmeryggen 9 9 0(en tomt utenfor 

reg.område) 

Vikarselvveien Årstein 23 11 4-5 tilrettelagte 

Årstein 

boligområde 

Årstein 27 27 0 

Sortebekk 

Boligområde 

Sortebekk 29 11 18 (delvis 

opparbeidet) 

Hilleshamn 

Boligområde 

Hilleshamn 6 2 3 (ikke 

tilrettelagt) 

 

Opparbeidelse av de regulerte områdene varierer, noen er stort sett klar for bygging, mens andre ikke 

er tilrettelagt med vei, vann og avløp og grunnen er privat eid. Videre utvikling av områdene bør først 

og fremst konsentreres om de områdene som har tilrettelagt vei, vann og avløp. Gratangen kommune 



19 
 

har ikke utarbeidet retningslinjer for tildeling av tomter. Utarbeidelse av retningslinjer kan medføre en 

raskere saksbehandling og klarere tildelingsrutiner. Dette er ett av  tiltakene i planen. 

I arealplanen er følgende områder foreslått regulert til boligområder: 

Merking Navn Lokalisering antall status 

B1 Hesjeberg Strandhågen Langs og øst for FV på Hesjeberg  Ikke 

igangsatt 

B3 Årstein, mellom FV 141 

og sjøen 

Vest for kommunehuset 7 igangsatt 

B4 Årstein utv. 

Vikarselvveien 

Vest for eks. boligfelt øverst på 

Årstein 

 Ikke 

igangsatt 

B5 Årstein utv. 

Vikarselvveien øst 

I forlengelse av eksisterende 

boligfelt 

 Ikke  

igangsatt 

B6 Fjordbotn Nord for eks.bebyggelse i 

Fjordbotn,i forlengelse av 

eks.boligfelt i Fjordbotn 

 Ikke 

igangsatt 

B7 Kalmeryggen Inntil eks.boligfelt på motsatt side 

av FV 142 

 Ikke 

igangsatt 

B9 Eliborg Ligger ovenfor Eliborg kulturhus 9 Igangsatt 

B10 Elvenes-Elveneshaugen Ligger langs fremtidig vei til fra 

kommunal vei ved Dines Jakobsen 

til Elveneshaugen 

 Ikke igangsatt, 

mulig 

tomtefradeling 

B11 Foldvikøya Ligger langs kommunal vei i 

Foldvikøya 

 Ikke 

igangsatt 

B12 Foldvik Mellom RV 851 og kommunal vei.  Ikke igangsatt 

 Elvenes Reguleringsendring,næringsområde 

ved bedehus 

7 Igangsatt 

 

5. Tjenester og virkemidler. 
 

5.1Tildeling av boliger. 
 

Boligstiftelsen tildeler /leier ut de fleste av sine boliger til ulike leietakere. Av boliger som 

boligstiftelsen eier, tildeles ti omsorgsleiligheter i samarbeid med hjemmetjenesten. Gratangen 

kommune har seks omsorgsleiligheter på det gamle sykehjemmet. Disse leilighetene tildeles av et 

kommunalt tildelingsutvalg som består av leder sykehjemmet, leder hjemmetjenesten og andre 

samarbeidspartnere. 

Ved tildeling av boliger er det også viktig å ivareta barns og barnefamiliers behov for leiebolig.  

Gratangen kommune har ikke utarbeidet retningslinjer for tildeling av boliger.  
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5.2 Lån , tilskudd, bostøtte 
 

Husbankens støtteordninger. 

Husbanken skal arbeide for et velfungerende boligmarked og øke bosettingen av vanskeligstilte på 

boligmarkedet. 

Bostøtte: 

Bostøtten skal bidra til å redusere boutgifter for husstander med lav inntekt. Alle med lav inntekt i 

forhold til boutgifter kan søke bostøtte. Søker må være over 18 år. Studenter uten barn kan ikke søke. 

Bostøtte er en rettighetsbasert ytelse basert på økonomisk behovsprøving. Det er en øvre 

inntektsgrense for å kunne motta bostøtte, samtidig som boutgifter over bestemte grenser ikke godtas 

som grunnlag for beregning av bostøtte. Kommunene saksbehandler og har all kontakt med søkere. 

Søkere på økonomisk sosialhjelp og flyktninger på kvalifiseringsprogrammet henvises til å søke 

bostøtte. 

TILTAK: 

- NAV/Sosialkontoret har rutiner på at alle mottakere av økonomisk sosialhjelp skal søke 

bostøtte 

- Flyktningetjenesten sørger for at alle på introduksjonsordning søker bostøtte 

- Ved boligtildeling oppfordres brukere til å søke bostøtte. 

- Info om bostøtte på kommunens hjemmeside. 

- Service torget gir råd/veiledning og saksbehandler bostøtte. 
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Investeringstilskudd: 

Investeringstilskuddet skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av plasser i sykehjem og 

omsorgsboliger. 

- Øke kapasitet av sykehjemsplasser og omsorgsboliger 

- Ombygging og utbedring av eksisterende bygningsmasse 

- Fellesareal i eksisterende omsorgsboliger og sykehjem. 

Tilskuddsatsene justeres årlig. 

Gratangen kommune har vedtatt i Formannskapet den 27.03.2012, sak 26/12: 

1. Gratangen kommune igangsetter forprosjekt for planlegging av inntil 6 nye omsorgsboliger i 

tilknytning til Gratangsheimen. Forprosjektet finansieres ved bruk av lån med inntil kr. 

200 000,-. Det tas opp lån på 200 000,- til finansiering av forprosjektet. 

2. Det utarbeides en skisse til plassering nord-vest sida av Gratangsheimen 

3. Det tas kontakt med Husbanken for oppstartmøte. 

4. Det oppnevnes en plankomite på fem personer 

5. Resultatet av forprosjektet framlegges for Hovedutvalg, Formannskapet og Kommunestyret 

for videre behandling. 

Kommunestyret vedtok i Budsjett 2013, sak 0113/12 å oppta lån til investering i omsorgsboliger. 

 

Andre tilskudds ordninger: 

- Tilskudd til etablering og tilpasning 

- Tilskudd til utleieboliger 

- Kompetansetilskudd 

- Tilskudd til tilstandvurdering, heis, bomiljøutvikling, studentboliger, 

- Rentekompensasjonsordninger til skoleanlegg, kirkebygg. 

Låneordninger: 

Startlån. 

Startlånet for vanskeligstilte forvaltes av kommunen. Tildeles kommunene for videre utlån. Lånet kan 

tildeles alle vanskeligstilte som har problemer med å få privat finansiering til egnet bolig og for å 

kunne beholde boligen. Dette gjelder spesielt : 

-Førstegangsetablerere, barnefamilier, flyktninger, enslige forsørgere, personer med nedsatt 

funksjonsevne, personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag og andre vanskeligstilte 

Gratangen kommune har i 2012 vedtatt å søke Husbanken om 3 millioner kroner til startlån for videre 

utlån. Gratangen kommune har de siste årene hatt varierende etterspørsel etter startlån. Ordningen har 

bare delvis vært brukt aktivt som tiltak for økt boligetablering Lån til videre utlån har delt tapsrisiko 
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mellom Husbanken og kommunen, henholdsvis 75% til Husbanken og 25% til kommunen. Rente og 

avdragsvilkår er regulert i forskrift av 25.mai 2011. Kommunen har anledning til å påplusse 

husbankrenten med inntil 0,25 prosentpoeng til dekning av administrative kostnader, eller tilby 

lempelige vilkår uten at dette får virkning for lånevilkårene mellom kommunen og Husbanken. 

Risikoen for kommunen er svært lav i forhold til hva økt boligetablering betyr.  

Gratangen kommune kan i større grad bruke ordningen med startlån for å få flere til å bygge egen 

bolig i kommune. Ved at flere bygger egen bolig vil en oppnå en større gjennomstrømming i 

leieboligene. 

Grunnlån. 

Kan brukes til å fremme viktige boligkvaliteter som universell utforming og miljø i eksisterende 

bebyggelse. Fremskaffe boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet. Sikre nødvendig boligforsyning i 

distriktene. Grunnlånet kan også brukes til å finansiere barnehager, studentboliger, grendehus og 

felleslokaler som en del av et bomiljø. Søkere kan være privatpersoner, utbyggere, boligbyggerlag, 

borettslag, kommuner, fylkeskommuner, selskaper og stiftelser. 

 

5.3Utvikling av boevne/miljøvaktmester. 
Boligstiftelsen har ansatt vaktmester som sørger for at boligene er i tilfredsstillende stand. Brukere 

med behov og etter vedtak får hjemmetjenester i boligen. Det er behov for hjelp til å mestre egen 

bosituasjonen. Dette området kan styrkes ved å tilsette en miljøvaktmester. 

 

5.4 Sosialtjenesten- økonomisk hjelp 
Gratangen kommune har høy andel sosialstønadsmottakere i befolkningen. Sosialstønadsmottakere 

er på 8.8%, mens snittet i Troms er på 3,3%. Det betyr at en stor andel av befolkningen er i en 

vanskelig økonomisk situasjon i forhold til å klare sine boutgifter. 

 

6. De vanskeligstilte gruppene 

6.1 Økonomisk vanskeligstilte 
Økonomisk vanskeligstilte er de som av økonomiske årsaker ikke klarer sine boutgifter uten 

økonomisk støtte. Dette er de som ikke kommer inn under andre grupper av vanskeligstilte. 

I denne gruppen finner vi også barnefamilier som har behov for egnet bolig. 

6.2 Flyktninger 
Gratangen kommune har bosatt 13 flyktninger og vedtatt å bosette 10 nye. Dette er flyktinger som 

kommunen fortsatt mottar integreringstilskudd for å bosette. I Gratangen kommune hvor det er et 

lite privat utleiemarked har kommunen valgt å bygge egne flyktningeboliger i boligfeltet på Årstein.  
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Gratangen har vedtatt å bosette fem nye flyktninger i 2012, og fem i 2013. I tillegg til dette har 

kommunen saker som gjelder familiegjenforening. Begrensning i antall boliger er en av grunnene til 

at kommunen ikke ønsker å bosette flere flyktinger ut over dette. 

Kommunen har behov for et økt antall boliger til flyktninger. 

6.3 Fysisk funksjonshemmede 
Fysisk funksjonshemmede er personer med blant annet bevegelseshemning, og som må ha 

tilrettelegging for å kunne mestre bosituasjonen. Boligstiftelsen tilpasser boligene der det er behov i 

forhold til ev. bruk av rullestol. 

6.4 Psykisk utviklingshemmede 
Blant vanskeligstilte på boligmarkedet er også personer med psykisk utviklingshemming som har 

behov for oppfølging i egen bolig. Boligstiftelsen eier et bofellesskap med fire boenheter for personer 

med psykisk utviklingshemming. Andre bor i egne boliger. Til sammen får 7 voksne personer med 

psykisk utviklingshemminger dekket tjenester etter behov. 

6.5 Personer med psykisk lidelse 
Under denne gruppen kommer personer med langvarig psykisk lidelse som har diagnose fra lege eller 

spesialisthelsetjenesten, og som har hatt diagnosen i over to år. Gruppen er kartlagt sammen med 

sosialt/økonomisk vanskeligstilte. 

6.6 Rusmisbrukere 
Dette gjelder personer som har vært i kontakt med hjelpeapparatet i forhold til sitt rusmisbruk, og 

som ikke klarer å opprettholde et stabilt forhold i det ordinære boligmarkedet. Rusmisbruket 

medfører behov for oppfølging i forhold til bosituasjonen. Kommunen har en del brukere med 

sammensatt problematikk med både rus og psykiatri. 

6.7 Sosialt vanskeligstilte 
Sosialt vanskeligstilte kan være personer som ikke kommer inn under andre kategorier, men som har 

problemer med å komme inn på det private boligmarkedet. I denne gruppen finnes også 

barnefamilier i lavinntektsgruppen, fraskilte og eneforsørgere. Blant fattige i norge er mange i denne 

gruppen. Familier med barn må få gode boliger i bo- miljø hvor barn blir ivaretatt og kan føle 

trygghet og sikkerhet i sin oppvekst. Gratangen kommune må ha tilstrekkelig med boliger som kan 

brukes av barnefamilier. 

6.8 Eldre 
Gratangen kommune har en stor andel eldre i befolkningen. Sykehjemmet har 21 faste plasser med 

heldøgns omsorg og pleie, og en avlastningsplass. Hjemmetjenesten disponerer 6 omsorgsleiligheter 

i det gamle sykehjemmet(helsebygget). I Gratangen er det 88 eldre over 80 år, dette utgjør  7% av 

befolkningen. De fleste bor hjemme i egne boliger. 

Alle sykehjemsplasser og omsorgsboliger er utleid. Det står personer på venteliste som har behov for 

bolig, ev omsorgsbolig. 
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Gratangen kommune har i forbindelse med samhandlingsreformen vedtatt at sykehjemmet skal ta 

imot utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten. Det planlegges i den forbindelse å bygge 

ut 4-6 omsorgsleiligheter for å imøtekomme behovet. 

6.9 Unge/tilflyttere. 
Boligstiftelsen disponerer tolv boenheter som er beregnet til unge i etableringsfasen.  Boligene ligger i 

Foldvik, Gratangsbotn og Årstein. Pr i dag er disse boligene utleid til flere kategorier beboere. 

 

Registrerte husstander fordelt på målgruppene. 

Målgruppe Ant. Husstander Ant. Personer Personer under 

18 år 

 

Personer over 

18 år 

 

     

Flyktninger           8         16        8         8 

Fysisk 

funksjonshemmede 

    

Psykisk 

funksjonshemmede 

           7          7          7 

Personer med 

Psykisk lidelse/ 

Rusmisbrukere/ 

Sosialt /økonomisk 

vanskeligstilte 

 

 

         19 

 

 

       19 

   

 

       0 

 

 

     19 

Eldre i 

omsorgsbolig. 

         10         10        10 

 

Registrert alder ulike målgrupper. 

Målgruppe/ 

alder 

Under 

30 år 

30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70-79 år Over 

80 år 

        

Flyktninger      10       4    2     

Fysisk 

funksjonshemmede 

       

Psykisk 

Utv.hemmede 

       

Personer med 

Psykisk lidelse/ 

Rusmisbrukere/ 

Sosialt/økonomisk 

vanskeligstilte 

 

 

  1 

 

 

  1 

 

 

  0 

 

 

  5 

 

 

  3 

 

 

    4 

   

 

     5 

Eldre i 

omsorgsboliger 

       

 

 NB. På grunn av personvern i en liten kommune er gruppene av personer med psykisk lidelse, 

rusmisbruk og sosialt vanskeligstilte slått sammen til en gruppe. 
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7.Samhandling og kompetanse 
 

7.1. Samarbeid innad i kommunen. 
Gratangen kommune har overført drift og utleie av tidligere kommunal boligmasse til Boligstiftelsen. 

For å få en målrettet og god boligpolitikk i kommunen er det viktig med felles samarbeidsarenaer 

mellom kommunen og Boligstiftelsen. 

På individnivå er det viktig med samarbeid for å koordinere tjenester til ulike grupper av 

vanskeligstilte. Bruk av individuell plan i denne sammenhengen må styrkes. 

For å styrke samarbeidet innad i kommunen etableres et boligsosialt utvalg. Utvalget består av 

teknisk etat, boligstiftelsen, hjemmetjenesten/ psykiatritjenesten, flyktningetjenesten/ NAV og 

rustjenesten. Rådmannen har ansvar for å etablere utvalget. 

7.2 Samarbeid med andrelinjetjenesten 
Helseforetaket Nord-Norge/UNN er en viktig samarbeidsaktør. Spesialisthelsetjenesten yter 

helsehjelp i forhold til somatikk, psykisk helse og rus. Ferdigbehandlede pasienter skal ha tilbud innen 

kommunal helsetjeneste etter at de er utskrevet fra spesialisthelsetjenesten. Gratangen kommune 

har undertegnet samarbeidsavtale med Helseforetaket i forhold til utskrivningsklare pasienter. Dialog 

og samarbeid er viktig for å gi pasientene en best mulig tilpasset behandling.  Gratangen kommune 

har behov for økt kapasitet for å kunne gi utskrivningsklare pasienter et godt behandlingstilbud. 

Gode botilbud er et viktig tiltak i kommunene for å kunne gi brukere innen rus og psykiatri et godt 

behandlingstilbud etter behandling innen spesialisthelsetjenesten. 

7.3 Samarbeid med private boligaktører 
Gratangen kommune har lav boligbygging blant private utbyggere. Det bygges ca  1-2 nye hus pr. år.  

En av årsakene kan være at markedspris ligger under byggepris. Få private utbyggingsaktører er 

derfor interessert i å iverksette boligprosjektere av økonomisk årsaker. Det er billigere å kjøpe eldre 

bolig enn å bygge selv. Det er derfor viktig at kommunen stimulerer til økt bygging av private boliger. 

Dette kan blant annet gjøres ved å lage samarbeidsprosjekter med private utbyggere. Dette gjøres i 

stor grad i byene hvor en bygger leiligheter. Voksne personer investerer i nye lettstelte leiligheter og 

selger gamle hus som trenger restaurering og vedlikehold. Dette frigjør etablert boligmasse for salgs.  

7.4 Samarbeid om bo-oppfølging. 
Booppfølging handler om individuelt tilpasset tiltak som gjør det mulig for en enkelte å ta ansvar for 

sitt boforhold. Booppfølging kan være hjelp til kontraktsskrivning, innflytting, dagligdagse gjøremål 

opplæring og ferdighetstrening i forhold til å bo. Booppfølging er en del av flyktningetjenesten og 

NAV`s generelle oppgaver knyttet til råd og veiledning. Booppfølging kan også gis gjennom 

enkeltvedtak i henhold til lov om kommunale helse og omsorgstjenester. 
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7.5 Samarbeid med frivillig sektor. 
Gratangen kommune har etablert en frivillighetssentral som koordinerer frivillig arbeid med lag og 

foreninger.  De gjennomfører en del bomiljøtiltak for eldre med levering av strøsand på vinteren. I 

tillegg har de besøkstjeneste i samarbeid med diakon. 

 

 

 

8. Gjennomføring av planen- Mål, strategier, tiltak. 
 

8.1 Mål 
 

A.Utbyggingspolitiske mål 
 

1.Gratangen kommune skal legge til rette for å øke boligbyggingen 

2.Alle som ønsker tomt skal få tilbud om regulert tomt, eller hjelp til fradeling av tomt utenfor 

boligfelt. 

3.Gratangen kommune skal ha tilstrekkelig med boliger for å rekruttere unge i etableringsfasen. 

4.Gratangen kommune skal sikre et bolig og tomte behov som ivaretar barns behov, trygghet og 

sikkerhet. 

5.Gratangen kommune skal øke utnyttelsen av Husbankens virkemiddelordninger. 

6.Gratangen kommune skal ha botilbud for personer med behov etter institusjonsopphold som 

somatisk sykehusopphold, psykiatri, rus og kriminalomsorg. 

B.Utbyggingsstrategi. 
 

1. Gratangen kommune skal samarbeide med Boligstiftelsen og private utbyggere for å øke 

boligbyggingen. 

2. Gratangen kommune skal ha regulerte og byggeklare attraktive tomter. 

3. Gratangen kommune skal prioritere saksbehandling på bygge og tomtesøknader. 

4. Gratangen kommune skal ha en integrerende boligpolitikk. 
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C.Utbyggingstiltak: 
 

TILTAK Antall Beskrivelse Ansvarlig Tid 

     

Legge til rette for 
bygging av 
flyktningeboliger 

6 Samarbeid med 
Veksthuset A/S 

Kommunen, 
Boligstiftelsen, 
Veksthuset A/S 

2013 

Bygge 
omsorgsleiligheter 

4-6 Tilknyttet 
sykehjemmet 

Gratangen 
kommune 

2014-15 

Legge tilrette for  
Utleieleiligheter/ 
seniorleiligheter i 
bofellesskap 

 Elvenes, 
Foldvik 
Årstein 
 

Privat utbygger, 
 

2014-2017 

Ferdigstille 
byggeklare tomter 

4-7 Omregulering 
Elvenes 

Gratangen 
kommune 

2013 

Ferdigstille 
byggeklare tomter 

7 Årstein Gratangen 
kommune 

2013 

Ferdigstille 

byggeklare tomter 

 Elvenes-

Elveneshaugen. 

Ligger langs 

fremtidig vei til 

fra kommunal vei 

ved Dines 

Jakobsen til 

Elveneshaugen 

Gratangen 

kommune 

2014-16 

Ferdigstille 

byggeklare tomter 

 Foldvik 

Mellom RV 

851og kommunal 

vei  

Gratangen 

kommune 

2014-16 

Ferdigstille 

byggeklare tomter 

 

 

Eliborg Gratangen 

kommune 

2016-20 

 

8.2 Boligsosiale mål/strategier/tiltak. 

A. Boligsosiale mål: 
 

1. Alle som trenger det skal få hjelp til et egnet botilbud 

2. Alle som ønsker det skal få mulighet til å etablere seg i egen bolig 

3. Gratangen kommune skal styrke samordning og samarbeid innen boligsosialt arbeid og 

boligtildeling. 

4. Gratangen kommune skal styrke informasjon om boligpolitiske tiltak 
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B. Boligsosial strategi: 
 

1. Gratangen kommune skal ha sentrumsnære tilgjengelige boliger for vanskeligstilte grupper. 

2. Gratangen kommune skal legge til rette for boveiledning. 

3. Gratangen kommune skal ha god informasjon om boligpolitiske virkemidler. 

 

 

C.Boligsosiale tiltak/samordning /informasjon.  
 

Tiltak  Beskrivelse Ansvarlig Tid 

     

Kunnskap og 
Informasjon om 
Husbankens 
virkemiddelordninger 

 Bostøtte, Startlån, 
Tilretteleggings- 
Tilskudd. 
 

Gratangen kommune, 
Service torget. 

2013 

Info kommunens 
hjemmeside om 
regulerte, byggeklare 
tomter og 
Boligtilskudd 

  Teknisk etat, 
Næringskonsulent. 

2013 

Utarbeide 
retningslinjer for 
tildeling av tomter 

  Teknisk etat 2013 

Miljøvaktmester  Veiledning/lære å 
bo 

Hjemmetjenesten/NAV 
Boligstiftelsen 

2013/14 

Etablere Boligsosialt 
utvalg 

 Tildeling av boliger, 
samordning av 
boligpolitikken 

Teknisk etat, 
NAV,Boligstiftelsen, 
Hj./psykiatritjenesten, 
PU tjenesten 

2013 

Kartlegge mulighet 
for beboere å bygge 
egne leiligheter 

 Utarbeide et 
prosjekt 

Rustjenesten, 
hj/psykiatritjenesten. 
PU tjenesten, 
Boligstiftelsen 

2013 

Rekruttere flere unge 
i etableringsfasen. 

 Salg av boliger i 
Boligstiftelsen, 
Tilflyttingsprosjekt. 
 
 

Boligstiftelsen. 
Gratangen kommune 

2013/14 

Utvikle gode 
bomiljøer med 
møteplasser 
Sentrumsplan 

 Planlegge 
lekeplasser/utemiljø 

Gratangen kommune 
Veksthuset A/S 
Frisklivssentralen 

2013/14 
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Økonomisk 
veiledning 

 Veiledning innen 
dagligdagse 
aktiviteter. 

Hj/psykiatritjenesten 
 

kontinuerlig 

Gjeldsrådgivning   NAV, Gjeldsrådgiver kontinuerlig 

Omstillingsprosjekt-
Økt bosetting 

  Prosjektleder  

Boligpolitisk seminar  Iverksette tiltak i 
planen 

Ruskonsulent Juni-2013 

 

 
 

 

 

 


