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1 Innledning 

Boligsosial handlingsplan er en plan som omhandler boliger og boligtiltak for de grupper av 

befolkningen som har vansker med å skaffe seg, eller beholde egen bolig på egenhånd. Planen er en 

fagplan under Kommunedelplan for helse og omsorgtjenester i samsvar med kommunens 

planstrategi. 

Målet med en boligsosial handlingsplan er å gi: 

o Økt kunnskap om boligbehovet i kommunen

o Økt kunnskap om statlige virkemidler

o En mer samkjørt boligpolitikk mellom de enkelte avdelinger/virksomheter

o Bedre utnyttelse av kommunens boligmasse

o En mer målrettet og effektiv bruk av virkemidler

o Belyse mulige løsninger for boligsosiale utfordringer

Nord-Aurdal kommune har god tilgang på eiendommer og boligmasse. I revideringen av boligsosial 

handlingsplan har derfor følgende vært sentralt: 

o Fokus på hvordan en kan ressursutnytte eiendomsmassen kommunen allerede disponerer til

det beste for planens målgrupper

o Samhandling mellom de ulike virksomhetene i kommunen og NAV Valdres

o Øke kompetansen, og ta i bruk flere boligsosiale ordninger fra husbanken

Boligsosial handlingsplan rulleres hvert fjerde år. Handlingsdelen revideres hvert år i forkant av 

budsjettbehandlingen. 
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2 Avgrensninger og definisjoner 

Planen skal være retningsgivende for det boligpolitiske arbeidet i kommunen og ivareta behovene 

for vanskeligstilte grupper på boligmarkedet 

Følgende målgrupper er definert inn i planarbeidet:  

Mennesker med nedsatt funksjonsevne, herunder rusavhengighet, psykiske lidelser og 

utviklingshemmede  

Vanskeligstilte  

Ungdom i etableringsfasen 

Flyktninger  

Planen inndeles i fokusområder og følgende områder beskrives med forslag til konkrete tiltak: 

Fokusområde 1. Boligutvikling 

Økende boligpriser kombinert med at Husbankens virkemidler ikke er økt tilsvarende, gjør at ulike 

virkemidler på programområde 1 treffer smalere nå enn for noen år siden. Hva bør kommunens 

strategi være framover og hvordan skal målgruppene prioriteres? 

Noen stikkord: 

 Boligbyggelag

 Ungdomsboliger

 Hvordan kan virkemidlene utnyttes bedre enn i dag?

Fokusområde 2. Kommunale utleieboliger 

Hvordan har utviklingen vært og hva er målsettingen framover i forhold til planens målgrupper? 

Noen stikkord: 

 Struktur – hva har kommunen?

 Behov - omfang

 Beliggenhet - arealressurs

 Kriterier for tildeling

Fokusområde 3. Hjelp til å bo eller bli boende 

Fokusområdet er svært sammensatt, fra personer med tunge problemer innenfor rus/psykiatri, til 

personer med gjeldsproblemer eller anstrengt økonomi.  

Målgruppene i planen omfatter:  

- Rusmiddelavhengige: Har vært i kontakt med hjelpeapparatet for sitt rusproblem, eller

har en erkjent rusavhengighet som gjør det vanskelig å etablere/ opprettholde et stabilt

forhold på det ordinære boligmarkedet.

- Psykisk helsearbeid: Psykiske vansker er ofte normale reaksjoner forbundet med en

vanskelig livssituasjon. Psykiske lidelser refererer til psykiske vansker av en slik art, eller

grad at det kvalifiserer til en diagnose.
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- Psykisk utviklingshemmede: Dette er en samlebetegnelse for en lang rekke forskjellige

tilstander med høyst forskjellig årsaksforhold. Utviklingshemmingen viser seg ofte tidlig

ved at læreevne og evne til å klare seg i samfunnet er svekket.

- Vanskeligstilte: Økonomisk vanskeligstilte; som av økonomiske årsaker har problemer

med å skaffe, eller beholde egen bolig. Sosialt vanskeligstilte; personer som ikke naturlig

hører inn under andre kategorier, men som har boligproblemer. Kan for eksempel være

personer som diskrimineres på boligmarkedet på grunn av atferd og lignende.

Boligsosial handlingsplan for Nord-Aurdal kommune tar ikke for seg eldre, eller mennesker med 

behov for tilrettelagt bolig på grunn av fysisk funksjonshemming. Disse målgruppene er ivaretatt 

gjennom kommunedelplan for helse- og omsorgstjenester og utredning av behov for 

omsorgsboliger.  

3 Sammendrag 

Nord-Aurdal kommunes visjon for det boligsosiale arbeidet er at vanskeligstilte skal kunne skaffe 

og beholde egen bolig. Alle brukerne innenfor Tilrettelagte tjenester for barn, unge og voksne 

(utviklingshemmede) har per i dag varig bolig. Dette er en stabil brukergruppe både i form av behov 

og at de som en hovedregel blir boende i boligene sine. Det vil si at det er relativt lite dynamikk i 

brukergruppen sammenlignet med for eksempel målgruppene innen psykisk helse og 

rusmiddelavhengige. Antall psykisk utviklingshemmede gjennomgås årlig i forbindelse med 

refusjonsprosessen omkring ”ressurskrevende tjenester”. Dette medfører at kommunen har god 

kontroll på eventuelle boligsosiale endringer i denne brukergruppen.  

Innenfor psykisk helsearbeid og rusmiddelavhengighet har kommunene fått nye ansvar i forbindelse 

med samhandlingsreformen. Dette har medført at Nord-Aurdal kommune både må disponere flere 

boliger til brukergruppen, og yte mer bistand i boligene. Nord-Aurdal kommune er i dag 

vertskommune for flere brukere med utviklingshemming. Dette medfører at kommunen på sikt kan 

omdisponere flere boliger til brukergruppen rusmiddelavhengige og psykisk helse. Med bakgrunn i 

samhandlingsreformen tilrår ikke Boligsosial handlingsplan 2018 – 2021 at det selges noen 

boenheter når disse eventuelt blir fristilt.  Boligsosial handlingsplan åpner opp for at brukere med 

rusmiddelavhengighet- og/ eller psykiske lidelser kan tildeles boliger på Vikatunet 2, Leira 

helselagsboliger, Øvrevegen 13 og Våningvegen. Med bakgrunn i tilsyn fra Fylkesmannen blir det 

startet en ny modell for samhandling mellom de kommunale tjenestene i NAV, psykisk helsearbeid, 

tilrettelagte tjenester og tildelingskontoret. Den nye modellen har forankring i helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-4, som omhandler kommunens plikt til å samhandle mellom ulike 

deltjenester i kommunen. Samhandlingen har som mål å gi brukerne bedre oppfølging i bolig. 

En eventuell omlegging til full turnusdrift med oppfølging i bolig for brukergruppen rus- og 

psykiske lidelser må utredes nærmere i inneværende års budsjettprosess. Nord-Aurdal kommune vil 

være offensive i forhold til å søke Fylkesmannen om prosjektmidler til utviklingsarbeid ovenfor 

brukergruppene. Nord-Aurdal kommune deltar i et prosjekt i samarbeid med de øvrige 

Valdrekommunene i forhold til brukere med rus og psykiske lidelser. Prosjektets mål er: «Nå 

regionens mål for brukergruppen jf. samhandlingsreformen rus og psykiske lidelser, ved å bruke 

regionens samlede ressurser på en helhetlig og effektiv måte. Utvikle og prøve ut modell for 
samhandling som skal sikre god boligsosial oppfølging for personer med rusmiddelproblemer og 

psykiske lidelser. Utrede behov for døgntjeneste.»  
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Nord-Aurdal kommune har ansvaret for førstegangsetablering for flyktninger. Den ansvarlige 

virksomheten løser dette ved leie på det åpne markedet. Ut fra de utredninger som finnes per i dag 

er dette en løsning som fortsetter også i kommende planperiode.  

4 Visjon, mål og styringsprinsipper 

- Visjon: Vanskeligstilte skal kunne skaffe og beholde egen bolig.

- Mål:

1 Nord-Aurdal kommune skal disponere et tilstrekkelig antall boliger, for å 

supplere det åpne markedet i forhold til målgruppene. 

2 Kompetanseheving av ansatte innen det boligfaglige området, herunder 

husbankordningene. 

3 Bidra til at det totale virkemiddelapparatet fungerer i henhold til kommunens 

målsettinger og aktuelle lover og forskrifter. 

Kommunens boligsosiale utfordringer involverer svært mange fagområder og enheter, både innad, 

og utenfor kommunen. Samhandling er derfor svært viktig i det boligsosiale arbeidet. 

Styrende prinsipper 

Det er ønskelig at Nord-Aurdal kommune jobber etter følgende styrende prinsipper for boligsosialt 

arbeid, definert som bistand til å kunne klare å bo bedre. 

a) Normaliseringsmodellen danner grunnlag for boligsosial tenkning. Det grunnleggende i

modellen er at det ikke er personen som skal normaliseres, men man setter inn tiltak som

normaliserer relasjonen mellom personen og samfunnet/nettverket.

b) Et spesielt fokus på de unge vanskeligstilte med ett mål om at de skal bli selvstendige.

c) Den administrative delen av handlingsplanen vil fokusere mye på koordinering og

samhandling: Utfordringer; rutiner, system og arenaer for samhandling NAV,

Tildelingskontoret, Boligkontoret og avdelingene som yter brukerne bistand til å kunne bo.

d) Etablering av ett differensiert boligtilbud

- Samlokaliserte omsorgsboliger, både med personal i base og ambulerende

personal

- Ordinære/ tilrettelagte boliger, samlokaliserte

- Ordinære/ tilrettelagte boliger i vanlige bomiljø

- Akutt midlertidig boliger. Det vil si antatt behov for bolig i anslagsvis ett til to

døgn

- boliger til mennesker med et aktivt rusproblem

e) Utleieboliger plasseres i størst mulig grad i vanlige bomiljø (liten grad av samling av

kommunale boliger). Dette i tråd med normaliseringsmodellens intensjon.

f) Boliger kommunen anskaffer skal være universelt utformet.
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g) Like viktig som boligen og utformingen av denne er kommunens tilbud om oppfølging i

boligen. Bruker har rett til nødvendig praktisk bistand og opplæring for å kunne bo, og til råd

og veiledning for å løse eller forebygge sosiale problem. Et avgjørende spørsmål er hvilken

hjelp beboeren trenger for å kunne bo i egen bolig.

h) Husdyr tillates som en hovedregel ikke i de kommunale utleieboligene grunnet særskilte

regler i forhold til allergikere. For enkelte brukere kan husdyr utgjøre en så viktig sosial

faktor at kommunen har valgt å tillate husdyrhold i enkelte boliger.

5 Organisering og ansvarsfordeling 

Eiendomsforvaltning ved eiendomssjefen har ansvaret for leiekontrakter. Virksomhet Teknisk og 

næring forvalter kommunens eierskap av boliger i tråd med Husleieloven. Avdeling for drift og 

vedlikehold utøver vedlikehold av den kommunalt eide boligmassen.  

NAV har ansvar for midlertidige akutte boliger, de kommunale støtteordningene fra Husbanken, og 

de har et aktivt medvirkningsansvar i forhold til kommunens ansvar for å framskaffe boliger til 

vanskeligstilte innbyggere. Jamfør forvaltningen av midlertidige boliger gis NAV tilgang til enkelte 

kommunale boliger, slik at disse kan benyttes til formålet. Dette for å forebygge unødig bruk av 

hoteller, campinghytter og lignende.  

Tildelingskontoret fatter enkeltvedtak på tildeling av omsorgsboliger, andre kommunale boliger og 

institusjonsplasser.  

Fagenheter som Psykisk helsearbeid, NAV, Tilrettelagte tjenester for barn, unge og voksne og 

Hjemmetjenesten har ansvaret for oppfølgingen av boveiledning i boligene. Bistanden som ytes i 

boligene gis etter enkeltvedtak, med forankring i Nord-Aurdal kommunes tjenestebeskrivelser. 

5.1 Skjematisk oversikt over virksomhetenes ansvar 

Virksomhet Teknisk og næring 

 Eiendomsforvaltning

o Utarbeidelse og oppfølging av husleiekontrakter og husregler

o Vaktmestertjenester og vedlikehold av boligene

Virksomhet kultur, avdeling service og kommunikasjon 

 Saksbehandling av bostøtte

Tildelingskontoret 

 Saksbehandler enkeltvedtak/ tildeler alle kommunalt eide boliger

 Saksbehandler enkeltvedtak/ tildeler tjenester i boligene
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 Ved endring av leieforhold skal det umiddelbart gis melding til eiendomsforvaltning, j.fr.

rutinebeskrivelse.

NAV 

 Tildeler midlertidige akutte boliger

 Forvalter de kommunale støtteordningene fra Husbanken

 Yter bistand inn mot det private boligmarkedet

 Har medansvar for anskaffelse av kommunale boliger ovenfor vanskeligstilte

 Brukerrettet oppfølging og veiledning jf. Sosialtjenesteloven § 17

Psykisk helsearbeid 

 Yter bistand til å kunne bo til brukere ut fra enkeltvedtak fra tildelingskontoret. Målgruppen

er mennesker med psykiske lidelser og/ eller rusmiddelavhengighet med et funksjonsnivå

der brukerne kan nyttiggjøre seg veiledning, dagsplaner, ukesplaner.

Tilrettelagte tjenester 

 Yter bistand til å kunne bo, boveiledning, til brukere etter enkeltvedtak fra

tildelingskontoret. Hovedmålgruppen er mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Koordinerende enhet 

 Utnevner koordinatorer

 Bistår med ivaretakelse av brukermedvirkning

 Bistår med behovsvurderinger/ kartlegginger på system og individnivå

5.2 Medansvar i kommunens boligsosiale arbeid: 

Identifisering av boligsosiale behov 

Det kommunale tjenesteapparatet skal veilede brukerne til å søke om boligsosiale tiltak når det 

identifiseres et behov for dette. Enhver medarbeider i virksomheter som omfattes av Boligsosial 

handlingsplan har en veiledningsplikt til å bistå innbyggere til å søke bistand når behov for dette 

identifiseres. 

Tildeling av kommunal bolig 

Tildeling av tidsbegrensede faste boliger gjøres etter enkeltvedtak. I Nord-Aurdal kommune er det 

Tildelingskontoret som fatter enkeltvedtak om bolig- og bistand i bolig. NAV har et aktivt 

medvirkningsansvar i forhold til å bistå innbyggere med behov for kommunal bolig. NAV har også 

ansvaret for tildeling av midlertidige akutte boliger når det er behov for dette. Det er viktig at 

eiendomsforvaltning får beskjed med en gang det skjer endringer i leieforholdet. Dette for å kunne 

planlegge og utføre nødvendig vedlikehold, oppretting av skader o.l. mellom to leieforhold.  
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Boveiledning 

En viktig del av det boligsosiale arbeidet er bistand til å kunne mestre å bo. Både NAV, Tilrettelagte 

tjenester og avdeling psykisk helsearbeid har ansvar for å gi brukere med psykiske lidelser og/eller 

rusmiddelavhengighet boveiledning. Boveiledning har i prinsippet hovedmålsetting å gjøre brukere 

selvstendige, slik at de kan etablere seg i det private boligmarkedet. For enkelte brukere vil dette 

imidlertid ikke alltid være realistisk. Enkeltvedtakene om tidsbegrensede boliger evalueres derfor 

årlig, eller hvert tredje år ut fra målsettingene i brukernes enkeltvedtak. 

Evalueringene av brukernes enkeltvedtak kan medføre: 

a) At brukeren er rehabilitert, og kan etablere seg på privat marked (med eller uten bistand fra

støtteordninger gjennom Husbanken (NAV)

b) At brukeren må fortsette å bo i kommunal bolig med bistand fra NAV, Psykisk helsearbeid

eller Tilrettelagte tjenester

Ved å yte bistand til opplæring i å bo, vil enkelte brukere kunne oppnå en større grad av 

selvstendighet. God samhandling kan medføre at færre innbyggere har behov for livslang boligsosial 

bistand. Ved siden av den menneskelige gevinsten dette medfører vil kommunen også kunne bistå 

flere brukere innenfor disponibel ressursmengde.  

5.3 Brukermedvirkning 

Brukermedvirkning foregår i ulike former og på flere nivå. Kommunen forholder seg til definisjonene 

nedenfor i dette arbeidet og vektlegger brukermedvirkning både på individ og systemnivå. 

Individnivå 

”Brukermedvirkning er når brukere eller brukerrepresentanter går i dialog med tjenesteytere og på 

lik fot med dem tilbyr kompetanse og spesialkunnskap basert på egne og/eller andres erfaringer, 

for å løse ulike oppgaver” (Utarbeida av Funksjonshemmedes fellesorganisasjon - FFO). 

Brukere og/eller pårørende får gjennom deltakelse i ansvarsgruppe og arbeid med individuell plan 

muligheten til å komme med ønsker og behov.  

Systemnivå 

Brukermedvirkning på systemnivå ivaretas gjennom representasjon i styre, prosjektgrupper og 

utvalg, samhandlingsmøter med ulike brukerorganisasjoner, Kommunalt råd for brukermedvirkning, 

samt brukerrådet i NAV Valdres. 

6 De ulike gruppene 

6.1 Rus og psykisk helse 

Målsettingen med psykisk helsearbeid er å bidra til å fremme selvstendighet, tilhørighet og styrke 

evnen til å mestre eget liv for mennesker med psykiske lidelser og rusproblematikk.  

Tjenesten har erfart at det kommer brukergrupper til kommunen som ut fra tidligere standarder 

ville fått bistand i spesialisthelsetjenesten. Nedbygging i spesialisthelsetjenesten, sykehusene og 

DPS på et tidligere tidspunkt enn kommunene var forberedt på, har derfor blitt  en utfordring. Dette 

gjelder både antall brukere og brukernes faktiske helsetilstand når de overføres til 

kommunehelsetjenesten.   
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Forebygging, behandling, omsorg og rehabilitering er viktige oppgaver for den kommunale helse – 

og omsorgstjenesten. Nord-Aurdal kommune har ut fra denne intensjonen kartlagt at kommunen 

har en særlig utfordring i å bistå brukerne med å mestre egen hverdag, herunder fokus på kosthold 

og boferdigheter , samt å etablere sunne aktiviteter som gir et meningsfylt liv.  

Nord-Aurdal kommune er per i dag ikke rustet til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra 

spesialisthelsetjenesten, da mange av disse har svært dårlig funksjonsnivå. Det handler ikke bare 

om bolig, men innholdet i oppfølgingen. Flere trenger omfattende kartlegging, tilrettelegging og 

oppfølging i forhold til bosituasjon. Dette er en utvikling tjenesten har sett over tid. Det mangler 

tiltakspakker der helhetssituasjonen blir ivaretatt. I flere tilfeller er bistand for utvikling av nye 

ferdigheter (rehabilitering) en urealistisk målsetting, Disse brukerne har også behov for bistand i 

egen bolig. Mange vil ha behov for slik omsorg over lang tid. I dag mangler Nord-Aurdal kommune 

denne type tjeneste. Det vil si at vi har en gruppe personer som ikke får den hjelpen de trenger. 

Undersøkelser viser at det er behov for større fokus på den somatiske helsen i tillegg til de psykiske 

helseutfordringene de sliter med. 

For å kunne ivareta dette, er det behov for en fast personalgruppe som går turnus dag, kveld og 

helligdager avgjørende.  

Det bør være egnede boliger hvor personalressursene er tilknyttet disse. Hjelpen må være målrettet 

og behovsjustert, med hyppig og tett oppfølging. Botilbudet kan eventuelt være tidsbegrenset med 

jevnlig evaluering. Fokuset må være på helhet, det vil si funksjonsnivå, kosthold, deltakelse i fysisk 

og sosial aktivitet.  Det bør legges tilrette for samarbeid med bla NAV i forhold oppfølging og 

jobbrelatert aktivitet. All hjelp må være individuelt tilpasset.  

Denne form for oppfølging og hjelp, innbefatter økte personalressurser. Det er ikke mulig å dekke 

opp dette med de personalressursene som finnes i avdeling for psykisk helsearbeid per i dag, uten 

at det går på bekostning av en betydelig andel av dagens brukermasse og tjenesteytelse.  

Psykisk helsearbeid i kommunen er ingen «særomsorg», og det må legges til rette for at forskjellige 

faggruppers spesielle kompetanse supplerer hverandre i hverdagen.  

På systemnivå må ulike faggrupper og virksomheter utveksle kompetanse på tvers av avdelingene 

for at brukeren skal få helhetlige tjenester 

«Mennesker med alvorlige rusproblemer og psykiske problemer får i dag i for liten grad 

sammenhengende og koordinerte tjenester. Behovet for å innrette tjenester og hjelpetiltak slik at 

den enkelte møter et sammenhengende, helhetlig og tilgjengelig hjelpetilbud, er dokumentert i flere 

dokumenter og rapporter». (Prop. 15 S, opptrappingsplanen for rusfeltet 2016-2020)  

6.2 Utviklingshemmede 
Behovet for tilrettelagte boliger og tilrettelagte tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne 

har tendens til tilvekst. Tilflytting av nye brukere, og antallet unge brukere med behov for egen 

bolig gjør at tjenesten fortsatt må disponere de boligene de har i dag i kommende planperiode. 

Vesle-Tveit boliger framstår som lite egnede boliger i framtiden da bygget er trangt, har smale 

dører og lokaliteter, samt ikke egnet oppbevaring av nødvendige hjelpemidler. Bygget vurderes 

derfor som lite egnet for brukergruppen.  Det foreligger konkrete planer om å samle tjenesten på 

Leira, med kort avstand til Kongsvegen, Valdres arbeidssenter og Leirali dag- og aktivitetssenter, 

sentrumsnære fasiliteter, friluftsliv med god tilgjengelighet for brukergruppen.  

Ved etablering av nye boliger til brukergruppen vil dialog og brukermedvirkning være sentralt. 

Likeså vil det være sentralt at ulike etableringsmodeller fra husbanken vurderes. 
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6.3 Vanskeligstilte 

Kommunen er forpliktet til å finne midlertidig botilbud for dem som ikke klarer det selv – jamfør Lov 

om sosiale tjenester i NAV 

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 på grunn av alder, funksjonshemning eller av andre årsaker – jamfør Lov om 

kommunale helse og omsorgstjenester 

6.3.1 Økonomisk vanskeligstilte 

Ved siden av gjeldsrådgivning, sosialt arbeid og muligheter gjennom Husbanken, er boligsosiale 

tiltak en nødvendig faktor for å bistå økonomisk vanskeligstilte når alternativet er at de økonomisk 

vanskeligstilte står uten fast bopel.  

6.3.2 Sosialt vanskeligstilte 

Sosialt vanskeligstilte er mennesker som av forskjellige årsaker blir diskriminert i det åpne 

markedet. I de tilfeller kommunen ikke klarer å hjelpe de sosialt vanskeligstilte på det åpne 

markedet vil det være behov for å disponere boliger for målgruppen.  

6.4  Ungdom i etableringsfasen 

Nord-Aurdal kommune har per i dag begrensede muligheter for å tilby unge i etableringsfasen 

boligsosial bistand i overgangsfasen før de kan etablere seg selv på det åpne marked. Dette kan 

blant annet medføre at unge velger å etablere seg andre steder, eller være et hinder for løsrivelse fra 

barndomshjemmet.  

6.5 Flyktninger 

Virksomheten Nord-Aurdal læringssenter har ansvar for førstegangsetablering i kommunen for 

flyktninger. Den boligsosiale førstegangsetableringen skjer på det åpne markedet. Per i dag har 

virksomheten i samarbeid med eiendomssjefen kontroll over det boligsosiale arbeidet som utføres, 

noe som medfører at det i liten grad er behov for kommunale boliger. Det er tilgang på private 

sentrumsnære boliger som dekker opp fremtidige behov. 

Det foretas befaring med huseier, leietager og eiendomsavdelingen 2 ganger pr. år. I den hensikt å 

avdekke vedlikeholdsbehov, skader og eventuell feilbruk. Ved åpenbare skader som følge av 

feilbruk, hærverk o.l. skal dette dekkes av kommunen ved eiendomsforvaltningen.  

6.6 Enslige mindreårige flyktninger 

De enslige mindreårige flyktningene, som vil fortsette å bo i Nord-Aurdal kommune, flyttes over i 

hybler når oppholdet ved folkehøgskolen er over. 

6.7 Ressurskrevende tjenester 

Nord-Aurdal kommune kjøper i dag institusjonsplasser til enkelte brukere. Dette er brukere med 

behov for ressurskrevende tjenester, og faglig oppfølging gjennom hele døgnet. Ved en endring i 

kommunenes ansvar, som følge av at samhandlingsreformen utvides, kan kommunene få ansvar for 

flere brukere med behov for ressurskrevende tjenester og tett oppfølging i egen bolig. Det vil måtte 

utredes nærmere hvor stort antallet i brukergruppen er, men det er grunn til å tro at 

Valdresregionen kunne samarbeidet om et tiltak slik at forutsigbarhet og kompetanse ivaretas 

gjennom hele året.  
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6.8 Bruksendring av boligmasse, nye tiltak 
Nord-Aurdal kommune disponerer til sammen 153 kommunale utleieboliger. Av disse disponeres 

boliger på Vikatunet 2, Leira helselagsboliger og Våningvegen til brukergruppen 

rusmiddelavhengige og psykisk helsearbeid. Tveitavegen bofellesskap (Vesle-Tveit og Lia), 

Månovegen bofellesskap, Krokabakkads bofellesskap, Kongsvegen bofellesskap disponeres til 

brukergruppen utviklingshemmede. Vikatunet 1, Aurdal omsorgssenter, Fagernes omsorgsboliger, 

Skrautvål omsorgsboliger og Ulnes omsorgsboliger disponeres til eldre og pleietrengende. 

Øvrevegen 13, Leira helselagsboliger og Våningvegen disponeres også til andre vanskeligstilte. Det 

tilrås at 8 utleieboliger i Våningvegen saneres i 2019, og at kommunen oppretter nye boliger jf. 

planens handligsdel (Kap 7.2). 

7 Handlingsdel 

7.1 Gjennomførte tiltak fra boligsosial handlingsplan 2014 – 2018 

Nord-Aurdal kommune har fulgt opp handlingsdelen på følgende måte: 

Tiltak Resultat 

Selge/ avvikle Myraberget. Tiltaket 

finansierer oppgraderinger av eksisterende 

boligmasse. 

Fulgt opp 

Innrede 5 eksisterende boliger til hardbruk. 

Tre på Vikatunet-2, en i Våningvegen og en 

på leira helselagsboliger. Kostnad 

Finansieres ved salg av Myraberget 

Fulgt opp med tilpasning og vedlikehold i 

boliger som benyttes til boligsosiale formål 

Omdisponere vaktmesterrom på Vikatunet-

2 til vaktrom tilknyttet boligene 

Fulgt opp 

Utrede behov for økt bemanning for 

oppfølging av psykisk syke og rusavhengige 

i bolig. Herunder utrede behov for nye 

botiltak. 

Følges opp gjennom regionalt prosjekt; 

Mestre og bo 

Overføre saksbehandling av bostøtte, fra 

Virksomhet Kultur og service til NAV 

Ikke fulgt opp 

Utrede vedlikehold, byggemasse kontra 

sanering – Vesle-Tveit boliger 

Følges opp i eget utredningsprosjekt 

Åpne opp for husdyrhold i kommunale 

utleieboliger når særlige forhold taler for 

dette. 

Fulgt opp 
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7.2 Handlingsdel Boligsosial handlingsplan 2018 – 2021 

At vanskeligstilte skal kunne skaffe og beholde egen bolig er førende for tiltakene som foreslås. 

Tiltak Tid Ansvar 

Sanere et leilighetsbygg i 

Våningvegen (8 boliger) 

2019 Eiendomssjef 

Etablere 6 nye boliger. 2 x 3 

boliger plasser uavhengig av 

hverandre. Utrede evt. 

behov reguleringsendringer 

– kommunal grunn.

Oppstart 2019 Eiendomssjef m.fl. 

Etablere turnus for 

oppfølging i bolig – aften og 

helg 

Budsjett 2019 Kommunalsjef 

Utrede bruksendring av 

eiendommene tilknyttet 

Tveitavegen bofellesskap, 

ved en eventuell flytting av 

tilrettelagte tjenester til 

Leira. 

Ved beslutning om 

etablering av ny bolig/ 

boliger på Leira 

Kommunalsjef 

Utrede mulighet for 

tilvisningsavtaler med 

private utbyggere jf. 

husbankens krav. 

2019 Kommunalsjef 

Benytte husbankens 

virkemidler i større grad ved 

utredning av boligsosiale 

tiltak. 

2019 - 2021 Kommunalsjef 

Innføring av månedlige 

samarbeidsmøter mellom 

NAV, Psykisk helsearbeid, 

Tilrettelagte tjenester og 

tildelingskontoret. 

2018 Kommunalsjef 
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Vedlegg 

7.3 Kommunens boliger 

Tabellen under viser fordeling av disponibel (kommunal) boligmasse for vanskeligstilte 

Oversikten inneholder boliger til eldre, og mennesker med behov for tilrettelagt bolig på grunn av 

fysisk funksjonshemming. Boligsosial handlingsplan omhandler ikke disse målgruppene. 

Omsorgsbolig/bolig Ant. Leiligheter Kommentar 

Tveitavegen bofellesskap 

(Vesle-Tveit 8, Lia 4) 

12 Boligene har universell utforming, etter 

byggeårets krav. 

Månovegen bofellesskap 

Flata3 

3 Boliger i eldre rekkehus som bærer 

preg av å være nedslitt. Ikke universell 

utforming.  

Krokabakkadn bofellesskap 

Granli4 

4 Enkeltstående boliger av god standard. 

Kongsvegen bofellesskap 10 Har fellesareal 

Valdresvegen/Vikatunet 2* 3 Omsorgsboliger uten fellesareal 

Vikatunet 1 20 Boliger (uten fellesareal) 

Krokabakkadn bofellesskap 6 Boliger (uten fellesareal) 

Fagernes omsorgsboliger 20 Har fellesareal 

Aurdal omsorgssenter 

-pensjonatet

23 

4 

12 leiligheter er forbeholdt personer 

med demenssykdom.  

Har fellesareal 

Skrautvål omsorgssenter 11 Har fellesareal 

Ulnes omsorgssenter 8 Har fellesareal 

Vikatunet 2 12 Har fellesareal 

Våningvegen 14 Utleieboliger 

Øvrevegen 

bofellesskap  

2 To omsorgsboliger 

Garlivegen 26 1 Utleiebolig 

Totalt 153 
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7.4 Bruksendring av boligmassen, psykisk helse og rus 

Omsorgsbolig/bolig Ant. Leiligheter Kommentar 

Valdresvegen/ 

Vikatunet 2 

3 leiligheter  Omsorgsboliger uten fellesareal, 

rus/psykisk helse, rehabilitering 

Vikatunet 2 10 leiligheter Omsorgsboliger. Tidsbegrensede vedtak. 

Botreneing/ rehabilitering. Mål om 

flytting til annen egnet bolig. 

Krokabakkadn 

bofellesskap 

6 boliger Boliger (uten fellesareal) 

Våningvegen 14 leiligheter Utleieboliger 

Mange ledige siste året 

Øvrevegen 13 2 Utleieboliger (uten fellesareal) 

Totalt 35 35 boliger kan disponeres til formålet 

7.5 Husbankordningen 

I forbindelse med boligsosial handlingsplan i Nord-Aurdal kommune: 

Økonomisk rådgivningstjeneste i NAV Valdres har 2,5 stilling som i tillegg til økonomisk rådgivning 

& veiledning, gjeldsrådgivning og økonomistyring. Har ansvar for Husbankens Startlån- og 

boligtilskuddsordninger for alle Valdreskommunene, 

I Nord-Aurdal er åpningstiden ved NAV-kontoret 10.00 – 13.00 mandag, onsdag, torsdag og 

fredag.   

Tjenesten består i: 

- Råd & veiledning / samtaler med de som søker Start lån / boligtilskudd ev. prosjekteringstilskudd

- I saker der det er søkt i forbindelse med tilpasning er det ofte påkrevet med samhandling med

ergoterapeut, befaring i boligen etc. 

- Saksbehandling fra A - Å

- Rapportering til Husbanken

- Følge opp hele låneporteføljen hos Lindorff (eget fagsystem samt kontakt med Lindorff og

økonomi) 
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Husbanken 

Regjeringens visjon for boligpolitikken er at alle skal kunne bo godt og trygt. l samarbeid med dere, 

har vi som mål å fremme et godt fungerende boligmarked, øke bosetting av vanskeligstilte på 

boligmarkedet, fornye og øke tilbudet av plasser i sykehjem og omsorgsboliger og sikre flere 

miljøvennlige og universelt utformede boliger. 

Mer målrettet og effektiv bruk av Husbankens økonomiske virkemidler krever god kjennskap til 

ordningene. Erfaringer viser at kommuner som har kjennskap til, og utnytter Husbankens 

virkemidler helhetlig og samordnet, i økt grad når sine mål på det velferdspolitiske området. 

Husbanken oppfordrer kommunene til å ha særlig oppmerksomhet på økt tilgjengelighet i boliger 

og benytte tilskuddet til tilpasning. 

Her følger en kort oversikt over Husbankens låne- og tilskuddsordninger med lenker til 

husbanken.no for ytterligere informasjon. 

 Lån og tilskudd fra Husbanken - administrert av kommunen

Kommunens søknad om ønsket låne- og tilskuddsramme fra Husbanken skjer i forbindelse med 

årlig budsjettbehandling. 

De ulike ordningene som her beskrives kan brukes til finansiering av kjøp, utbedring, 

refinansiering og tilpasning av bolig, gjerne i kombinasjon av flere ordninger. 

 Startlån

Startlån tildeles kommuner for videre utlån, og skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for 

personer med langvarige boligfinansieringsproblemer. Lånet skal være et finansieringstilbud til 

søkere som ikke får boligfinansiering i ordinære kredittinstitusjoner. Startlån kan også benyttes til 

tilpasning, utbedring og refinansiering. 

 Tilskudd til etablering

Tilskudd til etablering skal bidra til at vanskeligstilte skal kunne etablere seg i boligmarkedet. Det 

kan gis til oppføring, kjøp eller refinansiering av egen bolig. Tilskudd til enkeltpersoner tildeles 

etter en økonomisk behovsprøving. 

 Tilskudd til tilpasning

Tilskudd til tilpasning av bolig skal bidra og sikre egnede boliger for vanskeligstilte på 

boligmarkedet. Tilskuddet gis til tilpasning av boliger for eldre og personer med nedsatt 

funksjonsevne. Tilskuddet kan brukes til både enkle tiltak og større ombygginger/tilrettelegging av 

både nye og eksisterende boliger. Ordningen er økonomisk behovsprøvd, ut fra en helhetsvurdering 

avsøkerens økonomiske situasjon nå og på sikt. 

 Bostøtte

Bostøtte skal bidra til å redusere boutgiftene for husstander med lav inntekt. Husbanken og 

kommunen samarbeider om bostøtteordningen, og det er kommunen som har all kontakt med 

søkere. Bostøtte bør sees i sammenheng ved kjøp og tilpasning av bolig. 

 Låne- og tilskuddsordninger
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De ulike ordningene som her beskrives blir behandlet i kommunen. 

 Grunnlån

Grunnlån skal bidra til å fremme viktige boligkvaliteter som miljø og universell utforming i ny og 

eksisterende bebyggelse, skaffe boliger til vanskeligstilte og husstander i etableringsfasen, og sikre 

nødvendig boligforsyning i distriktene. Lånet kan benyttes til finansiering av nye boliger , utbedring 

av boliger , ombygging av bygninger til boliger, og kjøp av nye og brukte utleieboliger . Kommuner 

som søker om lån til kommunale barnehager eller omsorgsboliger og sykehjemsplasser henvises til 

Kommunalbanken. 

 Tilskudd til utleieboliger

Tilskudd til utleieboliger bidrar til framskaffelse av flere egnede utleieboliger for vanskeligstilte på 

boligmarkedet. 

Søknader behandles fortløpende. 

 lnvesteringstilskudd

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

og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helseog sosialtjenester . 

Kommunene vil fra 2014 kunne finansiere gjennomsnittlig 70 prosent av den maksimale 

anleggskostnaden til bygging/ombygging gjennom tilskudd fra Staten. Dette er medregnet 

momskompensasjon . Husbanken minner spesielt om muligheten til finansiering av 

dagaktivitetssentra og installering av velferdsteknologi i eksisterende omsorgsbolig og sykehjem. 

 Tilskudd til utredning og prosjektering

Tilskuddet skal bidra til at eldre og personer med særlige behov som følge av nedsatt 

funksjonsevne, får faglig bistand til å undersøke muligheten for tilpasning av bolig. 

 Tilskudd til heis

Ordningen skal bidra til økt tilgjengelighet og universell utforming i boliger og bygg. 

Nord-Aurdal kommune 

 Tilskudd til tilstandsvurdering

Ordningen skal bidra til bedre bomiljø og levekår ved å foreta en grundig 

tilstandsvurdering ved bolig- og miljøfornyelse. En systematisk tilstandsvurdering 

er ofte avgjørende for å kunne ta de riktige beslutningene om hvilke tiltak som 

skal prioriteres og gjennomføres . Tilskuddet kan også sees i sammenheng med 

grunnlån til utbedring. 

 Boligsosialt kompetansetilskudd

Tilskuddet skal bidra til å heve kompetansen innenfor boligsosialt arbeid 

og boligsosial politikk , samt å formidle kunnskap om boligmarkedet og 

offentlig boligpolitikk generelt. 
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Søknadsfrist er 1. mars. 

 Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet

Tilsk uddet skal bidra til flere miljøvennlige og universelt utformede boliger , 

bygg og uteområder, og å heve kompetansen om bærekraftige kvaliteter. 

Søknadsfrist er 1. mars. 

Se www.husbanken.no for mer informasjon om de ulike ordningene - 

kunngjøring, regelverk og veiledning 
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