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Innledning
Boligpolitisk handlingsplan 2014-2017 ble vedtatt i Bodø bystyre
13. februar 2014. Dette var Bodøs første helhetlige plan for boligpolitikk
og ivaretakelse av kommunens boligpolitiske utfordringer.
Planen rulleres hvert fjerde år og er nå revidert
og videreført som Boligplan 2018-2021.
Boligpolitikk er mye mer enn boligbygging.
Kommunens boligpolitikk består av mange
enkelttiltak, som i sum styrer utviklingen i
ønsket retning på boligområdet i kommunen.
For at Bodø skal fortsette å vokse og utvikle
seg, er kommunen nødt til å ta strategiske
grep om boligutviklingen. Kommunen må
ha tilstrekkelig antall boliger, variasjon i
boligtypene og attraktive boliger og nærmiljø
av høy kvalitet. Boligen alene er ikke nok
til å skape trivsel. Det sosiale miljøet i
lokalsamfunnet må også fungere.

En langsiktig, overordnet strategiplan har
medvirket til effektivitet og et mer helhetlig
perspektiv. Tverrfaglig arbeid har bidratt til å
utvikle en helhetlig tilnærming, som har ført til
gode resultater for kommunen.
Boligplanen strekker seg fra de yngste til de
eldste på boligmarkedet, men har et klart
fokus på innbyggere med vanskeligheter i
boligmarkedet. Det er grunnleggende for
et godt liv å ha et godt og trygt sted å bo.
For kommune er det viktig å føre en aktiv
boligpolitikk og se hele boligområdet samlet.
Sykehjem er ikke en del av denne planen, og
vil bli ivaretatt i kommunens helse- omsorg og
sosialplan som skal vedtas våren 2018.

Foto: Jøran Johnsen
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Hva er en boligplan
En boligplan er en temaplan og skal være
retningsgivende innenfor det boligpolitiske
området. Planen skal danne grunnlag for
helhetlig tenkning, prioriteringer og strategier
innenfor boligområdet. For at kommunen
skal kunne løse utfordringene på best
mulig måte for vanskeligstilte, er det viktig
at boligpolitikken for øvrige husstander er
velfungerende.
Planen beskriver utfordringene og valg
som kommunen står overfor når det gjelder
boligtilgang, boligutvikling, og boligsosiale
forhold. Planen skal bidra til at kommunens
politikere har et verktøy for å styre
boligutviklingen i ønsket retning, og hvordan
de kan gjøre nødvendige prioriteringer i
planperioden.
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For kommunens administrasjon vil boligplanen
gjøre det enklere å jobbe mer målrettet,
strategisk og effektivt. For innbyggerne vil
boligplanen være informativ, og bidra til mer
åpenhet. Den vil samtidig øke tilretteleggingen
og utvikle de koordinerende tjenestene innenfor
boligområdet.
Handlingsplan
Boligplanen har en handlingsdel som beskriver
tiltak innenfor tre ulike målområder. Det
fremkommer hvilken avdeling som har ansvaret
for gjennomføringen.
Strategiene i boligplanen skal bidra til at Bodø
kommunes boligpolitikk blir styrt i ønsket
retning. Tiltak som forutsetter en økonomisk
bevilgning vil være avhengig av at kostnadene er
innarbeidet i Bodø kommunes årlige budsjett/
økonomiplan før iverksettelse.
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Medvirkning og
innbyggerinvolvering
I alt kommunalt planarbeid legges det
vekt på at medvirkning skal foregå på en
hensiktsmessig måte for de involverte.
Tilrettelegging for medvirkning er
viktig for å få innspill fra de som er
berørt av området planen skal dekke.
Boligplanen favner bredt, og det er flere
interessegrupper som blir berørt.
Det har vært gjennomført både intern
og ekstern medvirkning. Intern
medvirkning representerer Bodø
kommune som organisasjon, og
samarbeidspartnere som har en direkte
innflytelse på planen. Prosjektgruppen
som har utarbeidet planen har vært
tverrfaglig sammensatt. Det har i
planprosessen vært tett samarbeid med
flere av kommunens øvrige planer som
også er under utarbeidelse. Kommunen
har gjennomført ulike verksteder
innenfor aktuelle fagområder. Ekstern
medvirkning representerer deltakere
som ikke er direkte involverte i
planprosessen, men som kan være
berørte eller ha interesse for planen.
For å nå ut til Bodøs innbyggere har det
vært gjennomført folkemøte, kampanjer
for å motta innspill på kommunens
hjemmeside og facebookside, samt
politisk verksted hvor kommunens
komiteer, råd og kommunedelsutvalg
var invitert.

Rapport

BRUKERNÆRT
VERKSTED
5. april 2017

Rapport fra
medvirkning i
planprosesser

Rapport fra verksted

BOLIGSOSIALE
FORHOLD
23. februar 2017

Rapport, medvirkning i sosiale media

“DINE Mars
INNSPILL”
2017

- Handlingsplan for trivsel og
gode levekår (folkehelse)
- Helse- omsorg og sosialplan
- Oppvekstplan
- Boligpolitisk handlingsplan
- Plan for idrett og friluftsliv

Rapport

Rapport, kafédialog

Sølvsuper helse
og velferdssenter

GENERELL
BOLIGUTVIKLING
20. februar 2017

18.02.17

Gjennom ulike arenaer for medvirkning
er det registrert at flere innspill går
igjen. Behov rundt tilrettelegging
for varierte boforhold og bomiljø for
alle er en gjenganger. Det har vært
pekt på betydningen av differensierte
boligstørrelser og boligpriser, samt
behovet for utleieboliger. Det har videre
vært fremhevet som viktig at kommunen
er opptatt av gode møteplasser
og uterom, som tilrettelegger for
deltagelse og aktivitet på tvers av alder
og livssituasjon.
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Planens status og planverk i Bodø kommune
Planverket i Bodø kommune er hierarkisk
oppbygd. Overordnet er Kommuneplanen, som
er kommunens strategiske styringsdokument.
Den består av en samfunnsdel og en arealdel.
Samfunnsdelen gir retninger og føringer for
kommunens utvikling i et langsiktig perspektiv.
Arealdelen skal vise sammenhengen mellom
framtidig samfunnsutvikling og arealbruk.
Boligplan er en temaplan som skal søke
å virkeliggjøre kommuneplanens mål på
boligområdet i et 4-årig perspektiv. Planen
må sees i tett sammenheng med kommunens
samfunnsdel og arealdel. Boligplanen vil
vanskelig la seg realisere uten at boligpolitikken
blir en integrert del av samfunnsutviklingen.
Videre er man avhengig av at det settes av nok
og egnet areal til boligformål i arealplanen, slik
at tiltak i boligplanen kan realiseres.

Nasjonale boligpolitiske mål
Regjeringens mål er at alle skal bo trygt
og godt, også de som trenger bistand og
tilrettelegging for å skaffe seg bolig og
beholde denne. Å ha et godt sted og bo er en
forutsetning for god helse, utdanning, arbeid,
integrering og samfunnsdeltagelse.

Strategien har tre hovedmål og Bodø kommune
har inngått en forpliktende programavtale med
Husbanken.
1. Alle skal ha et godt sted å bo
2. Alle med behov for tjenester, skal få
hjelp til å mestre boforholdet
3. Den offentlige innsatsen skal være
helhetlig og effektiv
Øvrige nasjonale, regionale og lokale føringer
for boligpolitikken er samlet i et eget vedlegg til
planen.
Visjon og målområder
Visjonen for boligplanen er at Bodø er en
kommune det er godt å bo og leve i. Planen
er delt inn i tre målområder, med hver sin
handlingsdel som henger sammen og påvirker
hverandre. I fellesskap bidrar disse til en
helhetlig tilnærming til boligutviklingen i
kommunen.

Fem departementer har gått sammen om
«Bolig for velferd», den nasjonale strategien
for boligsosialt arbeid. Strategien skal
gjennomføres i perioden 2014-2020. Det er
Husbanken som er statlig gjennomføringsorgan
for boligpolitikken og som står for virkemidlene.
Kommunen står for den praktiske gjennomføringen, gjennom programavtalen med
Husbanken.
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Inndeling i planen er:
Målområde 1: Generell boligutvikling
Handler om den generelle boligutviklingen hvor målsetting er økt
boligbygging og at utviklingen følger befolkningens behov.
Målområde 2: Boligsosiale forhold
Tar for seg boligsosiale forhold med fokus på at flere vanskeligstilte
i boligmarkedet bosettes i egnet bolig, med tjenester etter behov.
Målområde 3: Organisering
Tar for seg kommunens organisering og samarbeid innenfor det
boligpolitiske området, med målsetting om at kommunen styrker sin
rolle som premissgiver og tilrettelegger for boligutviklingen i Bodø.

SIKTbolig - Foto: Anders Lea Karlskås
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Forklaringer til forkortelser i handlingsdelen
TA
Teknisk avdeling
UE
Utbyggings- og eiendomsavdelingen
AA
Administrasjonsavdelingen
NU
Nærings- og utviklingsavdelingen
ØF
Økonomi- og finansavdelingen
HO
Helse- og omsorgsavdelingen
OK
Oppvekst- og kulturavdelingen

Boligplan 2018-2021

9

Målområde 1:
Generell boligutvikling
Boligutviklingen i Bodø følger befolkningens boligbehov med tanke på antall
boliger, typer boliger som bygges og lokalisering av nye boliger. Boligutviklingen
skal bidra til gode bomiljø og underbygge et folkehelseperspektiv og en helhetlig
og bærekraftig areal-, miljø-, transport- og energiplanlegging.

Befolkningsutvikling
Bodø er en kommune med jevn
befolkningsøkning. Pr. 31.12.16 var det ifølge
Statistisk sentralbyrå (SSB) 50488 innbyggere
i Bodø. Det er i hovedsak innvandring,
tilflytting fra øvrige nordlandskommuner, og
fødselsoverskudd som bidrar til vekst. De
senere årene har Bodø hatt en gjennomsnittlig
vekst på rundt 500 personer hvert år. Den
fremtidig forventede veksten basert på SSB
sine prognoser har ikke tatt hensyn til særskilte
lokale endringer, slik som nedleggelsen av
Bodø hovedflystasjon.

Av innbyggere med innvandringsbakgrunn
er det landene Polen og Sverige som er
mest utstrakt. I årene fremover vil det være i
aldersgruppen 80 + vi får den største veksten.
Frem mot år 2030 vil vi få en økning på 79
% i aldersgruppen 80-89 år og 65 % flere
innbyggere over 90 år. Dette betyr at Bodø i
2030 vil ha over 1100 flere innbyggere mellom
80-89 år enn vi har i dag, og opp mot 200
innbyggere over 90 år. Den kraftige veksten
blant eldre skyldes i hovedsak at de store
etterkrigskullene blir eldre, samtidig som
levealderen øker.

Befolkningsframskrivning frem mot år 2030
Innbyggere

2016

2017

2018

2024

2025

2026

2029

2030

2017-2030
Endring ant.

2017-2030
Endring %

0-5 år

3571

3578

3578

3912

3944

3961

3962

3953

382

10,7 %

6-15 år

6143

6159

6182

6231

6206

6203

6377

6468

325

5,3 %

16-19 år

2619

2588

2531

2505

2594

2637

2628

2554

-65

-2,5 %

20-44 år

17526

17711

17911

18507

18516

18610

18875

19009

1483

8,5 %

45-66 år

14185

14307

14437

14884

15014

15121

15357

15447

1262

8,9 %

67-79 år

4694

4887

5059

6120

6215

6321

6614

6701

2007

42,8 %

80-89 år

1459

1490

1529

1920

2036

2153

2502

2609

1150

78,8 %

291

302

311

384

395

402

456

481

190

65,3 %

50488

51022

51538

54463

54920

55408

56771

57222

6734

13,3 %

Over 90 år
SUM

Kilde: SSB prognose middels vekst (2016)
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Hovedtrekk ved
boligmarkedet i Bodø

og Mørkved har også en viss variasjon, men
her dominerer eneboliger. (Matrikkelen,
eiendomsregisteret, 31.08.2017)

I Bodø er det bydelene Sentrum, Rønvik, og
Mørkved, som har flest innbyggere, hvor
sentrum dominerer med 22,5 % av innbyggerne.
I distriktene; Kjerringøy, Skjerstad, Væran, og
Saltstraumen bor ca. 4,9 % av kommunens
innbyggere.
Bydel

Innb. %

Sentrum

22,5 %

Rønvik

20,8 %

Mørkved

14,9 %

Alstad

14,2 %

Hunstad

8,6 %

Tverlandet

7,8 %

Nordsia

6,4 %

Saltstraumen

2,1 %

Skjerstad

1,7 %

Kjerringøy

0,7 %

Væran

0,3 %

Sum

100 %

(Kilde: Matrikkelen,
eiendomsregisteret,
19.10.2017)

Av flyttemønsteret til
Bodøværingene er det
intern flytting innenfor
egen bydelsone som
dominerer, hvor den
største andelen av
flytting har vært innenfor
Sentrum og Rønvik.
Det blir stadig flere
husholdninger med en
eller to personer, og
i løpet av de siste 10
årene har denne typen
husholdninger økt med
78 % i Bodø. (Kilde: SSB)

Hvis vi ser tilbake i tid har Bodø hatt relativt få
små leiligheter sammenlignet med lignende
utvalgskommuner. En økning i tilbudet for
mindre og rimeligere boliger vil kunne åpne for
flere unge førstegangskjøpere.
Fordeling av boligtyper i kommunen
Type bolig

Husstander

Prosent

Enebolig

9554

38 %

Tomannsbolig

2805

11,16 %

Rekkehus

4830

19,21 %

Store boligblokker

6354

35,26 %

Kontor/forretningsbygg
Bofellesskap
Andre bygg

354

1,41 %

1158

4,61 %

88

0,35 %

(Matrikkelen,eiendomsregisteret, 31.08.2017)
Foto: Jan Wasmuth

Bydelen med yngst gjennomsnittsalder
er Mørkved, hvor snittet ligger på 35
år. På Kjerringøy finner vi den høyeste
gjennomsnittsalderen i kommunen med 47 år.
(Kilde: Kompas/SSB)
Av boligtyper er det eneboliger Bodø har
flest av, med 38 % av den totale boligmassen.
Fordeling av boligtyper på bydeler viser at
Sentrum og Rønvik har mest variasjon mellom
ulike boligtyper. Områdene Alstad, Hunstad

Nye boenheter fordelt på byggtype ferdigstilt i perioden 01.01.2014-31.08.2017
Ferdigstilt år

Antall
boligbygg

Antall
boenheter

Type nybygg
Enebolig

Tomannsbolig og
småhus

Rekkehus og
kjedehus

Blokker
m.v.

2014

318

219

62

37

55

65

2015

271

548

77

15

58

398

2016

334

270

84

13

62

111

2017(*)

201

448

55

5

59

329

Fra 1.1-31-8.2017 (Matrikkelen,eiendomsregisteret, 31.08.2017)
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Boligbehov - hvor skal det bygges
For Bodø kommune er det viktig at utviklingen
i boligmarkedet er i tråd med innbyggernes
behov. Dette gjelder både antall boliger som
bygges, hvilke typer boliger som bygges og hvor
nye boliger lokaliseres.
I løpet av de neste fire årene vil det bli økt
boligbygging i flere av kommunens bydeler
og kommunedeler. Kommunen har fortsatt
stor satsing i sentrum. Store prosjekter
som Bryggerikvartalet, Meierikvartalet,
Ramsalt, Byparken og Bodø 360 er igangsatt
og vil realisere attraktive leiligheter til byens
innbyggere. I Breivika planlegges det å
omgjøre dagens industri/næringsområde til
boligområde, hvor målgruppen blant annet er
barnefamilier.
Sentrumsnære boliger med nærhet til
servicetilbud og kollektivtilbud og flere
mennesker i sentrum, vil bidra til liv og aktivitet.
I tillegg til at kommunen satser på leiligheter i
sentrum skal det også jobbes med å klargjøre
eneboligtomter utenfor Bodøhalvøya. Det er
viktig å tilrettelegge for varierte boligtyper
med ulik størrelse og kvaliteter for ulike
livssituasjoner i hele kommunen.
I 2019 vil nye Tverlandet skole stå ferdig og
kommunen vil satse aktivt på boligutvikling
i denne bydelen. Utbyggingen i Bodøsjøen
fortsetter og i bydelen Hunstad sør skal det i
årene fremover bygges rundt 1000 nye boliger.
Den nye skolen i Mørkvedbukta planlegges
ferdigstilt til skolestart i 2021.

Skolekapasitet
Fremskrivning av elevtall i Bodø viser at det
er behov for kapasitetsøkende tiltak i ulike
inntaksområder til skolene. Det er heftet en
del usikkerhet med tallene på grunn av intern
flytting mellom kommuneplansonene. Bydeler
som har vokst raskt – og som i dag har dårlig
kapasitet på skolesiden er Bodøsjøen, Hunstad
sør, Sentrum, og Rønvik. For å bygge ut
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Foto: Per-Inge Johnsen

skolekapasiteten i disse områdene, er følgende
prosjekt under planlegging:
Aspåsen skole (og Bodø kulturskole) skal
ombyggges og renoveres. Dette vil gi en
økning av kapasitet fra 2 parallell til en 3
parallell skole. Det vurderes samtidig som
hensiktsmessig å endre inntaksområdene
mellom Aspåsen og Østbyen skole, og mellom
Østbyen og Saltvern skole. Dette vil kunne gi
bedre utnyttelse av kapasiteten som bygges opp
på Aspåsen skole. Aspåsen skole er planlagt
ferdigstilt til skolestart 2020.
I Mørkvedbukta er ny skole (1-7) og barnehage
under planlegging. Disse skal etter planen
stå ferdig til skolestart 2021. Kapasiteten i
området Bertnes-Hunstad sør vil da øke i takt
med utbygging av Hunstad sør. Neste fase, med
byggetrinn II (8-10 tinn) skal planlegges når
første byggetrinn står ferdig.

Boligplan 2018-2021

Mørkved-Innstrandenområdet. Ungdomsskole i
Mørkvedbukta er derfor foreslått som tiltak på
lengre sikt.
For øvrige skoler i Bodø vurderes kapasiteten
som tilstrekkelig i forhold til de planene som
foreligger for boligbygging. På Tverlandet vil
den nye 1-10 skolen ha god kapasitet fremover.
Det er derfor ønskelig at økt boligbygging
realiseres på Tverlandet. Det samme gjelder for
de øvrige distriktsområdene.
Kommunens utbyggingsprogram skal ligge til
grunn for hvor det skal bygges nye boliger – og
hvor det da vil være behov for økt skolekapasitet
fremover. Når Ny by planlegges, er
planlegging av infrastruktur inkludert skole en
naturlig del av planoppgaven.

Kommunen som pådriver

Bodøsjøen skole er fulltallig. Som strakstiltak
vurderes det å endre inntaksområdet mellom
Bodøsjøen skole og Grønnåsen skole, som har
ledig kapasitet. For å kunne gi tillatelse til å
starte bygging av nye boliger i Bodøsjøen, blir
det vurdert å sette opp et midlertidig modulbygg
ved skolen til skolestart 2020. Samtidig vil
kommunen starte planlegging av tredje
byggetrinn ved Bodøsjøen skole.
For å bedre kapasiteten på Alstad barneskole
og Østbyen skole vurderes det å sette opp et
midlertidig modulbygg/paviljong, inntil skolene
renoveres/bygges om.
Kommunen opplever først og fremst at det er
på barnetrinnet det er kapasitetsutfordringer
fremover. Norges Toppidrettsgymnas og
en mulig utbygging av ungdomstrinnet på
St.Eystein skole i sentrum vil sannsynligvis
bidra til at det vil være tilstrekkelig kapasitet på
ungdomstrinnet. Et unntak kan være Hunstad-
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Utbyggingsprogram
Bodø kommune skal i planperioden etablere et
utbyggingsprogram. Programmet vil være et
styringsredskap for kommunen i samspill med
private aktører som grunneiere og utbyggere.
Utbyggingsprogrammet er ment å gi viktige
innspill og forutsetninger vedrørende spørsmål
om oppstart og etableringer av boområder.
Behovet for tilrettelegging av sosial, teknisk og
grønn infrastruktur må vurderes særskilt
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før områder tas i bruk. Programmet vil legge
grunnlag for inngåelse av utbyggingsavtaler, og
angir prioritering mellom større utbyggingsområder. Utbyggingsprogrammet vil legge
grunnlag for kommunens handlingsplan og
budsjett. Etableringen av et utbyggingsprogram
vil gi forutsigbare betingelser for utbyggere, både
private og offentlige.
Utbyggingsavtaler
Med utbyggingsavtaler menes en avtale mellom
kommunen på den ene side og grunneier eller
utbygger på den andre siden. Avtalen omhandler
utbygging av et konkret utbyggingsområde,
og har videre sitt grunnlag i kommunens
planmyndighet.
Det skal i planperioden legges inn en
bestemmelse i kommuneplanen som gir
kommunen anledning til å benytte seg av opsjon
(forkjøpsrett) ved bygging av boliger i Bodø.
Avklaringer om mulig forkjøp og omfang av
dette skal diskuteres og avklares i hvert konkret
prosjekt i oppstartsmøte for ny reguleringsplan
og/eller ved forhandlinger om utbyggingsavtale.
Ved behov for boliger til vanskeligstilte, skal
kommunen ha muligheten til å kjøpe boliger i
nye prosjekter. Dette vil bidra til mer balansert
befolkningssammensetning i Bodøs nye bydeler,
og innebærer at kommunen tar ansvar ved å
drive en aktiv og helhetlig boligpolitikk.

Selvbyggertomter
Det er et politisk ønske at man skal legge til rette
for selvbyggetomter i Bodø kommune. Dette
gjenspeiler også innspill fra Bodøs innbyggere i
planprosessen. I kommuneplanens arealdel er
det avsatt flere områder i privat eie for spredt
boligbygging som kan egne seg for selvbyggere.
Det er avsatt områder på Skaug til boligbygging
som man antar kan egne seg til eneboliger og
selvbyggere. Det er også regulert områder i
Skjerstad, Misvær, Breivik, Kjerringøy, Festvåg
og Saltstraumen med ledige tomter. Noen av
tomtene/områdene er privat eid. I distriktene kan
det i enkelte områder tillates spredt bebyggelse
også utenfor ordinære boligfelt.
I kommuneplanens arealdel fremgår det
at byutviklingsområdet må bygges tett og
i sammenheng, og er derfor lite egnet for
tradisjonell eneboligbygging der hver enkelt
bygger sitt eget hus. Dette er for øvrig i tråd med
nasjonale retningslinjer om kompakt byutvikling.
Byutviklingsområdet er i kommuneplanens
arealdel definert som Tverlandet tettsted
og området fra og med Mørkvedmarka/
Støver, til og med Løpsmark mellom sjøen og
markagrensa. Det er store variasjoner innenfor
byutviklingsområdet og det kan være aktuelt å
vurdere selvbyggeralternativet for delområder,
hvor dette ikke avviker fra omkringliggende
bebyggelse og områdets preg. Slike konkrete
områder kan være Breiva og Tverlandet.

Foto: Jan Wasmuth
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Student i nord - Foto: Kjell Pedersen

I distriktet kan selvbyggeralternativet være et
godt alternativ for å stimulere til boligbygging.
Kommunen som tilrettelegger
for flere utleieboliger
Det er behov for nye tiltak for å imøtekomme
boligbehovet hos vanskeligstilte og øke antall
utleieboliger i Bodø. Kommunen har realisert
omsorgsboliger, småhus og boliger til flyktninger
de siste årene. Det foretas løpende innkjøp av
boliger, samt innleie av boliger for framleie til
vanskeligstilte på boligmarkedet.
Gjennom virkemidlet tilvisningsavtaler, vil
kommunen i samarbeid med Husbanken og
private utbyggere arbeide for en økning av antall
utleieboliger i Bodø. Flere utleieboliger vil bidra
til å stimulere det ordinære boligmarkedet med
hensyn til tilgang og pris. Så langt er det inngått
intensjonsavtaler med tre utbyggere, hvor det
planlegges etablering av 197 utleieleiligheter.
Kommunen vil få disposisjonsrett på inntil 77
boenheter. Virkemidlet forutsetter en aktiv
tilnærming fra kommunen, og kommunal
medvirkning er en forutsetning for å få realisert
utleieboliger ved hjelp av tilvisningsavtaler.
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Studentboliger
Bodø kommune er seg bevisst vertskapsrollen
for Nord universitet og for 6000 studenter.
Boliger til studenter har vært et viktig
satsingsområde, og en økning av studentboliger
har vært et viktig virkemiddel som har
bidratt til å dempe presset og prisveksten på
utleiemarkedet i Bodø. Kommunens bidrag
med gratis tomt til Studentinord har resultert
i en stor satsing på studentboliger. I 2018 vil
siste byggetrinn stå ferdig, hvor det totalt er
realisert 604 nye studenthybler. Denne store
satsingen på studentboliger har vært et godt
utdanningspolitisk tiltak og har bidratt til
god studentvelferd. Utbyggingen har vært
det enkelttiltaket som har hatt størst effekt
på utleiemarkedet i Bodø, ved at antallet
utleieboliger har steget og at flere har fått
tilgang til utleieboliger.
Bodø kommunale boligstiftelse
Bodø kommunale boligstiftelse (BKBS) eier
379 boenheter, og leier pr. i dag ut hele sin
boligmasse til Bodø kommune. BKBS har sagt
opp leieavtalen med Bodø kommune og denne
utløper 30.11.17. Rådmannen har fått fullmakt
til å inngå en ny avtale som vil være gjeldene
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fra 1.12.17. Ny avtale vil sørge for at BKBS sine
forpliktelser ihht Stiftelsesloven blir ivaretatt,
samtidig som Bodø kommune fortsatt får
tilgang til utleieboligene.

Ny by – ny flyplass åpner opp store nye
muligheter for bodøsamfunnet. Flyttingen
av flyplassen gir byen og regionen en topp
moderne ny flyplass og nye arealer til
disposisjon. Det er her vi starter med blanke
ark og bygger den nye bydelen, med fokus
på bærekraftige byområder, nullutslipp og
fornybare energikilder.

BKBS ønsker at Bodø kommune ved
boligkontoret skal drifte og forvalte deres
boligmasse som tidligere. Det skal imidlertid
innføres rutiner og prosedyrer for hvordan
stiftelsen skal sikres rapporteringer på økonomi Satsingen på Smart Bodø gjelder ikke bare
og bruk av boligene samt tilstandsanalyser av
den nye bydelen men hele kommunen.
boligmassen.
Energiomlegging og energieffektivisering skal
iverksettes også i andre bydeler slik at de også
blir med i utviklingen.

Overordnet retning og føring for
kommunens utvikling

Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 skal
være bodøsamfunnets felles, overordnede og
helhetlige plan
Bodø- smart og grønn
Utvikling av en kompakt by og lokalsamfunn der
nye løsninger skaper attraktive bo- og levekår
innenfor rammen av klima og miljøhensyn.
Byen Bodø er i vekst. Sentrumskjernen er i stor
omforming med nye boliger, rådhus, parker
og nye infrastrukturløsninger. Utvikling og
planlegging av Ny by – ny flyplass er det største
utviklingsprosjektet Bodø kommune noen gang
har stått ovenfor. Bodø skal legge til rette for
utvikling av en kommune og et samfunn som
har fokus på miljøet og hvor det er enkelt å
velge miljøvennlige løsninger.

Smarttenkningen handler ikke først og fremst
om nye teknologiske løsninger, men om å være
fremtidsrettet og sette innbyggernes behov og
medvirkning i fokus. Ved å sette innbyggernes
behov først vil Smart Bodø bli en viktig
bidragsyter for å utvikle byen til å bli et bedre
sted å leve, bo og arbeide i. Bodø skapes av
menneskene som bor her.
Det grønne skiftet vil ha betydning for oss på
alle områder – hvordan vi bor, hva vi spiser,
hvordan vi reiser, hvordan vi jobber. Vi må finne
langsiktige og bærekraftige løsninger på alle
våre gjøremål.
Bodø har over tid hatt en målsetting om å
bygge en kompakt by og et sterkt sentrum.
Denne målsettingen videreføres og forsterkes i
kommende planperiode.

Foto: Per-Inge Johnsen
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Bodø - med mennesket i sentrum
Folk skaper byen. Trivsel, trygghet
og inkludering skal ligge til grunn.

også legge til rette for et godt forebyggende
arbeid overfor barn og familier med en
utfordrende livssituasjon.

Menneskelige behov skal stå i fokus ved
utvikling av tjenester og i all samhandling. Vi
skal jobbe for likeverd og like muligheter for
alle. Folk må ha mulighet til å realisere seg selv
gjennom å ha en jobb, et godt sted og bo samt
trivsel og utfoldelse

En økende andel av befolkningen blir eldre.
Dette er en gruppe med ulike behov og
forutsetninger. Unge og friske eldre er en
ressurs som bidrar med frivillig arbeid og
innsats i mange sammenhenger. Disse er det
viktig å knytte til oss og inkludere på en god
måte. Mange av de eldste eldre vil ha behov for
ulike tjenester fra kommunen. Kommunen må
ha et bredt spekter med tilpassede tjenester for
denne gruppen.

En aktiv og sunn befolkning er noe av det vi skal
oppnå. Innaktivitet er en av hovedutfordringene i
dagens samfunn. God helse er ikke en selvfølge,
men noe det må legges til rette for og arbeides
med. Vi vil jobbe målbevisst med innsats for
folkehelse som skal gjelde alle sektorer og
aldersgrupper.
Alle har rett til å leve i trygge omgivelser.
Den største trusselen mot trivsel og trygghet,
spesielt i bomiljøer og langs skoleveien, er den
reelle og opplevde risikoen som vegtrafikken
medfører. Derfor må samarbeid om forebygging
av trafikkulykker ha et høyt fokus.
Ulike livsfaser har ulike behov. Spesielt i starten
av livet og i de siste leveår har vi behov for
tjenester fra det offentlige. Barn og unge må
sikres gode og trygge oppvekstsvilkår. Kvalitet
i tjenester fra barnehage og skole skal gi en
viktig basis for ivaretakelse av de yngste sine
behov. Vi må sikre en god koordinering og at
det gis helhetlige tilbud for barn og unge. Vi må
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Bodø er en internasjonal by og samfunn
hvor det bor flere tusen mennesker fra et
hundretalls land. Dette bidrar i stor grad til vår
felles verdiskaping men gir også muligheter
og utfordringer i forhold til integrering. Det
er viktig at vi jobber systematisk med sikte på
at alle føler seg inkludert og ikke satt utenfor
fellesskapet.
Bodø trenger og ønsker flere folk, og vi skal
legge til rette for at de kan etablere seg her.
Bodø inn i framtiden
I årene fremover skal det planlegges og
bygges en ny lufthavn 900 meter sørvest for
dagens lufthavn. Samtidig skal Forsvarets
hovedflystasjon avvikles i Bodø og flytte til
Ørland. Forsvaret og dagens lufthavn etterlater
seg et område på 5600 dekar. Det gir Bodø en
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mulighet til å utvikle byen videre sørvestover,
sør for Olav Vs gate. På dette området skal det
bygges en bydel hvor størstedelen av Bodøs
vekst skal tilrettelegges. Dette betyr at bydelen
skal planlegges for bygging av omtrent 15 000
boliger og etablering av 20 000 arbeidsplasser
fram mot 2065.

parker og andre offentlige møteplasser.
Boligprosjekter skal også stimuleres til å
tilby et mangfold av boligtyper tilpasset ulike
familiestørrelser og brukergrupper. Dette er
med på å skape gode og trygge bomiljø, og det
skal være attraktivt å forflytte seg i byområdene
til fots, på sykkel eller kollektivt.

Som i resten av byområdene i Bodø skal
utviklingen av denne bydelen fokusere på
å være en kompakt by med bærekraftige
løsninger for transport, logistikk, renovasjon,
med mer. Jobb, skole og andre dagligdagse
gjøremål skal være i kort avstand til hjemmet.
I tillegg skal det være kort vei til uteområder,

I den nye bydelen skal det fokuseres på
bærekraftige byområder basert på nullutslipp
og fornybare ressurser og energikilder.
Boliger skal være skjermet for framtidige
naturhendelser, og byområdene skal ha soner
skjermet for vær og klimaendringer.

Foto: Per-Inge Johnsen
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Målområde 1: Handlingsplan generell boligutvikling - Dette vil vi gjøre

Ekstern
finansiering

Tiltak
Målsetting
1-15

Midler i
økonomiplanen

Bodø
Mennesket
i sentrum

Finansiering

Drift

Bodø
Smart og
grønn

Programavtale
med Husbanken
(Bolig for velferd)

Hovedansvarlig

Strategier i
kommunens
samfunnsdel

Strategi 1.1: Kommunal eiendomsutvikling og aktiv tomtepolitikk
X

X

2,15

Tiltak 1.1.1 - Etablering av utbyggingsprogram.

TA

X

Strategi 1.2: Målrettet bruk av utbyggingsavtaler
X

X

X

X

2,4,15

Tiltak 1.2.1 - Innføring av bestemmelse i
kommuneplan som gir Bodø kommune opsjon
(forkjøpsrett) på kjøp i nye boligprosjekter.

TA

X

2,4,15

Tiltak 1.2.2 - Gjennom reguleringsplaner og
utbyggingsavtaler skal det være fokus på å
tilrettelegge for boligprosjekt med varierte
boligtyper- som sikrer mangfold i målgrupper og
boligmiljø.

TA

X

Strategi 1.3: Levende lokalsamfunn
X

X

15

Tiltak 1.3.1 - Gjennomføre markedsføringskampanje for økt tilflytting i Skjerstad og Misvær.

AA

X

X

X

15

Tiltak 1.3.2 - Gjennomføre markedsføringskampanje for økt tilflytting i Kjerringøy.

AA

X

Strategi 1.4: Transformasjon og utvikling av byrom
X

X

15

Tiltak 1.4.1: Opprusting av park/byrom.

TA

X

Strategi 1.5: Tilrettelegge for selvbyggertomter
X

X

2,15

Tiltak 1.5.1 - Bodø kommune skal i planperioden
klargjøre tomter på Kjerringøy for salg til
privatpersoner.

TA
UE

X

X

X

2, 15

Tiltak 1.5.2 - Bodø kommune skal i planperioden
klargjøre tomter på Tverlandet for salg til
privatpersoner.

TA
UE

X

X

X

2,15

*Tiltak 1.5.3 - Bodø kommune skal i planperioden
klargjøre tomter i Breiva for salg til privatpersoner

TA
UE

X

Tiltak 1.6.1 - Tilrettelegge for økt boligbygging
i sentrum gjennom omforming, fortetting og
helhetlig sentrumsutvikling

TA

X

HO

X

Strategi 1.6: Boligbygging i sentrum
X

X

15

Strategi 1.7: Tilrettelegge for flere utleieboliger i det ordinære boligmarkedet
X

X

2,4,5,15

Tiltak 1.7.1 - Samarbeid med private utbyggere
for realisering av flere utleieboliger ved bruk
av tilvisningsavtaler eller andre modeller for
samarbeid.

*Breiva ligger inne i forslag til kommuneplanens arealdel, som boligreserve. Dersom det blir aktuelt å bygge ut området skal det foretas
en egnethetsanalyse og utarbeiding av ny reguleringsplan. Breiva kan kun bygges ut dersom Soløyvannsveien opprustes og undergang
under jernbanen forbedres. I tillegg må det være interesse i markedet for bygging i området.
Tiltak som forutsetter en økonomisk bevilgning vil være avhengig av at kostnadene er innarbeidet i Bodø kommunes budsjett/
økonomiplan før iverksettelse. Kommunen vil årlig utgi en handlingsplan med oversikt over prioriteringer av tiltak for gjeldende år.

Boligplan 2018-2021

19

Målområde 2: Boligsosiale forhold
Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet i egnet bolig

Hva er boligsosialt arbeid
Boligsosialt arbeid handler om å hjelpe
vanskeligstilte på boligmarkedet til å få seg en
passende bolig og om å gi hjelp til å mestre
boforholdet. Eksempler på boligsosialt arbeid
er å gi råd og veiledning, tilby utleiebolig,
lånefinansiering til kjøp av egen bolig, eller gi
oppfølging og tjenester i hjemmet. Det er viktig
for kommunen å sette mål, utvikle tiltak og
benytte de boligsosiale virkemidlene på best
mulig måte, slik at alle innbyggere uavhengig av
livssituasjon har et trygt og godt bosted.
Boligens betydning
Boligen er viktig for at vi skal kunne ta
utdanning, danne familie, være i arbeid og ta
vare på helsen vår. Boligen er også en ramme
for et sosialt liv og gir tilhørighet til et nærmiljø
og lokalsamfunn.
Det å føle tilhørighet er viktig. Når man lever
i midlertidighet, hos venner eller bekjente,
på hospits eller andre overnattingsstedersettes livet på vent ved at man ikke vet hva
morgendagen bringer. En utrygg bosituasjon
kan vanskeliggjøre integrering, og veien til
kriminalitet, rusproblemer og psykiske vansker
kan bli kortere.
Boligen og nærområdet har også stor betydning
for oppveksten til barn og unge. Det er viktig at
innsatsen forsterkes overfor barnefamilier og
unge som ikke bor bra, for å forhindre at dårlige
levekår går i arv.
Programavtale mellom Bodø kommune og
Husbanken 2016 - 2020
Som programkommune skal Bodø satse
på kunnskapsutvikling og innovasjon. Bodø
kommune ønsker å arbeide tverrfaglig,
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tverretatlig og målrettet på det boligpolitiske og
boligsosiale området, med mål om at alle skal
kunne bo trygt og godt i eget hjem.
Gjennom avtaleperioden skal kommunen
rette innsatsen mot alle de 15 nasjonale
målsettingene i strategien «Bolig for velferd».

Boligbehov
Etterspørselen etter kommunale utleieboliger
endrer seg fra år til år. Det fremkommer av
boligsosialt statusdokument at kommunen i
2015 mottok 437 søknader om utleieboliger,
mens det i 2016 var redusert til 360 søknader.
Ventelisten til kommunale boliger var pr. april
2017 på et relativt lavt nivå med 66 husstander
som venter på ledig bolig. Til sammenligning
var det dobbelt så mange på venteliste i 2016.
Estimert ventetid for tildeling av bolig er
gjennomsnittlig 8 – 10 måneder, avhengig av
hvilken type bolig det er behov for. Førstegangs
bosetting av flyktninger kommer i tillegg til
husstander på venteliste.
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For å sikre at de kommunale utleieboligene
kommer de aller mest vanskeligstilte
til gode, innførte kommunen i 2016 nye
kriterier for søknadsbehandling og tildeling
av kommunal utleiebolig. Kriteriene er
relativt strenge med blant annet inntektstak,
og det er sannsynligvis derfor mørketall
på hvor mange som egentlig har behov
for hjelp til å skaffe seg og beholde bolig.
Eksempelvis kan en person ha for lav inntekt
til å få finansiering til å kjøpe bolig mens
personen samtidig tjener over inntektstaket
for å få leie bolig. Disse faller utenfor
systemet og kommunen må derfor søke å
finne alternative boligsosiale virkemidler
som kan bidra til at også disse får tilgang på
bolig.

og vurderer de påfølgende årene å søke
Husbanken om en økning til 130 millioner
kroner årlig for videretildeling. Kommunen
opplever nå en trend hvor flere søker om
full finansiering av boligkjøp ved hjelp av
startlån.
Tilskudd til etablering er et rente- og
avdragsfritt lån som gis til husstander med
varig lav inntekt og som ikke er i stand til å
betjene et fullt lån. Tilskuddet gis vanligvis i
tillegg til startlån og nedskrives med 5 % for
hvert år husstanden bor i boligen. I 2016 ble
det i Bodø kommune innvilget totalt kroner
9.317.000 i tilskudd til etablering.

Boligsosiale virkemidler

I 2016 fikk 20 kommunale leietakere kjøpt
egen bolig ved hjelp av startlån og tilskudd,
og i planperioden vil kommunen øke
innsatsen for å få flere over i egen eid bolig.

For å sikre en effektiv og hensiktsmessig
bruk av de boligsosiale virkemidlene, er
Bodø kommune opptatt av å se de ulike
virkemidlene i sammenheng. Virkemidlene
startlån og tilskudd til etablering er gode
virkemidler som har hjulpet flere leietakere
til å få kjøpt egen bolig. I 2016 utbetalte
kommunen 112 millioner kroner i startlån,

Alle trenger et hjem
Den nasjonale strategien Bolig for velferd,
som ble lansert i 2014, stadfester både
at alle må bo, og at med riktig hjelp kan
alle bo. Bodø kommune startet i 2017 et
3-åring prosjekt Housing First i Bodø.
Housing First-metoden bygger på at bolig
må på plass før annen utvikling kan skje.

Boligplan 2018-2021
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Kommunen skal tilby den bostedsløse en
bolig, uten å kreve at andre forhold er på plass
først. Beboeren skal ha innflytelse over bolig,
lokalisering og tjenester. Metoden har gitt gode
resultater i USA og Europa, og Bodø kommune
er nå en av 21 kommuner i landet som skal
prøve ut denne metoden.
Flere utleieboliger
Kommunen ser behovet for å iverksette
flere tiltak for å imøtegå boligbehovet
hos vanskeligstilte. Gjennom virkemidlet
tilvisningsavtaler, som er beskrevet under
målområde 1, vil kommunen ved å samarbeide
med Husbanken og private utbyggere jobbe
for en økning i tilførsel av utleieboliger i Bodø.
Flere utleieboliger vil bidra til å stimulere det
ordinære boligmarkedet med tanke på tilgang
og pris.
Pr. i dag er det planlagt etablering av 197
utleieleiligheter fordelt på tre bydeler, hvor
kommunen vil få disposisjonsrett på inntil 77
boenheter. I tillegg har kommunen i egen regi
realisert omsorgsboliger, småhus og boliger til
flyktninger de siste årene. Det foretas løpende
kjøp av boliger samt innleie av boliger for
framleie til vanskeligstilte i boligmarkedet.
I planperioden skal det videre realiseres
12 omsorgs/utleieboliger til personer med
funksjonsnedsettelser samt et flerbruksbygg
som i tillegg til bokollektivplasser også
skal inneholde et aktivitetssenter og en
avlastningsenhet.

Flere skal få muligheten til å eie egen bolig
Det er et politisk mål i Norge at så mange som
mulig skal gis muligheten til å eie sin egen
bolig (st.meld.nr.23). I Norge eier hele åtte
av ti sin egen bolig, noe som gjør det norske
boligmarkedet unikt. Men eie av bolig er svært
ulikt fordelt i befolkningen. Andelen boligeiere
er langt høyere blant husstander med høy
inntekt, enn den er blant husstander med lav
inntekt. Skattesystemet i Norge favoriserer det
å eie bolig framfor å leie. Dette gjør at det er
store fordeler tilknyttet det å eie sin egen bolig
framfor å leie, noe som gjør at boligeie bør
gjøres tilgjengelig for flere.
Høyere boligpriser og krav om 15 % egenkapital
har gjort inngangen til boligmarkedet krevende
for førstegangsetablerere. Grupper som kan
ha behov for kommunal bistand for å komme
i posisjon til å kjøpe bolig er familier med lav
inntekt, ungdom som har falt ut av utdanning
eller arbeidsliv, flyktninger, personer på vei
ut av institusjon, personer med rusproblemer
og/eller psykiske lidelser- og personer med
funksjonsnedsettelser.
Grunnlaget for god helse og livskvalitet utvikles
i stor grad der vi lever og bor, i våre hjem,
barnehager, skoler, på arbeidsplassen og på
de mange fritidsarenaer. Ved å tilrettelegge for
at flere skal få muligheten til å eie egen bolig
ønsker kommunen å bidra til økt bostabilitet og
bokvalitet. Spesielt for barn er dette viktig for å
forhindre at dårlige levekår går i arv.
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Leie-før-eie
Boforhold for vanskeligstilte barnefamilier er et
av innsatsområdene i det boligsosiale arbeidet
i kommunen. Bodø kommune planlegger
utprøving av modellen «Leie-før-eie»
for å styrke satsingen med å hjelpe flere
vanskeligstilte til å eie egen bolig. Tiltaket
vil i første omgang prioritere vanskeligstilte
barnefamilier, som på aktuelt tidspunkt ikke
er i stand til å betjene et boliglån, men som
vurderes i løpet av en gitt periode å kunne bli
i stand til dette. Det inngås en avtale om at
familien (leietaker) i løpet av de neste 3-5 år
kan få mulighet til å kjøpe boligen til prisen ved
innflytting.
Såfremt boligprisene stiger vil den årlige
prisøkningen på boligen, samt mulighet
for sparing, bidra til å skaffe leietakeren
nødvendig egenkapital. Dette gir leietaker en
langsiktig plan for å bli boligeier, uten å være
bekymret for økning i boligprisene. Kjøpesum
og omkostninger for boligen finansieres
med oppspart egenkapital, startlån og
eventuelt personrettet tilskudd til etablering.
Nedbetalingstid tilpasses låntakerens
økonomiske betjeningsevne. Modellen har ingen
økonomisk risiko for kommunen.

Bostedsløse
Som bostedsløs regnes de som ikke har et sted
å bo, som ikke har et sted å være kommende
natt, som er henvist til tilfeldige eller
midlertidige alternativer, samt de som skal ut
av fengsel eller institusjon innen to måneder,
uten å ha en ventende bolig.
Det har i Bodø vært en stor nedgang i
bostedsløse og ved siste telling, pr. november
2016 (NIBR rapport 2017) var det 19 bostedsløse
personer i Bodø kommune. Dette er 44 færre
enn ved forrige telling i 2012, altså en nedgang
på 70 %. Boligsosiale tilbud som Bolig Nu
gir personer i akutt bolignød et midlertidig
bolig. Foyer Bodø som er et botilbud for
ungdom,og botilbudet for rusmiddelavhengige
i Hålogalandsgata 131 har vist at Bodøs
systematiske og helhetlige boligsosiale arbeid
over flere år gir resultater.
Det er viktig å påpeke at bostedløshet, i likhet
med sosiale problemer generelt, ikke vil
forsvinne. Det vil fortsatt kreves forebygging,
innsats og langsiktige perspektiver for å hindre
at bostedsløsheten øker.

På sikt har kommunen et mål om å tilby tiltaket
til flere vanskeligstilte i boligmarkedet, også
enslige.
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Samarbeid med ideelle
organisasjoner
Ideelle, frivillige og humanitære organisasjoner
er i Bodø viktige bidragsytere i arbeidet med
mennesker som strever med hverdagen på ulike
måter.
Kirkens bymisjon og Frelsesarmeen drifter
i samarbeid med Bodø kommune bo- og
lavterskeltilbud. Disse tilbudene er viktige tiltak
for mennesker som trenger hjelp og støtte i
vanskelige livssituasjoner, enten det er aktiv
rus, psykiskiatri eller andre vanskeligheter.

Integrering og mangfold
Bodø kommune bosetter flyktninger
etter årlig anmodning fra Integreringsog mangfoldsdirektoratet (IMDi). For å
imøtekomme behovene for bolig til denne
gruppen, er det viktig at kommunen
har tilstrekkelige boliger og en variert
boligportefølje.

forventes likevel at Bodø kommune vil ha
et relativt høyt bosettingstall på grunn
av integreringsmottak i kommunen, og
at kommunen har solid organisering av
introduksjonsordningen.
Boligbehovet vil variere fra år til år, og i 2017
er det færre familier og barn som bosettes
enn i 2016. Omlag halvparten av flyktningene
som bosettes i kommunal utleiebolig vil ha
behov for fornyelse av leieavtalen etter tre
år, og resterende finner egnet bolig i privat
boligmarked. Med en prognosert relativt jevn
bosetting de nærmeste årene vil det være behov
for jevn tilførsel av nye kommunale utleieboliger
til formålet.
Boliger med bemanning
Heldøgns pleie- og omsorgstjenester tildeles
der personer har behov for tjenester på
ulike tider i løpet av hele døgnet. Omfanget
av tjenestene vil kunne variere gjennom

Kommunen ble høsten 2016 prosjektkommune
for integreringsmottak. Det forventes at
prosjektet fremover vil gi effekt når det gjelder
forutsigbar bosetting og integrering. Bodø
kommune er opptatt av at flyktninger skal
bosettes så raskt som mulig etter vedtak om
opphold. Det er en målsetting om at 50 %
av flyktningene bosettes i kommunal bolig,
25 % bosettes i privat bolig hvor kommunen
er leietaker og 25 % bosettes på det private
boligmarkedet med privat leieforhold.
I 2015 førstegangsbosatte kommunen 149
flyktninger. Dette inkluderer enslige, familier
og familiegjenforening. I 2016 var tallet 148
og av disse var 18 enslige mindreårige. I 2017
forventes tallene å være 165 og av disse 9
enslige mindreårige. Prognosene for nærmeste
år tilsier en nedgang i førstegangsbosettingen
på grunn av lav asylankomst for tiden. Det

Foto: Bodø i Vinden, Frida Bringslimark
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døgnet og over tid. Dette inkluderer personer
med langvarig somatiske sykdommer,
funksjonshemming, utviklingshemming,
rusproblemer eller psykiske og sosiale
problemer. I utgangspunktet er det ikke noe
krav at kommunen må ha en omsorgsbase
i direkte tilknytning så lenge denne ligger i
boligens nærmiljø. Kommunen har ansvaret for
hvordan tjenestene organiseres.

må driftskonsekvensene være innarbeidet i
kommunens budsjett/ økonomiplan.

I Boligpolitisk handlingsplan 2014- 2017 ble det
identifisert 36 personer i målgruppen unge med
funksjonsnedsettelser, og i tillegg ca. 50-70
personer med ulike funksjonsnedsettelser i
ulike aldersgrupper som hadde behov for et
bedre og mer tilpasset botilbud.

I årene fremover vil det være størst vekst i
aldersgruppen 80 år. Denne utviklingen vil
ha betydning for fremtidig boligetterspørsel.
Norsk institutt for by- og regionforskning sin
undersøkelse «Slik vil eldre bo (NIBR-rapport
2005:17)», viser til at hver tredje eldre senior
foretrekker å bli boende i eget hjem, til tross for
alderdomssvekket helse og hjelpebehov. Flere
eldre innbyggere i kommunen vil øke behovet
for tjenester i hjemmet, samtidig som dette vil
påvirke etterspørselen etter mer tilrettelagte
boliger for eldre. En av kommunens sentrale
strategier er å utvikle tjenestetilbudet, slik at
den enkelte kan bli boende hjemme i eget hjem
så lenge som mulig.

På bakgrunn av tidligere identifisert behov er
det behov for ytterligere tiltak i kommende
planperiode. Av boformer er det spesielt
omsorgsboliger med fellesarealer og
tjenestebase det er behov for. Før realisering

Etablering av nye omsorgsboliger må ivareta
hensiktsmessige løsninger for organisering og
drift, og best mulig bo- og nærmiljø.

Boliger for samfunnets aldring

Etterspørselen av kommunale utleieboliger til
eldre i Bodø kommune er redusert de senere
år. Gjennom de siste 10 årene er det i Bodø
bygget flere leiligheter med livsløpsstandard og
universell utforming. Flere eldre har tatt
egne grep og flyttet til boliger som er bedre
tilrettelagt for alderdommen. De eldre i dag har
mer økonomiske ressurser enn tidligere, og
mange har boligformue og pensjon til å kunne
eie egen bolig.
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Kommunen har behov for å analysere
boligbehovet fortløpende for å sikre at
kommunale tiltak, som foreslås i budsjett- og
økonomiplansammenheng, er basert på et så
godt beslutningsgrunnlag som mulig. Behov
for ressurser til formålet fremgår av forslag til
handlingsplan.
I boligkomplekser hvor det i årene som kommer
vil kunne forekomme stor konsentrasjon
av eldre med tjenestebehov, vil helse- og
omsorgsavdelingen, som nytt tiltak foreslå å
gå til anskaffelse av leiligheter som kan brukes
til tjenestebaser. En tjenestebase i umiddelbar
nærhet til brukerne i aktuelt geografisk
område vil sikre mer rasjonell drift, og et bedre
tjenestetilbud til brukerne.
I regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-2020
(Omsorg 2020) presiseres det at fremtidens
sykehjem og omsorgsboliger må utformes ut
fra brukernes behov, og ha en mer fleksibel
utforming. Kommunens eldreråd har etterlyst et
større tilbud om variasjon tilknyttet kommunalt
botilbud til eldre.

Velferdsteknologi
Bodø kommune er opptatt av å tilby tjenester
som sikrer at den enkelte kan bo trygt og
godt lengst mulig i eget hjem. Kort fortalt er
velferdsteknologi et økosystem av tekniske
løsninger som i stor grad skal gjøre det enklere
og tryggere for eldre å bo lengre hjemme.
Velferdsteknologi skal ikke erstatte nødvendige
tjenester, men være et viktig supplement
for å skape økt trygghet. Bodø kommune
satser stort og er førende når det kommer til
velferdsteknologi.
Ved å ta i bruk velferdsteknologiske
hjelpemidler og løsninger gir man både eldre og
andre muligheter til å bo hjemme lengst mulig,
samtidig som de gis en mulighet til å bedre
mestre eget liv og helse.
Det er viktig for kommunen å være proaktiv
mot utbyggere og næringsliv for å fremme og
tilrettelegge for nye måter å levere helse- og
omsorgstjenester på.

Når kommunen fremover skal planlegge for nye
boligformer innenfor pleie- og omsorg er det
viktig å sikre gode medvirkningsprosesser.
Gjennom arbeidet med ny kommunedelplan for
helse, omsorg og sosial er det tilrettelagt for
medvirkning for alle i planprosessen.
Eldre + student = bofellesskap
På bakgrunn av oversendelsesforslag fra
bystyret i juni 2017 vurderer administrasjonen
allerede nå å starte opp et prosjekt hvor
studenter får leie en rimelig leilighet i
tilknytning til kommunal omsorgsbolig mot
at studentene binder seg til å være en del av
miljøet rundt de eldre. Studentene skal yte et
avtalt antall timer sosialt og praktisk arbeid
inn i bofellesskapet, i tillegg til de kommunale
tjenestene som gis. Tiltaket representerer en
ny måte å tenke på. Inspirasjon er hentet fra
Nederland hvor denne boligformen har vært
suksessfull. Basert på erfaringene som høstes
vil tiltaket i neste omgang vurderes inn i nye
byggeprosjekter.

26

Boligplan 2018-2021

Foto: Anders Haukland

Boligplan 2018-2021

27

Målområde 2: Handlingsplan boligsosiale forhold - Dette vil vi gjøre

5,6,8

Tiltak 2.1.1 - Styrke arbeidet med overgang fra leie til eie,
herunder mulighet for salg av eksisterende kommunal bolig til
brukere med eie potensial. Salgssum benyttes til ny investering
i bolig.

HO

X

HO

X

X

Tiltak
Målsetting
1-15

Ekstern
finansiering

Midler i
økonomiplanen

Bodø
Mennesket
i sentrum

Finansiering

Drift

Bodø
Smart
og
grønn

Programavtale
med Husbanken
(Bolig for velferd)
Hovedansvarlig

Strategier i
kommunens
samfunnsdel

Strategi 2.1: Flere skal få muligheten til å eie egen bolig
X

X

X

X

6,9,8

Tiltak 2.1.2 - Som del av styrking av arbeidet med overgang leie
til eie, Etableres prosjekt «Ny Bolig» for å gi tettere oppfølging
av leietakere i overgang til det ordinære boligmarkedet og sikre
sirkulasjon i kommunale boliger.

X

X

8,9,13

Tiltak 2.1.3 - Utprøving av «leie- før- eie» modell for eieretablering hos lavinntektsgrupper, herunder også flyktninger.

HO

X

X

8,9,13

Tiltak 2.1.4 – Utrede riskiko med hensyn til å søke økt
startlånramme i Husbanken fra 100 til 130 mill.

HO

X

Tiltak 2.2.1 - Gjennomføre prosess for å få endret bostøttereglementet slik at Bodø plasseres i gruppen presskommuner.

NU

X

Tiltak 2.2.2 - Gjennomføre prosess for
vurdering av husleieprinsipp.

HO
ØF

X

X

X
X

Strategi 2.2: Forbedre økonomiske rammevilkår
X

X

12

X

X

13,14

Strategi 2.3: Tilrettelegge for gode bo- og nærmiljø
X

X

5, 12,14, 15

Tiltak 2.3.1 - Utarbeide prinsipp-dokument for plassering og
etablering av kommunale boliger som sikrer spredning og
mangfold i Bodø.

NU

X

X

4

Tiltak 2.3.2 - Opprusting av ute- og fellesarealer i kommunale
boligbygg for økt trivsel og gode bo- og nærmiljø.

HO

X

X

X

4

Tiltak 2.3.3 – Gjennomføre tilstandsvurdering av kommunal
boligmasse for etablering av vedlikeholdsplan.

HO

X

X

X

4

Tiltak 2.3.4 – Økt vedlikeholdsbudsjett for bedre
ivaretakelse av kommunale utleieboliger.

HO

X

Tiltak 2.4.1 - Prosjekt «Housing first i Bodø».

HO

X

Strategi 2.4: Bedre boligtjenester til vanskeligstilte i boligmarkedet
X

X

1,3,11,13,14

X

X

13,14

Tiltak 2.4.2 - Innføring av årlig brukerundersøkelse.

HO

X

X

X

13,14

Tiltak 2.4.3 - Gjennomføre evaluering av kriterier og veileder for
søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger.

HO

X

X

X

12,13,14

Tiltak 2.4.4 - Etablering av fagansvarlig
i boligkontorets boligteam.

HO

X

X

X

13,14

Tiltak 2.4.5 - Tilrettelegge for hensiktsmessig brukermedvirkning i utvikling av nye boligtilbud til brukergrupper
innenfor helse, omsorg og sosial.

HO

X

Strategi 2.5: Bedre veiledning og økt sirkulasjon i kommunale boliger
X

X

6,8,11

Tiltak 2.5.1 - Utarbeidelse av bolighåndbok for
førstegangsbeboere i kommunale boliger.

HO

X

X

11,13

Tiltak 2.5.2 - Innføre husbesøk og infomøte
ved behov i kommunale boliger.

HO

X

X

X

11,12

Tiltak 2.5.3 - Iverksette rutiner for oppfølging/kartlegging av
tjenestebehov etter boligbefaring i kommunale boliger.

HO

X
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X

Ekstern
finansiering

Tiltak
Målsetting
1-15

Midler i
økonomiplanen

Bodø
Mennesket
i sentrum

Finansiering

Drift

Bodø
Smart
og
grønn

Programavtale
med Husbanken
(Bolig for velferd)
Hovedansvarlig

Strategier i
kommunens
samfunnsdel

Strategi 2.6: Forbedre Krisesenteret som tilbud
X

X

1,5

Tiltak 2.6.1 - Utredning av nye lokaler for
Krisesenteret i Salten (etablering modulbygg utgår).

HO

X

Strategi 2.7: Øke antall kommunalt eide boliger
X

X

2,5,11

Tiltak 2.7.1 - Anskaffe ett småhus årlig
for vanskeligstilte boligsøkere.

HO

X

X

X

X

2,5,11

Tiltak 2.7.2 - Etablere 10 bokollektivplasser for personer med
funksjonsnedsettelser. Tiltaket sees i sammenheng med
flerbruksbygg .

HO

X

X

X

X

2,5,11

Tiltak 2.7.3 - Etablere 12 omsorgsboliger
for personer med funksjonsnedsettelser.

HO

X

X

X

X

2,5,11

Tiltak 2.7.4 - Som følge av etterslep fra BPHP 2014-2017 skal
det bygges 16 bokollektiv-plasser for personer med funksjonsnedsettelser.

HO

X

X

X

X

2,5,11

Tiltak 2.7.5 – Etablering av 8 omsorgsboliger
til personer med funksjonsnedsettelser.

HO

X

X

X

X

2,4,5,7

Tiltak 2.7.6 - Anskaffe boliger øremerket
1. gangs bosetting av flyktninger.

OK

X

X

X

X

1,2,5

Tiltak 2.7.7 - Kjøp av boliger for personer ut fra institusjontiltaket sees i sammenheng med prosjekt «Housing First i
Bodø» og vedtak om bolig- og jobbgaranti.

HO

X

X

X

X

2,3,4,5,

Tiltak 2.7.8 - Kjøp av 3-4 utleieboliger for barnefamilier årlig.

HO

X

X

X

X

11,13,14

Tiltak 2.7.9 - Anskaffe en leilighet i privat boligmasse til
fremtidig tjenestebase.

HO

X

X

Strategi 2.8: Øke antall utleieboliger med kommunal tilvisningsrett
X

X

5,6,14,15

Tiltak 2.8.1 - Samarbeid med private utbyggere for realisering
av flere utleieboliger ved bruk av tilvisningsavtaler.

HO

Tiltak 2.9.1 - Utprøving av boligprosjekt for
eldre/personer med særskilte behov og studenter.

HO

X

Strategi 2.9: Nye boligformer
X

X

11,13,14

X

Strategi 2.10: Forebygge mislighold av husleiekontrakt
Tiltak 2.10.1 – Utrede mulighet for tilbud om husleiebetaling
tilpasset statlige ytelser som utbetales 2 ganger pr. mnd.

ØF

X

9,10

Tiltak 2.10.2 - Frivillig ordning med fasttrekk av husleie.

HO

X

9,11

Tiltak 2.10.3 - Automatisk trekk av
bostøtte på kommunal husleie.

HO

X

X

X

10

X

X

X

X

* Tiltak som forutsetter en økonomisk bevilgning vil være avhengig av at kostnadene er innarbeidet i
Bodø kommunes budsjett/ økonomiplan før iverksettelse.
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Hovedmål 3: Organisering
Bodø kommune har en organisering av det boligpolitiske
arbeidet som styrker kommunens rolle som premissgiver
og tilrettelegger i boligutviklingen.

Koordinert innsats

Boligforum

En viktig forutsetning for å sikre en sunn
og bærekraftig boligutvikling i Bodø, er at
kommunen har en helhetlig og tverrfaglig
tilnærming til de boligpolitiske utfordringene.
At kommunen har god oversikt og samtidig
klarer å være i forkant av utviklingstrekk
og behov, vil være en styrke. Strategisk
planlegging og koordinert innsats er viktige
suksesskriterier.

For å styrke samordning og kommunikasjon i
Bodø kommune skal det etableres et internt
boligforum. Hensikten er å samle de ulike
fagavdelingene i kommunen for å sikre en
helhetstenkning omkring boligspørsmål og
boligutvikling. Boligforumet skal bidra til en
bedre koordinert innsats og forståelse mellom
avdelingene. Forumet skal i tillegg bringe
problemstillinger og forslag til løsninger inn til
overordnet ledelse for avgjørelse.

Gjennom utarbeidelse av boligplanen har man
sett et behov for et mer samordnet system
for statistikk, analyser og framskrivninger for
ulike fagområder i kommunen. Gode rutiner for
utarbeidelse av boligbyggeprognoser og behov
for framskrivning, spesielt innenfor helse og
omsorg vil kunne gi kommunen bedre oversikt
over hvilke boliger det vil være behov for på
kortere og lengre sikt. Det skal i planperioden
etableres en tverrfaglig analysegruppe for å
styrke innsatsen i helhetlig planlegging.

at...
u
d
e
t
s
Vis

30
r med
Det gå ømmer
t
kubikk
ygge en
for å b lig
enebo

30

Rett bruker i riktig bolig
Bodø kommune har etablert en arbeidsgruppe
som årlig gjennomgår den kommunale
boligmassen for eventuell omstrukturering og
redefinering av målgrupper. Gruppen skal gi råd
og anbefalinger om kommunale boliger som
er uhensiktsmessig for å dekke kommunens
behov, og som kan selges eller-utvikles.
Innovasjon og utvikling
Kommunen har benyttet og ønsker fortsatt
å benytte statlige tilskuddsordninger aktivt
for å utvikle ny metodikk, og ser at også
tilskudd vil være et hensiktsmessig og nyttig
virkemiddel i arbeidet. Det vektlegges å finne
nye løsninger, noe som på sikt kan medføre
innfasing av nye stillinger/funksjoner når dette
er hensiktsmessig og mulig.
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God dialog med utbyggerne

Husbankens rolle

En viktig forutsetning for å skape en god
boligutvikling i Bodø, hvor innbyggernes behov
står i sentrum, er å ha et godt samarbeid på
tvers av sektorer, aktører og fagdisipliner. De
private utbyggerne spiller en viktig rolle når det
gjelder boligutviklingen i Bodø.

Husbanken er en viktig medspiller for
boligarbeidet i Bodø kommune. Både som
katalysator, pådriver og kunnskapsformidler.
Gjennom Husbankens kommuneprogram jobber
Bodø kommune strategisk med målsettingen
om gode og trygge boliger, boligløsninger og
bomiljø for husstander i ulike livssituasjoner.
Bodø kommune benytter Husbankens
virkemidler aktivt for anskaffelse av boliger i
både privat og offentlig regi.

Bodø kommune ønsker årlig å arrangere
en temadag om bolig, der næringslivet,
administrasjonen og politikerne deltar.
Målsettingen med temadagen er å gi mer
informasjon og opplysninger om bolig ut til
Bodøs innbyggere.

Foto: Terje Rakke, Nordnorge.com
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Målområde 3: Handlingsplan organisering - Dette vil vi gjøre
Programavtale
med Husbanken
(Bolig for velferd)

X

12,14

Tiltak 3.1.1 - Etablere «Boligforum» som tverrfaglig
nettverksgruppe for bolig og nærmiljø spørsmål.

NU

X

X

X

12,14

Tiltak 3.1.2 - Etablere en samordnet tverrfaglig
analyse og statistikkgruppe.

ØF

X

X

X

12,14

Tiltak 3.1.3 – Innføring av løpende måling
av boligsosiale forhold.

ØF

X

X

X

12

Tiltak 3.1.4 - Gjennomføre prosess for etablering av verktøy og
kompetanse for tilstrekkelig oversikt over fremtidig bolig og
tjenestebehov innenfor helse, omsorg og sosial.

HO

X

X

1-15

Tiltak 3.1.5 - Utarbeide årlige arbeidsplaner og resultatrapport
for det boligpolitiske arbeidet i Bodø kommune jfr.
programavtalen med Husbanken.

NU

X

12,14

Tiltak 3.2.1 – Gjennomføre Foyer konferansen

OK

X

AA

X

Bodø
Mennesket
i sentrum

Tiltak
Målsetting
1-15

Ekstern
finansiering

X

Bodø
Smart
og grønn

Midler i
økonomiplanen

Drift

Finansiering
Hovedansvarlig

Strategier i
kommunens
samfunnsdel

Strategi 3.1: Koordinert innsats

X

Strategi 3.2: Utvikling og samarbeid
X

X

X

X

12,14

Tiltak 3.2.2 - Utarbeide en kommunikasjonsstrategi for
det boligpolitiske området. Viktige boligpolitiske tema og
nyhetssaker skal legges ut på kommunens hjemmeside og/
eller facebookside.

X

X

12,14

Tiltak 3.2.3 - Videreutvikle det boligsosiale arbeid gjennom
innovative prosjekter ved hjelp av statlige tilskuddsordninger.

NU

X

X

Strategi 3.3: Nye arena for innbyggerdialog
X

X

12,14

Tiltak: 3.3.1 - Etablering av Bylab som arena for medvirkning og
innbyggerinvolvering

NU

X

X

X

12,14

Tiltak 3.3.2 - Gjennomføring av temadag «Boligdag» i
samarbeid med næringsliv og andre

NU

X

Tiltak 3.4.1 - Etablering av prosjektgruppe for gjennomgang
av den kommunale boligmasse for eventuell omstrukturering
og redefinering av boligens bruk. Sees i sammenheng med
framtidig boligbehov.

HO
UE

X

Tiltak 3.4.2 - Utrede mulighet for redefinering av
målgrupper for BRUA/Junkerveien 49.

HO

X

HO

X

Strategi 3.4: Omdisponere kommunalt eide boliger
X

X

12,14

X

X

5,12,14

Strategi 3.5: Universell utforming i kommunale boliger
X

X

5,6,12

Tiltak 3.5.1 - Ved ervervelse av nye kommunale bygg skal
universell utforming vektlegges, og ved befaring i kommunale
boliger skal universell utforming kartlegges og registreres.

Strategi 3.6 : Digitalisering av kommunale tjenester
X

X

13

Tiltak 3.6.1 - Innføring av elektroniske byggesakstjenester

TA

X

X

X

12,13,14

Tiltak 3.6.2 - Innføring av elektronisk boligsøknad.

TA

X

X

X

12,13,14

Tiltak 3.6.3 - Innføring av elektronisk husleiekontrakt.

HO

X

X

X

12,13,14

Tiltak 3.6.4 - Innføring av elektronisk søknadsskjema
for helse og omsorgstjenester.

HO

X

X

X

12,13,14

Tiltak 3.6.5 - Innføring av elektronisk kartleggingsskjema
for helse og omsorgstjenester

HO

X

* Tiltak som forutsetter en økonomisk bevilgning vil være avhengig av at kostnadene er innarbeidet i
Bodø kommunes budsjett/ økonomiplan før iverksettelse.
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Foto: Bjørn Godal, Salten Friluftsråd
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