
Boligsosial plan 2022-25 

Alle trenger et trygt hjem

Vedtatt i kommunestyret 11.05.2022 i sak 22/43 



Boligsosial plan 2022-2025 

 
 

 2 

Tittel 

 

 
 
 
 
 

Innhold 
 
 
 

1. Sammendrag .............................................................................................. s 3 

2. Boligsosialt arbeid..................................................................................... s 4 

 Hva er boligsosialt arbeid? 
 Ansvar og fordeling i politikken 
 Om planen 
 Virkemidler i det boligsosiale arbeidet  
 

3. Situasjonsbeskrivelse og utfordringer .................................................... s 8 

 Roller i det boligsosiale arbeidet   
Status og utfordringer i det boligsosiale arbeidet 

 Oppsummering utfordringer 

 

4. Mål og strategier for planperioden ………………………………………… s 16 

 Mål og strategier 

 Tiltaksoversikt 

 
 
 
 
  



 
 

 3 

Boligsosial plan 
2022-2025 

1. Sammendrag 
 

Planens bakgrunn og formål 

Rælingen kommune har deltatt i Husbankens 

kommuneprogram som ble avsluttet i 2020. Det er nå 

behov for ny boligsosial plan.  

 

Folk og bosetting i Rælingen 

Det bor i dag omtrent 19000 innbyggere i Rælingen.  

Ca. 88 % eier egen bolig, resten leier. Av kommunens 

leietakere pr 2021 er det 21 personer som har økonomisk sosialhjelp som eneste 

inntektskilde. Rælingen har begrensede utordringer med innbyggere i midlertidig botilbud. Vi 

har få eller ingen husholdninger i midlertidige botilbud over tre måneder og over de siste 

årene har ingen barnefamilier benyttet seg av lengre midlertidige botilbud.   

 

Boligsosiale forhold 

Økonomiske, psykiske, fysiske og sosiale forhold gjør det utfordrende for enkelte å etablere i 

egen bolig. Disse trenger i varierende grad bistand fra det offentlige for å ivareta egne 

interesser. Bruk av virkemidler er nødvendig for å gi bedre tjenester til vanskeligstilte på 

boligmarkedet. Boligbehov varierer fra år til år og er derfor vanskelig å framskrive. 

 

Boligsosialt arbeid og organisering 

Det boligsosiale arbeidet i Rælingen utøves av flere enheter. Ansvaret for den helhetlige 

styringen av det boligsosiale arbeidet ligger hos Tjenestekontoret for helse og omsorg. Det 

arbeides godt og effektivt med boligsosialt arbeid i dag. Kommunen har gjennom flere års 

arbeid fått til positive endringer. Det er allikevel krevende å få til en effektiv samordning, og 

det er av stor betydning å sikre gode rutiner for jevnlige kontaktpunkter mellom enhetene.  

 

Planens oppbygning 

Planen gir en forenklet oversikt over status og utfordringer, en oversikt over mulige 

virkemidler og til sist en samlet oversikt over mål, strategier og tiltak for perioden med 

ansvarsfordeling. Det er planlagt å utarbeide en mer overordnet boligpolitisk plan kommende 

periode. 
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2. Boligsosialt arbeid 
 

Hva er boligsosialt arbeid?  

 

Målet for norsk boligpolitikk, og en av bærebjelkene i velferdspolitikken, er at alle skal bo 

trygt og godt. Bolig er en forutsetning for velferden vår. Dette er viktig for at vi skal kunne stå 

i et utdanningsløp, danne familie, ha en stabil tilknytning til arbeidslivet og god folkehelse. 

Boligen er også en ramme for et sosialt liv, og gir en tilhørighet til et nærmiljø og 

lokalsamfunn. Bolig er avgjørende for vår livskvalitet.  

 

De ulike brukergrupper har ulike behov for bomiljø. Det som er viktig for barnefamilier kan 

være mindre viktig for eldre. Eldre skal klare å mestre livet og hverdagen mest mulig selv. 

Dette er knyttet til aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp, sammenheng og 

overganger i tjenestene. Mennesker med nedsatt funksjonsevne trenger tilrettelagte boliger 

med hjelpemidler og trygge rammer, og barnefamilier skal ligge i trygge nabolag. Rælingen 

kommune må derfor tilby et bredt spekter av boliger i ulike sosiale profiler og nabolag. Et 

godt og mangfoldig bomiljø kan åpne for flere muligheter for utvikling av trygghet, sosial 

tilhørighet og integritet.  

 

Boligsosialt arbeid handler både om å skaffe boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet og 

styrke den enkeltes mulighet til å mestre boforholdet. Arbeidet kan deles inn i to oppgaver: 

 

Strategiske oppgaver: De strategiske oppgavene handler om å sette langsiktige mål, utvikle 

tiltak og virkemidler for å nå disse målene, sette av økonomiske og faglige ressurser til 

arbeidet, og avgjøre hvor og av hvem de ulike operative oppgavene skal løses. 

 

Operative oppgaver: De operative oppgavene handler om å gi råd og veiledning, skaffe 

egnede boliger, tildele økonomiske virkemidler som eksempelvis økonomisk støtte, 

iverksette bo- og nærmiljøtiltak, og å gi oppfølging og tjenester i hjemmet.  

 

 

Figur 1 Blystadlia Figur 2 Løvenstad 
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Det er seks suksessfaktorer i den nasjonale strategien 

som er grunnleggende for god måloppnåelse i det 

boligsosiale arbeidet, både for det helhetlige arbeidet i 

kommunen og på tiltaksnivå:  

• Organisering og samordning 

• Forankring og eierskap 

• Overordnet strategi 

• Kompetanse 

• Økonomiske ressurser  

• Brukermedvirkning 

Gjennom å jobbe med disse suksessfaktorene eller 

kriteriene vil kommunene øke sin måloppnåelse, og 

derigjennom i større grad lykkes innenfor det 

boligsosiale arbeidet. 

 

 

Ansvar for fordeling i politikken 
 

Det er staten som setter juridiske rammer, gir 

økonomiske virkemidler og nasjonale føringer for 

boligpolitikken. Husbanken er statens viktigste organ 

innen boligsosialt arbeid. Et av formålene deres er å 

styrke kommunenes forutsetninger for å hjelpe 

vanskeligstilte på boligmarkedet.  

 

Kommunen har hovedansvar for å gjennomføre 

boligpolitikken iht. lover, forskrifter og nasjonale føringer. 

Kommunene skal bidra til et godt fungerende lokalt 

boligmarked og gode bomiljø generelt, bl.a. gjennom 

planlegging og tilrettelegging av boligområder. De 

viktigste boligsosiale oppgavene for kommunen er å 

bidra til at vanskeligstilte kan skaffe seg, og beholde, eid 

eller leid bolig, gi nødvendige tjenester i bolig, bidra til å 

skape gode bomiljø, samt å skaffe midlertidig botilbud. 

Boligsosialt arbeid er et komplekst fagområde som 

krever samarbeid mellom flere virksomheter. 

 

Om planen 
 

Formålet med boligsosial plan er å planlegge hvordan 

Rælingen kommune gjennom målrettede tiltak kan legge 

til rette for godt boligsosialt arbeid, og god utnyttelse av 

virkemidler og ressurser. Planen skal synliggjøre hvilke 

behov og utfordringer kommunen har på det boligsosiale 

NASJONALE FØRINGER 

NOU 2020:15  
Ny strategi for sosial 
boligpolitikk: Alle trenger et 
trygt hjem  
 
Den nye strategien for 
boligsosialt arbeid (2021-2024) 
prioriterer følgende 
innsatsområder:  

• Barn og unge  

• Personer med nedsatt 
funksjonsevne  

• De som står i fare for å bli 
eller er bostedsløse  
 
Strategien har fire hovedmål: 
1. Flere skal kunne eie egen 
bolig  
2. Leie skal være et trygt 
alternativ  
3. Sosial bærekraft i 
boligpolitikken  
4. Tydelige roller, og 
nødvendig kunnskap og 
kompetanse 
 
Forslag til ny boligsosial lov 
Forslag til en ny boligsosial lov 
ble sendt på høring i 2021 (det 
foreligger ikke dato for 
iverksetting). 
 
Lovforslaget gjelder 
kommunenes ansvar for å 
bistå vanskeligstilte på 
boligmarkedet med varige 
botilbud. Forslaget viderefører 
og presiserer kommunenes 
boligsosiale arbeid, som per i 
dag er hjemlet i 
sosialtjenesteloven og helse- 
og omsorgstjenesteloven.  
 
Loven skjerper kommunenes 
organisatoriske ansvar, blant 
annet ved plikt til å ta 
boligsosiale hensyn i 
planleggingen. 
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området, og hvilke innsatsområder, og tiltak man skal innrette ressurser mot for å svare ut 

disse. 

 

Dette er en temaplan for en fireårsperiode. Temaplanen skal følge opp relevante mål i 

strategi for helse, omsorg og velferd (HOV-strategien), som igjen bygger på 

kommuneplanens samfunnsdel.  

 

Fra strategi for helse, omsorg og velferd:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boligsosial plan følger opp målene i HOV-strategien og konkretiserer særlig mål 4. Videre 

beskriver den utfordringer, mål, strategier og tiltak direkte rettet mot husstander som er 

vanskeligstilte på boligmarkedet.  

 

Avgrensninger: 

Boligbygging og kommunal boligplanlegging legger viktige rammer for det boligsosiale 

arbeidet. Boligpolitikk, samfunnsutforming, reguleringsarbeid, utbyggingsstrategi, og 

universell utforming er dog ikke en del av denne planens mål og tiltak. Dette blir 

ivaretatt i kommuneplanarbeidet. Denne planen vil heller ikke si noe om omsorgsboliger eller 

heldøgnsbemannede omsorgsboliger som tildeles som tjenester etter lov om kommunale 

helse- og omsorgstjenester. Dette omtales i strategi for helse, omsorg og velferd.  

 

 

Virkemidler i det boligsosiale arbeidet 
 

Husbanken forvalter en rekke økonomiske virkemidler som kommunen og kommunens 

innbyggere kan benytte seg av, for eksempel startlån, tilretteleggingstilskudd, bostøtte, 

tilskudd/lån til utleieboliger for vanskeligstilte og tilskudd til forsøk med nye boligmodeller.  

 

Leie til eie 

I den offentlige utredningen Rom for alle, anbefales et målrettet arbeid for å få brukere over 

fra kommunal leie til å eie egen bolig (Norges offentlige utredninger, 2011). Gjennom 

ordningen leie til eie får beboeren støtte av Husbanken gjennom virkemiddelet startlån til å 

kjøpe boligen som leies av kommunen, eller annen. Husbankens låne- og tilskuddsordninger 

innrettes slik at eieretablering blir mulig. Rælingen kommune jobber aktivt for at beboere skal 

kunne kjøpe egen bolig, og har nå kommet dit at det hvert år er flere kandidater som benytter 

seg av leie til eie.  

 

Slik vil vi ha det:  

1. Vi utvikler og gjennomfører oppgavene sammen med innbyggerne 

2. Vi motiverer og støtter innbyggerne til å øke funksjonsnivå 

3. Innbyggerne opplever tjenester som samarbeider 

4. Gode bosituasjoner som utgangspunkt for å mestre livet 
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Eie til leie 

I Rom for alle anbefales også en variant de kaller eie til leie, som går ut på at kommunen 

kjøper boligen til kandidater som står i en økonomisk krise. Dette med formål om at 

kandidaten kjøper den tilbake når økonomien har stabilisert seg. Hovedformålet med 

ordningen er å redusere risikoen for dem som ikke har klart overgangen fra leie til eie. 

Ordningen kan realiseres ved hjelp av utleieboligtilskuddet gjennom Husbanken. Rælingen 

kommune har så langt ikke benyttet seg av denne modellen. 

 

Tilvisningsavtaler på boliger  

Boliger med tilvisningsavtale fungerer ved at det etableres en avtale mellom kommunen og 

en eller flere private utleieaktører som gir kommunen rett til å disponere et avtalt antall 

boliger til kommunens boligsøkere i en gitt målgruppe. Tilvisningsavtalen gir kommunen rett 

til å henvise boligsøkere til boligene som er omfattet av avtalen. Utleieaktør inngår deretter 

leiekontrakt med den enkelte boligsøker. Dette innebærer ingen økonomisk risiko for 

kommunen. Aktuelle kandidater for tilvising av bolig vil være vanskeligstilte på 

boligmarkedet. Boliger med tilvisningsavtale er et virkemiddel som så langt ikke er praktisert i 

Rælingen kommune i dag, men det foreligger et politisk vedtak om delegert myndighet til å 

inngå slik avtale. 

 
 

 

 
 
 

Figur 3 Løvenstad 

Figur 4 Løvenstad 
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3. Situasjonsbeskrivelse og 
utfordringer  

 

Å skaffe seg bolig er først og fremst et personlig ansvar. Det finnes allikevel innbyggere som 

ikke har mulighet til å skaffe egnet bolig eller som mestrer eget boforhold. Kommunen har 

lovpålagte roller og oppgaver for å bidra til å skaffe boliger til de vanskeligstilte på 

boligmarkedet, og å styrke den enkeltes mulighet til å mestre boforholdet. Det kommunale 

ansvaret overfor disse gruppene handler om å gi råd og veiledning, skaffe egnede boliger, 

tildele økonomisk støtte, iverksette bo- og nærmiljøtiltak, og å gi oppfølging og tjenester i 

hjemmet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De siste årene har kommunen fått redusert behov for kommunale utleieboliger ved å få folk 

ut i andre løsninger. Vi har dermed redusert både venteliste og antall boliger i porteføljen 

(solgt 3 kommunale boliger). 

 

I perioden fra forrige plan og gjennom deltagelsen i Husbankens kommuneprogram er det 

jobbet aktivt med det tverrfaglige boligsosiale arbeidet i kommunen. Fra forrige planperiode 

er det kun ett tiltak som ikke er gjennomført. Det er etablert tydelige strukturer for det 

boligsosiale arbeidet og det er gode system for kontinuerlig forbedringsarbeid på området.  

 

Kommunen utarbeider årlig en felles aktivitetsplan på tvers av enhetene, som grunnlag for 

boligsosiale aktiviteter kommende år. Nøkkelroller er etablert i alle samarbeidende enheter 

og disse samarbeider tett, både i det daglige og gjennom fastlagt møtestruktur. Gjennom 

tettere samarbeid har kommunen fått resultatet som god rullering i de kommunale 

utleieboligene.  

 

Flere leietakere har kommet seg videre i andre leiligheter på det private markedet eller 

gjennom leie til eie. Dette har ført til lav venteliste (1 person på venteliste per 31.12.21), og 

mulighet for salg av flere kommunale boliger. Det kan for eksempel nevnes flere 

solskinnshistorier hvor innbyggere har gått fra heldøgnsbemannet bolig, via kommunal 

utleiebolig og over til egen leilighet.   

 

 

Hvem er vanskeligstilte på boligmarkedet:  

1. De som er uten egen bolig 

2. De som står i fare for å miste boligen 

3. De som bor i uegnet bolig eller bomiljø 
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Det er i perioden også jobbet systematisk med oppgradering av en større andel av 

kommunens kommunale boliger. Det er etablert innbyggerrettede tilbud som for eksempel 

«bolig drop-in» og «boligskolen – bo og leve godt». Årlig gjennomføres det dugnad i 

kommunens eget borettslag, noe som har blitt en positiv møteplass for både ansatte og 

leietakere, i samarbeid med brannvesen. Kommunen har et godt og nært samarbeid med 

brannvesenet, og kommunen har også gjennom tilskudd tatt i bruk mobile slokkeanlegg i 

særlig risikoutsatte boliger. Det er innført brannsikkerhetssjekk som fast del av kartlegging og 

saksbehandling. På tross av svært godt arbeid gjennom mange år er det fortsatt områder 

som oppleves utfordrende. Dette blir beskrevet videre i planen. 

 

De vanskeligstilte i kommunen, som oppfyller vilkårene for tildeling av kommunal utleiebolig, 

er en variert gruppe, men en gruppe med tydelige behov. De er alle gjerne i sammensatte 

livssituasjoner preget av både økonomiske, sosiale og helsemessige utfordringer. Det kan 

være personer som er i rusrehabilitering, personer med fysiske funksjonsnedsettelser og 

annen tilleggsproblematikk, det kan være flyktninger og det kan være personer med psykiske 

lidelser. Søkerne er i alle aldre. Av 54 antall søknader i 2021 ble 35 innvilget og 19 avslått.  

Innvilgelsene inkluderer også søknader om ny leiekontrakt på samme adresse. 

 

Indikatorer for barn og barnefamilier (tall fra NAV):  

Barn i husholdninger med lav inntekt, som leier og bor trangt:  
Rælingen har hatt en negativ utvikling – fra en andel på 1,1 % i 2016 til 2,3 % i 2020. Til 
sammenligning har utviklingene landet vært fra 2,8 % til 3,1 % i samme tidsperiode. 

Barn i husholdninger med lav inntekt:  
Rælingen har hatt en relativt flat kurve, med en nedgang fra 2019 til 2020 (9,59 % til 8,75 %). 

Barnefamilier med lav inntekt, som leier og bor trangt:  
Rælingen har hatt en negativ utvikling - fra en andel på 0,8 % i 2016 til 1,6 % i 2020. Til 
sammenligning har utviklingene landet vært fra 1,8 % % til 2 % i samme tidsperiode. 
 
Barnefamilier med lav inntekt:  
Rælingen har hatt en relativt flat kurve, med en nedgang fra 2019 til 2020 (8,39 % til 7,53 %). 

 
 

Roller i det boligsosiale arbeidet 
 

Som en oppfølging av Plan for kommunens boligsosiale virksomhet 2013-2016 ble det over 

en lengre periode arbeidet med tydeliggjøring av, og samhandlingen mellom, de ulike rollene 

i det kommunale boligsosiale arbeidet. Alle i kommunen som er i kontakt med innbyggere 

som viser seg å være vanskeligstilte på boligmarkedet har et ansvar for å bidra til at 

innbyggeren får nødvendig veiledning og bistand. Det er imidlertid også viktig å ha et tydelig 

plassert ansvar og en tydelig sammenheng mellom de ulike ansvarsrollene i arbeidet. 

 
 

 

 

 



Boligsosial plan 2022-2025 

 
 

 10 

Tittel 

 

Ut fra kommunens forpliktelser etter loven kan rollene i det boligsosiale arbeidet defineres 

slik: 

- gi råd og veiledning  

- skaffe egnede boliger 

- tildele økonomisk støtte 

- iverksette bo- og nærmiljøtiltak 

- gi oppfølging og tjenester i hjemmet. 

 

Slik oppgaveløsningen er i dag blir rollene fordelt slik i organisasjonsstrukturen: 

 

Tjenestekontoret for helse og omsorg ved Avdeling helse, omsorg og bolig (THO) 

• Systemansvar for kommunens boligsosiale arbeid 

• Behandle søknader, og tildele kommunal bolig 

• Behandle søknader om helse- og omsorgstjenester i hjemmet 

• Gi råd og veiledning 

• Samarbeid med brannvesenet om befaring i risikoutsatte kommunale boliger  

• Drifte tilbudet «Boligskolen – Bo og leve godt», et lavterskeltilbud til innbyggere av 

kommunen 

 

Eiendomsenheten (EIE) 

• Forvalte, drifte og vedlikeholde kommunale boliger, herunder kontakt med leietakere, 

oppfølging av leiekontrakter, husleieinnkreving og fravikelser 

• Overtagelse og tilbakelevering av leilighet 

• Anskaffe og avvikle leiligheter ut fra et behov som fagtjenestene definerer  

• Kontaktpunkt mot de ulike borettslag 

• Påse at nasjonale og lokale lovverk knyttet til utleie overholdes, herunder reglementer 

i borettslag og sameier 

 

NAV 

• Saksbehandle virkemidler som startlån, bostøtte, tilskudd til etablering og tilpasning 

av bolig 

• Gjeldsrådgivning 

• Råd og veiledning rundt fremskaffelse av bolig   

• Fremskaffelse av midlertidig botilbud 

• Saksbehandle supplerende sosialhjelp til boutgifter og midlertidig botilbud 

 

Avdeling psykisk helse og avhengighet (POA) 

• Råd og veiledning rundt fremskaffelse av bolig og bosituasjon 

• Praktisk bistand i bolig 

 



 
 

 11 

Boligsosial plan 
2022-2025 

Flyktninge- og inkluderingstjenesten (FI) 

• Bosette nyankomne flyktninger etter avtale med Integrerings- og 

mangfoldsdirektoratet; bosetting og deltakelse i introduksjonsprogrammet, og 

deltakelse i norsk samfunnsliv og arbeidsliv. Oppfølgingsansvar i fem år fra 

bosettingsår 

• Helhetlig oppfølging av alle flyktninger, både barn og voksne: helse, bolig, økonomi, 

kvalifisering, aktiviteter, arbeid og utdanning 

• Hjelpe flyktninger med å etablere seg i egen bolig og bidra til å bygge et sosialt 

nettverk. Gi bo- veiledning og oppfølging i boligen 

• Bistå, etter grundig vurdering, med søknad om startlån. Følger opp og veileder helt til 

prosessen er gjennomført og de har nøkkelen til boligen i hånden 

 

Status og utfordringer i det boligsosiale arbeidet 

 

Kommunens enheter skal samlet levere et godt og forutsigbart botilbud til kommunens 

vanskeligstilte. Det tverrfaglige samarbeidet, med flere ulike møtepunkt, både innen 

saksbehandling og tjenesteyting er avgjørende. Derfor er det viktig å skape felles forståelse 

av mål, ansvar, oppgaver og etablerte system hos alle involverte enheter i kommunen. Uten 

dette kan arbeidet bli fragmentert og for komplekst for de involverte. Samspillet fungerer da 

ikke effektivt, men med unødvendig dobbeltarbeid. Alle enheter og avdelinger med ansvar 

inn i det boligsosiale arbeidet må ivareta sitt ansvar, se sin rolle og sitt bidrag. Dette krever 

tydelighet i roller, gode prosesser, ledelse og forståelse hos alle involverte ansatte. 

 

Kommunale utleieboliger skal være grunnlag for gode hjem i gode ordinære bomiljø. 

Boligene skal være nøkterne og arealeffektive slik at gjengs leie ikke blir urimelig høy, sett i 

forhold til boligsøkernes økonomiske situasjon. Uteområdene i tilknytning til boligen må ha 

god kvalitet og fortrinnsvis tilrettelagt for alle aldre. Avstand til offentlig kommunikasjon og 

servicefunksjoner som dagligvarebutikk, lege/tannlege med mer er av avgjørende betydning. 

 

 

Eieforhold på boligmassen 

 

Dagens boligportefølje med kommunale utleieboliger består av 109 boliger. Boligene er 

hovedsakelig i ordinære borettslag og sameier, men også noe i kommunalt eide bygg.  
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Den totale boligporteføljen består av en kombinasjon av familieboliger og boliger for enslige. 

Boligene skal passe en bred brukergruppe, og gjerne fungere på tvers av ulike 

brukergrupper. Tjenestekontoret og flyktninge- og inkluderingstjenesten disponerer 

spesifikke boliger hver seg, men samarbeider også om best mulig utnyttelse av boligmassen 

totalt.  

 

 

Boligtyper 

Diagrammet under viser dagens boligportefølje og hvordan den fordeler seg på ulike type 

boliger.   

 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er en utfordring at kommunen ikke har tilstrekkelig antall 1-roms leiligheter. Alle 1-roms 

leiligheter på markedet er av eldre standard, og i et begrenset antall. Enslige personer som 

får vedtak om kommunal bolig ønsker gjerne en 1-roms, da dette er billigere enn en 2-roms. 

Det er også en del leietakere som ønsker 1-roms som en bedre, tryggere og mer oversiktlig 

ramme for eget liv. Dette kan ikke alltid imøtekommes med dagens boligportefølje, og kan 

videre ha uheldige konsekvenser som økt utbetaling av supplerende sosialhjelpstønad fra 

NAV eller redusert mulighet til å mestre eget boforhold. 

 

67 %

22 %

11 %

Eieforhold på kommunens 
boligportefølje

Borettslag

Kommunalt eid

Sameie

0 20 40 60

1-roms

2- roms
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6-roms

Type bolig
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Beliggenhet  

Ordinære utleieboliger er i all hovedsak plassert i ordinære sameier og borettslag. Dette 

bidrar til å skape normaliserte boforhold, samtidig som det gir mangfold i kommunens 

bomiljø. Tradisjonelt ble det bygget og skaffet boliger til grupper med like behov. Dette gir lite 

fleksibilitet i bruk av boliger når forutsetningene endres. For eksempel gjennom ulike 

reformer, endret ansvar mellom spesialisthelsetjeneste og kommune, lovverk etc. Det å flytte 

til et annet land og kultur kan være utfordrende, og da er det hensiktsmessig å bli innlemmet 

i et borettslag, hvor man mer naturlig forstår og tilvenner seg gjeldende normer. Det er også  

en stor fordel at boligene er tilknyttet et sameie eller borettslag som ivaretar vedlikehold og 

administrasjon av TV- og internettleveranser. 

Boligene er spredt rundt i kommunen, men vi har ingen kommunale boliger på Nordby.   

På Løvenstad og i Blystadlia er det større tetthet med kommunale utleieboliger, dette 

begrunnes med at områdene har mer blokkbebyggelse enn kommunen ellers. De siste årene 

er det bygget, og pågår fortsatt mye bygging av, leiligheter på Smestad-området. Kommunen 

har ikke anskaffet nye boliger der, da beliggenhet og nybygg-standard fører til en leiepris 

som blir for dyr med gjengs leie. Kommunen eier selv et leilighetsbygg av eldre standard i 

dette området. 

 

Tilgjengelighet 

En del av kommunens egne boliger er universelt utformet, noen er også ytterligere innredet 

med hev/senk-kjøkken og andre tilrettelagte løsninger. Det er en utfordring at boliger i eldre 

blokkbebyggelse gjerne er uten heis, og dermed vanskelig tilgjengelig for en del brukere. Det 

er en fordel med boliger på bakkeplan eller i nybygg der universell utforming er standard. 

Disse vil fungere godt for en del mennesker med redusert fremkommelighet.  

 
 
Husleie 

Husleie i kommunale utleieboliger fastsettes etter kommunens politisk vedtatte 

betalingssatser som baserer seg på prinsippet om gjengs leie, slik det defineres i 

husleielovens § 4-3, jf. Ot. Prp. Nr. 82 (1997-98). Begrunnelsen for gjengs leie i kommunale 

boliger er for å opprettholde en reell betalingsevne hos beboer, slik at overgang til 

privatmarkedet ikke er av stor økonomisk betydning. I Rælingen opereres det med et fra-til 

spenn i husleienivået.  

 

 

Leiepriser pr. måned 2022 
Prisene reguleres årlig og kan hentes her: 

https://www.ralingen.kommune.no/husleie.5515859-302625.html 

4-roms og høyere Kr 14290,- 

3-roms Kr 10590 – 14930 

2-roms Kr 9 630 – 12700 

1 roms Kr 7410 - 11120 

Energikostnader for enheter 

som ikke får egen faktura (pr 

kvm) 

Kr    15,9 

 

 

Det er en utfordring at de fleste leilighetene ligger i det øverste sjiktet og det er jevnlig 

boligsøkere som ikke kan takke ja til kommunal bolig på bakgrunn av for høy månedlig 

https://www.ralingen.kommune.no/husleie.5515859-302625.html
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leiepris med deres økonomiske situasjon. Minstepensjonister, personer på sosialhjelp eller 

lav uføretrygd vil kunne måtte søke supplerende sosialhjelp til husleie. Det er en utfordring at 

dette igjen kan føre til at kommunale boliger i perioder står tomme, som igjen medfører økt 

kostnad for den enkelte enhet. 

 

Det har videre vært stor prisøkning generelt på boliger i Rælingen, noe som øker 

gjeldsgraden og fører til flere vanskeligstilte på boligmarkedet. Høye boutgifter hindrer 

lavinntektsfamilier og enslige vanskeligstilte å bli selvhjulpne på boligmarkedet, både for leie 

og eie.  

 

Depositumsgaranti 

Som et alternativ til ordinært depositum, benyttes NAV-garanti og garantierklæring fra 

Flyktningetjenesten. Denne må være på plass før overtagelse kan skje. Garantien utbetales 

først når leietaker har avsluttet sitt leieforhold, eller ved overføring fra Flyktningetjenesten til 

NAV. Med bakgrunn i at målgruppen i mange tilfeller består av personer det er utfordrende å 

komme i kontakt med, er det en krevende oppgave å få en slik garanti på plass. 

 

Forsikring 

I bygg som kommunen selv eier er bygningsmassen forsikret via kommunens forsikringer. 

Boliger i sameier eller borettslag er forsikret via sameiet eller borettslagets forsikring. Disse 

forsikringene forvaltes av aktuelt styre. Denne type forsikring, uavhengig om det er et 

kommunalt eid bygg eller et sameie eller borettslag, dekker ikke privat løsøre eller sanering 

av skadedyr. Husleiekontraktene gir leietaker ansvaret for å tegne innboforsikring, men det 

er opp til den enkelte å følge opp dette. Kommunen har ikke myndighet til å kreve at dette blir 

gjort. Det er ikke uvanlig at leietaker prioriterer bort innboforsikring av økonomiske årsaker. 

Personer med betalingsanmerkninger, vil også ha utfordringer med å få kjøpt innboforsikring. 

Dette er en gjentagende utfordring for å kunne følge opp ivareta boligmassen best mulig. 

 

 

Oppsummering av utfordringer  

• Variasjon i boligmassen med behov for flere små leiligheter og andre boalternativ for 

de som ikke klarer å bo i borettslag 

• Komme i gang med tilvisningsavtaler 

• Mer støtte og veiledning i det å bo – samarbeid mellom ulike tjenester 

• Bedre samhandling mellom de som har tjenester fra både spesialisthelsetjeneste og 

kommunehelsetjenesten i tillegg til behov for bistand for å ha en god bosituasjon 

• Arbeid med samhandling og rolleforståelse mellom tjenestekontoret, fagtjenestene og 

eiendomsenheten. 

• Arbeidet kan bli fragmentert og komplekst, og samspillet fungerer da ikke effektivt 

• Forventninger knyttet til det å bo i et annet land og kultur kan være utfordrende, og 

det er hensiktsmessig at beboerne bor i borettslag og naturlig lærer gjeldende normer  

• Boliger i eldre blokkbebyggelse er gjerne uten heis, og dermed vanskelig tilgjengelig 

for en del brukere. Det er et sprik mellom boliger med universell utforming og boliger i 

uten heis. Det er fordelaktig med boliger på bakkeplan som kan fungere for en del 

mennesker med redusert fremkommelighet, men uten rullestol, eller boliger i ny-bygg 

der universell utforming er standard   
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• Gjengs leie oppleves for enkelte brukere som et for høyt prisnivå, og det er flere 

eksempler på boligsøkere som takker nei til kommunal bolig på bakgrunn av for høy 

månedlig leiepris  

• Depositumgaranti og innboforsikring - krevende å få på plass 
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4. Mål og strategier for planperioden  
 
 
Basert på utfordringsbildet har vi følgende mål og strategier for det boligsosiale arbeidet i 
kommende fireårsperiode. Målene følger opp HOV-strategiens mål 4.  
 
 
Slik vil vi ha det (mål):  
 

Innbyggerne i Rælingen skal ha gode bosituasjoner som utgangspunkt for å 
mestre livet 
 
 
Det får vi til ved å (strategier): 

1. Gi veiledning om å mestre egen bosituasjon til innbyggere med boligsosiale behov  

2. Møte innbyggerne som tildeles kommunale boliger med helhetlig og koordinert 

bistand 

3. Gi god bistand for å mestre bosituasjon og komme videre i sin boligkarriere til 

leietakere i kommunal bolig  

4. Tilpasse den kommunale boligmassen til innbyggernes behov 
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Tiltaksoversikt 
 
 

Slik vil vi ha det:  Innbyggerne i Rælingen skal ha gode 
bosituasjoner som utgangspunkt for å mestre 
livet 
 

 

Det får vi til ved å:  
 
 

Tiltak: Ansvar/ i 
samarbeid med 

1.  Gi veiledning om å 
mestre egen 
bosituasjon til 
innbyggere med 
boligsosiale behov 
 

1.1 Opprettholde tilbudet «Boligskolen – bo og leve 
godt» 
 
1.2 Opprettholde tilbudet «Bolig drop-in» for veiledning 
og bistand til å fremskaffe bolig 
 
1.3 Dele kompetanse og informasjon hos de ulike 
fagtjenestene, slik at disse blir istandsatt til å gi direkte 
veiledning om bosituasjon til innbyggere de er i kontakt 
med 

THO i samarbeid 
med POA 
 
THO 
 
 
THO 

 
2. Møte innbyggerne 
som tildeles kommunale 
boliger med helhetlig og 
koordinert bistand 
 

 
2.1 Kartlegge alternative løsninger for å organisere 
kompetansen rundt boligsosialt arbeid mer samlet 
 
 
2.2 Systematisk gjennomgang av alle prosedyrer på det 
boligsosiale området for sikre samsvar i beskrivelser og 
forståelse på tvers av enheter og avdelinger 
 
 
2.3 Gjennomgang av mal for husleiekontrakt med 
tilhørende dokumenter 
 
 
2.4 Gjennomgang av områder knyttet til 
husleiekontrakten som for eksempel utløp av 
kontraktsperiode og nav garanti for en mer effektiv 
arbeidsmetode.  
 
2.5 Etablere samarbeidsavtaler mellom 
eiendomsenheten og fagenhetene 
 
 
 

 
THO med 
arbeidsgruppa 
 
 
THO i samarbeid 
med EIE, POA, 
NAV og FI 
 
 
EIE 
 
 
 
THO, EIE, NAV 
 
 
 
 
EIE i samarbeid 
med fagenheten 
 
 

 
3.Gi god bistand til å 
mestre bosituasjon og 
komme videre i sin 
boligkarriere til 
leietakere i kommunal 
bolig  
 
 

3.1 Lage og gjennomføre en brukerundersøkelse for 
leietakere i ordinære kommunale utleieboliger 
 
3.2 Planlegge og gjennomføre sammenkomst for 
leietakere i ordinære kommunale utleieboliger for dialog 
samt oppfølging av brukerundersøkelse. Også faglig 
innhold i regi av samarbeids-partnere som eksempelvis 
Husbanken 
 

THO med 
arbeidsgruppa 
 
THO med 
arbeidsgruppa 
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3.3 Etablere grunnleggende kriterier for enkeltunntak fra 
prinsippet om gjengs leie.  
 
 
3.4 Utarbeide beskrivelse med presisering av kriterier 
knyttet til kommunestyrevedtak for subsidiert 
husleie 
 
 
3.5 Se på ulike løsninger knyttet til tegning av 
innboforsikring for brukere med vanskelig økonomi 
 
 

 
Enhetsledere 
THO/EHT/NAV 
 
 
THO 
 
 
 
 
EIE i samarbeid 
med 
THO/NAV/POA 
 
 

4. Tilpasse den 
kommunale 
boligmassen til 
innbyggernes behov 

4.1 Økonomien rundt boligforvaltningen tydeliggjøres 
gjennom at det samles i et eget regnskapsområde    
 
4.2 Utarbeide en mer overordnet plan over nødvendige 
tilpasninger i kommunens totale boligportefølje over tid.    
 
4.3 Gjennomføre utlysning tilvisningsavtale   
  
 
4.4 Gjennomføre tiltak beskrevet i vedlagte notat om 
Lognsdalens heldøgnsbemannede boliger    
 
4.5 Utarbeide skriftlig standard for plassering, utforming 
og innhold i en ordinær kommunal utleiebolig    
 
4.6 Ta stilling til å ha 1-2 kommunale utleieboliger i som 
disponeres av Eiendomsenheten frem til fagtjenesten 
melder behov etter kommende budsjettprosess 

EIE, ØK, KDL 
 
 
KDE 
 
 
EIE i samarbeid 
med NAV 
 
THO/EHT 
 
 
EIE i samarbeid 
med THO 
 
EIE 
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Rælingen kommune 
Postboks 100 
2025 Fjerdingby    
 
Besøksadresse:  
Bjørnholthagan 6 
2008 Fjerdingby    
 
Telefon: 63 83 50 00    
E-post: postmottak@ralingen.kommune.no 
 
www.ralingen.kommune.no 
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