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Forord
I Norge bor de fleste godt og trygt. Åtte
av ti eier sin egen bolig. Bolig er likevel et
gode som ikke er likt fordelt. Jo lavere
inntekt man har, jo mer utsatt er man for
boligproblemer i en eller annen form. Bolig
og bomiljø bidrar til å jevne ut forskjeller i
levekår, men også til å skape og
opprettholde slike forskjeller. Å forebygge
og løse boligproblemer er å redusere
forskjeller i levekår, styrke folkehelsa og
øke livskvaliteten til den enkelte. Boligen
er en forutsetning for å ta del i
arbeidslivet, for å ta utdanning og for å
kunne ta vare på helsa. Boligen er også
viktig for å ha et sosialt liv og for å være
en del av et lokalmiljø.

som selv ikke kan ivareta sine interesser
på boligmarkedet. Kommunen kan
medvirke til å skaffe bolig til disse, enten
gjennom kommunale boliger eller ved å
bistå med å skaffe private eid eller leid
bolig. Et presset boligmarked medfører
desto større utfordringer for de mest
vanskeligstilte. Økt boligbygging og
utvikling av variert boligstruktur vurderes
derfor å være viktig for økt bosetting av
vanskeligstilte i egen bolig. Sola er et
velfungerende samfunn med høye
boligpriser, og kommunen bør ha en
bevisst boligpolitikk som i størst mulig
grad kan bidra til at flest mulig kan klare å
kjøpe sin egen bolig. Det må derfor bygges
rimelige og hensiktsmessige boliger til de
ulike målgruppene.

En viktig rolle for kommunen er å ivareta
et sosialt aspekt ved boligbygging i
kommunen. Dette er fremtredende
elementer i både Boligpolitisk
handlingsplan (2004-2013) og i Boligsosial
handlingsplan (2013-2016). Samtidig er det
nødvendig å se hele boligfeltet samlet: Sola
kommunes boligpolitikk bør favne hele
befolkningen, der alle befolkningsgrupper
blir inkludert. Planen fokuserer også på
kommunens rolle og ansvar for personer

Dette er bakgrunnen for at boligpolitisk
handlingsplan og boligsosial handlingsplan
nå blir slått sammen til ett dokument. En
sammenslåing av de to handlingsplanene vil
forhåpentligvis også bidra til bedre
samordningen av et fagfelt som involverer
flere tjenesteområder og aktører. Videre
vil en sammenslåing bidra til bedre
oppfølgning av planverket.
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1. Mandat, sammensetning og arbeid
1.1.Mandat
Arbeidsgruppen skal formulere mål og
retning for boligpolitikken i Sola 20152026, og identifisere strategier og
virkemidler for å oppnå målene. Det skal
tas utgangspunkt i tre målområder:



Ståle Undheim, virksomhetsleder
areal (arealbruk)



Alf Bjarne Høyvik, juridisk rådgiver
(rådmannsgruppen)

Målområde 1: Generell boligutvikling
Intern medvirkning har vært sikret
gjennom prosjektgruppens representanter,
samt gjennom styringsgruppen. Ekstern
medvirkning har vært sikret gjennom
innspill fra aktuelle eksterne aktører
tidligere i prosessen, blant annet i
tilknytning til IRIS-prosjektet (2013)
Boligpolitisk analyse Jæren, Norsk Institutt
for by- og regionforskning (NIBR, 2014)
Boligbygging i storbyene - virkemidler og
handlingsrom, St.meld. 17 (2012-2013)
Bygge – Leve – Bu og NOU (2011:15) Rom
for alle.

Målområde 2: Boligsosiale forhold
Målområde 3: Organisering,
samarbeid og kompetanse

1.2.Sammensetning
Utarbeidelsen av boligpolitisk
handlingsplan har vært organisert som et
prosjekt hvor Rådmannen er prosjekteier,
og styringsgruppen har bestått av
rådmannens ledergruppe. Prosjektgruppen
ble etablert 2014, og har vært ledet av Eli
Sirnes Willumsen (kommuneplanlegger,
samfunnsutvikling). Deltakerne i
prosjektgruppen utgjør en tverrfaglig
kompetanse og har bestått av:


Ved behov har det vært anledning til å
koble inn eksterne aktører.

Britt Marit Haga, folkehelserådgiver
(levekår)



Egil Larsen, spesialrådgiver
(samfunnsutvikling)



Liv Kransvik, leder boligseksjonen
(eiendom)

1.3.Fremdriftsplan
Fremdriftsplan for utarbeidelse av
boligpolitisk handlingsplan kan grovt
skissers slik:
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Aktivitet

2014/ 2015
Aug.

Prosjektgruppe
Oppstartsmøte
Skrivefrist
Arbeidsmøte
Mandat og
disposisjon, KPU,
levekår og oppvekst
Arbeidsmøte
1. utkast
Arbeidsmøte
2.utkast sendes til
arbeidsgruppen
Siste arbeidsmøte
Siste redigering
Produksjonsperiode
Intern høring
Politisk behandling

Sept. Okt.

Nov.

Des.

Jan. Feb.

Mar.

Apr.

20.
17.
24.
16.
22.
10.
06.
21.
29.
06.

29.

Figur 1 Fremdriftsplan

1.4.Rammer for utredning

samtidig som Kommuneplanen for Sola
Kommune 2015-2026 skal ligge til grunn.

Den boligpolitiske planen skal være i tråd
med nasjonal og regionale føringer

2. Norsk boligpolitikk og overordnede føringer
De private aktørene – boligbyggelag,
entreprenører, utbyggere og
enkeltpersoner - har ansvaret for å
planlegge, bygge, eie og forvalte boligene.

Ansvaret i norsk boligpolitikk baserer seg
på en tredeling hvor staten skal stå for
lovgivningen og økonomiske virkemidler,
blant annet gjennom Husbanken.
Kommunen har ansvaret for
planleggingsarbeidet, for tomtepolitikken
og for de vanskeligstilte i boligmarkedet.

Ut fra denne tredelingen av ansvaret skal
kommunen sørge for at:

6

det blir gode bomiljøer.

Sola kommune
Ansvar for hverandre



eksisterende og fremtidige boliger
svarer til dagens og fremtidens
behov.



det å bo godt og miljøvennlig blir
mulig for alle.



boligene blir bygget og brukt på en
måte som gir minst mulig
miljøbelastning.

I meldingen heter det at et godt
fungerende boligmarked er en premiss for
god måloppnåelse i boligpolitikken. Boligeie
er ikke et mål i seg selv, men et godt
virkemiddel for å sikre botrygghet og
stabilitet.
NOU (2011:15) Rom for alle, peker på at
bolig må forankres som den fjerde av
velferdspolitikkens pilarer, sammen med
helse, utdanning og inntektssikring. Den
boligpolitiske måloppnåelsen avhenger av
at kommunene kan levere også på de
andre velferdsområdene. Boligpolitikken
som har vært ført, har gitt folk flest
mulighet til å eie sin egen bolig, og
mulighet til å ta del i velstandsutviklingen.
For dem som ikke har tatt del i denne
utviklingen, er terskelen inn i
boligmarkedet blitt stadig høyere.
Boligmarkedet er dermed en sentral kilde
til ulikhet, noe som underbygger behovet
for en styrket offentlig innsats. Det er god
samfunnsøkonomi i å føre en aktiv og
sosial boligpolitikk. Kommunene må gis et
større handlingsrom, samtidig som det
boligpolitiske ansvaret tydeliggjøres.

2.1.Statlige føringer
Regjeringens boligpolitikk er en integrert
del av regjeringen sin velferdspolitikk.
Dette kommer frem av Meld. St. 17 (20122013) Byggje – bu – leve hvor regjeringen
fremmer sin visjon for boligpolitikken om
at alle skal bo godt og trygt. Videre har
regjeringen konkretisert visjonen i
følgende 3 mål som gir føringer for statlig
boligpolitikk:


Boliger for alle i gode bomiljø



Trygg etablering i eid og leid bolig



Boforhold som fremmer velferd og
deltakelse

2.2.Regionale føringer

De boligpolitiske målene utgjør en helhet
sammen med følgende mål for
bygningspolitikken:


Godt utformet, sikre,
energieffektive og sunne bygg



Bedre og mer effektive
byggeprosesser

En av målformuleringene i Regionalplan for
Jæren 2013-2040 er å sikre gode levekår
og godt oppvekstmiljø for regionens
befolkning. Regionalplanen påpeker
viktigheten av å kunne tilby boliger med
kvalitet til alle grupper mennesker for å
kunne oppnå overnevnte målformulering.
Et tiltak som fremmes er å tilrettelegge for
ulike boligtyper innenfor samme
nærområde.
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2.3.Kommunale føringer
I kommuneplanen for Sola kommune for
2015-2026 er det foreslått fem
satsingsområder:

Satsingsområde 1:

Helsefremmende
lokalsamfunn med
ansvar for
hverandre

Satsingsområde 2:

God oppvekst for
alle

Satsingsområde 3:

Helhetlig
lokalsamfunnsutvikling
– Sola i regionen

Satsingsområde 4:

Bærekraftig
økonomi

Satsingsområde 5:

Innovativ
organisasjonsutvikling

Figur 2-1 Satsingsområder



Alle disse satsingsområdene har betydning
for boligpolitikken. Å skape gode, trivelige
og samtidig funksjonelle lokalsamfunn
krever god planlegging. Det handler om å
ta hensyn til ulike befolkningsgrupper, men
også om å skape helhetlige strukturer:
Strukturer for at hver enkelt, gjennom å
dele eksempelvis kulturelle opplevelser og
rekreasjonsområder, kan bidra til å skape
dynamiske og trygge bomiljø, tuftet på
mangfold, tilhørighet og samhold.

2.4.2. Samordning om felles
boligstrategi for storbyområdet

De fire samarbeidende kommunene
Randaberg, Stavanger, Sola og Sandnes
utarbeidet våren 2012 felles kapittel i
planstrategiene – Storbyområdets
utfordringer. To hovedarbeidsområder i
denne valgperioden ble prioritert hhv.
Boliger og vekstutfordringer og Strategier for
næringsarealer, videreutvikling.

2.4.Samordning
2.4.1. Samordning med andre
kommunale planer





Også andre av kommunens
tjenesteområder blir berørt.

Hensikten er at felles boligstrategi brukes
som et faglig underlag i arbeidet med
revidert kommuneplan/boligpolitiske
planer, som de respektive kommunene
arbeider med.

Overordna velferds- og oppvekstplan
(samler Velferds- og oppvekstplan,
psykisk helsearbeid, fattigdom,
folkehelse, fysio - og ergoterapitilbud,
rusmiddelpolitisk)

Felles boligstrategi legger følgende tre
målsettinger til grunn med tilhørende
konkrete mål for storbyområdet (kfr.kap. 6.
Målområde 3: Organisering, samarbeid og
kompetanse).

Utbygningsretninger og
boligbyggeprognoser får konsekvenser
for skole- og barnehagebruksplan
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Målsetting 1: Boliger for alle i gode
bomiljø
 Bolig produksjonen skal være
tilstrekkelig




Målsetting 2: Trygg etablering i eid og
leid bolig
 Det skal være god tilgang til
varierte, trygge utleieboliger

Minst 50% av ny boligbygging skal
skje ved fortetting og byomforming.
Det skal være god arealutnyttelse

Målsetting 3: Boforhold som
fremmer velferd og deltakelse
 Balansert
befolkningssammensetning
 Kvalitetsprinsipper – gode
boligområder og godt bomiljø

Boligutbygging skal kjennetegnes av
bærekraftige løsninger for energi,
klima, naturmangfold og
materialbruk

Alle foto av Arnt Mehus / Sola kommune

De 3 målsettingene bygger på
Stortingsmelding nr. 17 fra 2013 Byggje-buleve er den siste statlige boligpolitiske
føringen som er gitt (jf. kap.om statlige
føringer)

Felles boligstrategi gjøres operasjonell
gjennom forslag til felles virkemidler.
Virkemidlene i boligstrategien er
kategorisert i fire grupper.
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Plan- og bygningslov hjemlet (PBL),
dvs, kommunens virkemidler som
planmyndighet



Statlige låne- og tilskuddsordninger,
dvs, bruk av Husbankens ordninger



Tomtepolitikken, dvs, kommunens
virkemidler som grunneier og
aktør i realisering av utbyggingsarealer



ble gjennomført med tilskuddsmidler fra
Husbanken og ble utarbeidet i samarbeid
mellom IRIS og NIBR. Hensikten var å
etablere en oversikt og et grunnlag for
planlegging av boligpolitikken i regionen.

Rapporten var ferdigstilt i oktober 2013
og ble lagt frem for formannskapet
29.04.14 . Formannskapet fattet følgende
vedtak med bakgrunn i rapporten:

Kommunale bidrag, dvs,
kommunens øvrige virkemidler
som blant annet organisering og
samarbeid, økonomiske bidrag/
avtaler og eller prosjektsamarbeid

2.4.3. Samordning med
”Boligbygging i storbyene virkemidler og handlingsrom”

Jærkommunene - Gjesdal, Time, Klepp,
Randaberg, Hå og Sola - gjennomførte i
løpet av høsten 2012 / våren 2013 et
prosjekt med å få laget en ekstern
utredning av boligmarkedet. Utredningen
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Sola kommune arrangerer en årlig
boligkonferanse/dialogkonferanse der
aktører, administrasjon og politikere
deltar.



Formannskapet i Sola tar for øvrig
saken til orientering.
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3. Erfaringer fra boligpolitisk handlingsplan 2004-2013
Strategi 2004-2013 Boligproduskjon:
Det legges opp til en samlet
boligproduksjon i tråd med
kommuneplanen. Dette tilsier for
kommuneplanperioden 2002- 2013
gjennomsnittlig 160 boliger pr. år. I tillegg
kan det legges til rette for et utvidet antall
som kan bidra til en regional boligutvikling,
dvs. opp mot et gjennomsnitt av 200
boliger pr. år, slik dette fremgår av pkt.
81.og 8.2.

Under følger en oversikt over
boligpolitiske strategier fra Boligpolitisk
handlingsplanen for 2004- 2013. Erfaringene
med disse er satt i kursiv skrift.

Strategi 2004-2013 Utbyggingspolitikk:
Kommunen skal gjennom en aktiv
utbyggingspolitikk sikre at de
samfunnsmessige forhold slik som levekår,

Erfaring: Boligproduksjonen har vært
betydelig større med et gjennomsnitt på
mellom 200-250 boliger. Veksten har således
vært større enn det som lå til grunn i BPHP
2004- 2013.

sosialpolitisk profil, bredde i boligtilbudet
og prisnivå tilsvarende husbankens rammer
blir ivaretatt.
Erfaring: Levekår er blitt ivaretatt i
kommuneplanen med satsningsområde i
henhold til planlegging og tjenesteproduksjon.

Strategi 2004- 2013 Boligløsninger:
Kommunen skal medvirke til at det bygges
rimeligere boligløsninger rettet mot unge
ved at:

Sosialpolitisk profil er den delen av
boligproduksjonen som har hatt sterkest fokus
med vedtatt handlingsplan 2013-2016 og tett
oppfølging.
Bredde i boligtilbudet viser at kommunen har
utviklet seg fra stor grad av eneboliger/
rekkehus til nå rekkehus og lavblokker.
Utviklingen mot større arealtetthet vil
fortsette. Forskjellige boligstørrelser har gått
fra store boliger til differensierte boliger i alle
størrelser og standard.



Husbankens tilskudd- og
låneordninger benyttes.



Det i hver 4 års periode
gjennomføres minst et
boligprosjekt som tilrettelegges
for unge og vanskeligstilte
boligsøkende, det vil si små
enheter og lave kostnader.

Erfaring: Det har vært sterk økning i bruken
av startlån. Dette har bidratt til at flere
vanskeligstilte har kunnet kjøpe seg bolig.

Prisnivået er styrt av markedssituasjonen.
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Kommunen har også hatt egne
byggeprosjekter for førstegangsetablerere.

i tråd med statlige
satsningsområder.

Strategi 2004-2013 Husbanken:
I de tilfeller utbygging skjer ved privat
utbygger skal det tilstrebes at 30% av
boenhetene er innenfor Husbankens
kostnadsrammer, målt i total pris for
byggeriet (tomtepris og bygg).
Erfaring: Denne strategien har ikke vært
fulgt opp og iverksatt.

Sosialt og økonomisk vanskeligstilte
som ikke har mulighet til annen
bolig enn kommunal utleiebolig, kan
få dette snarest mulig.



Boligene tilrettelegges mest mulig
fordelt i kommunens
hovedutbyggingsområder.

Erfaringer: Følges opp i Boligsosiale
handlingsplanen i kommuneplanen og
reguleringsplaner. Boligsosiale handlingsplanen
2013-2016 følges opp ved statusrapporter to
ganger årlig. Statusrapportene blir politisk
behandlet.

Strategi 2004-2013 Tildelingsrett:
Kommunens tildelingsrett gjennom
utbyggingsavtaler skal utgjøre 20-30 % av
boenhetene/ tomtene i felt som overstiger
15 enheter.

Strategi 2004- 2013 Selveiertomter:
I utbyggingsområder der kommunen er
grunneier må det legges til rette for
tildeling av selveiertomter uten
byggeklausel. Det forutsettes at disse
tomtene blir tildelt av formannskapet etter
vedtatte kommunale retningslinjer.

Erfaring: Tildelingsretten har fungert etter
hensikten. I praksis viser det seg ofte at
boligene er av en slik størrelse, standard og
priskategori at de faller utenfor det som anses
å være kommunens hovedoppgave i
boligpolitikken: å bygge boliger for unge,
småbarnsfamilier og førstegangsetablerere.
Det har vært svært få og i noen tilfeller ingen
søkere til flere prosjekter. De boligene det ikke
er søkere til går tilbake til utbyggerne for salg.

Erfaringer: Sola kommune har ikke tildelt
selveiertomter i denne perioden, bortsett fra
tildeling av noen få erstatningstomter.

Strategi 2004- 2013 Revisjon og
rapportering: Boligpolitisk handlingsplan
tas opp til revisjon hvert fjerde år i
forbindelse med revisjon av kommuneplan.

Strategi 2004-2013 Boligsosiale
forhold:
Kommunen skal sikre at:




funksjonshemmede (herunder
mennesker med psykiske lidelser)
og eldre får tilrettelagte boenheter

Erfaringer: Det er ikke foretatt noen egen
rapportering av Boligpolitisk handlingsplan
2004- 2013. Det har imidlertid vært
rapportert på ulike elementer av planen i
12
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storbyområdet, årsrapporter m.m.

ulike andre dokumenter, for eksempel
kommunal planstrategi, felles strategi for
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4. Målområde 1: Generell boligutvikling
planlegges ut fra en variert struktur med
hensyn til alderssammensetting,
familiestruktur og vanskeligstilte.

Hovedmål og strategi:


Tilstrekkelig boligproduksjon:
o God arealutnyttelse

Boområder og byggeskikk må ses i en
helhet og utformes på en måte som skaper
identitet og gir rom for kontakt og
kommunikasjon mellom de som bor der.
Universell utforming i vid forstand må
legges til grunn for at boområder og
nærmiljø skal fungere for alle.

o Bygge tett opp til kollektivakser
o Fortetting langs kollektivaksene
o Ulike prisklasser


Gode og varierte boområder:
o Helhetlig nærmiljøperspektiv:
Nærhet/lett tilgang til daglige
gjøremål og møteplasser

Lekeområder for barn og unge skal sikres
og utvikles, gjennom blant annet satsing på
bygging av nærmiljøanlegg. Dette gjelder
særlig ved utbygging av nye boligområder,
utvidelser eller fortetting av eksisterende
områder.

o Livsløpsperspektiv
o Variert boligsammensetning for
å få en balansert
befolkningssammensetning
o Tilgang til
grønt/rekreasjonsområder

Alle deler av kommunen bør ha tilgang på
et tilfredsstillende, offentlig transporttilbud,
der også en funksjonell transporttjeneste
for eldre og personer med nedsatt
funksjonsevne er til stede. Regionalplan for
Nord-Jæren har kollektivtransport som en
av bærebjelkene i arealutviklingen i
regionen. Sola kommune skal følge opp
dette i utviklingen av utbyggingsområder.

o Energi- og klimavennlige boliger
og boområder

4.1.Status og utfordringer
vedrørende generell
boligutvikling
Kommuneplanen 2015-2026 stiller krav til
boligutvikling, boligproduksjon og
bærekraftig lokalsamfunnsutvikling.
Helhetlig og bærekraftig
lokalsamfunnsutvikling må ligge til grunn
når det planlegges boliger. Det må

4.1.1. Befolkningsutvikling,
demografi

Folketallet i Sola kommune har økt relativt
jevnt de siste 60 årene, med drøye 5000
14
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nye innbyggere på ti år.

nye innbyggere pr 20 år. De siste årene har
veksten vært en del høyere, med ca 5000
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Befolkningsvekst i Sola
Figur 4-1 Innbyggere i Sola kommune, pr 1. januar 1954-2014 Kilde: SSB

Pr 1. januar 2014 var det 25 083 personer
som var registrert bosatt i kommunen.
Kommunen ligger i en region med store
årlige flyttestrømmer.

Befolkningsveksten har de siste årene vært
drevet av netto innflytting, mens
fødselsoverskuddet har vært relativt
stabilt.
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Figur 4-2 Nettoinnflytting og fødselsoverskudd i Sola kommune, 1994-2013 Kilde: SSB
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Norges befolkning blir stadig mer
internasjonal, og også Sola har en
voksende innvandrerbefolkning. Pr 2014
hadde 4 330 Solabuer innvandrerbakgrunn,
en andel på 17,3 prosent av befolkningen.
Det vil si at de selv har innvandret til
Norge, eller de er født i Norge og begge
foreldrene har innvandret. Det bor
personer med bakgrunn fra over 90 land i

Sola. Siden 2006 har det vært en kraftig
økning av personer med
innvandrerbakgrunn fra land i Europa
unntatt Tyrkia. Denne gruppen utgjør nå
2 501 personer, godt over halvparten av
alle med innvandrerbakgrunn. Økningen
skyldes i hovedsak økt arbeidsinnvandring.

3000
2500
Europa unntatt Tyrkia

2000

Afrika
1500

Asia med Tyrkia
Nord-Amerika

1000

Sør- og Mellom-Amerika
500

Oseania

0

Figur 4-3 Innvandrere og norskfødte med innvandrerbakgrunn i Sola, 1970-2014 Kilde: SSB

4.1.2. Befolkningsfremskriving

Statistisk sentralbyrå (SSB) fremskriver
befolkningstall i flere alternativer basert på
lav, middels og høy nasjonal vekst.
Diagrammet nedenfor viser forventet
befolkningsutvikling i Sola i kommuneplanperioden 2015-2026, med
utgangspunkt i SSBs alternativer LLML1,
MMMM2 og HHMH3.

Kommuneplanen planlegger for en årlig
vekst på 2,2 prosent, eller i gjennomsnitt
624 nye innbyggere pr år. Denne er vist i
diagrammet som en matematisk vekst uten
variable forutsetninger, og samsvarer best
med SSB sitt alternativ for middels
nasjonal vekst.

1

LLML: lav nasjonal vekst: Lav fruktbarhet, levealder
og nettoinnvandring
2
MMMM: Middels nasjonal vekst: Middels levealder,
middels mobilitet, middels innvandring.
3
HHMH: Høy nasjonal vekst: Høy fruktbarhet, høy
levealder, middels mobilitet og høy netto
innvandring.
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Figur 4 Befolkningsfremskriving i Sola, 2015-2026. Kilde: SSB og Sola kommunes egne
kommuneplanforutsetninger

SSBs alternativ for middels nasjonal vekst
og kommunens egne beregninger viser at
kommunen passerer 30 000 innbyggere før
2023. SSBs prognoser viser at
befolkningsveksten trolig flater noe ut i
løpet av perioden. Det må planlegges for
en befolkning på opp mot 33 000
innbyggere i 2026.

press på landbruksjord. I tillegg medfører
dette utfordringer knyttet til
transportløsninger og kommunens
tjenesteproduksjon.

Befolkningen er også i endring når det
gjelder alderssammensetning. Befolkningen
opplever økt levestandard og bedre helse.

Flyttestrømmen går dit arbeidsplassene og
boligene finnes. Flytte-/pendlingsfrekvens
går på tvers av kommunegrenser, med krav
om korte reisetider. Styring av areal- og
utbyggingspolitikken er derfor et av
kommunens virkemidler for å påvirke
befolkningsutviklingen i kommunen.
Befolkningsframskrivingene viser og
forutsetter fortsatt stor innvandring.
Kommunen må tilpasse seg et mer
mangfoldig samfunn i stadig endring.
Utviklingen skaper utfordringer knyttet til
arealdisponering, arealøkonomisering og

Figuren nedenfor viser fremskrevet
befolkningsvekst fordelt på ti-årige
aldersgrupper, etter SSBs alternativ for
middels nasjonal vekst. Det er
aldersgruppen 30-39 år som øker mest i
planperioden i absolutte tall. Likevel er det
aldersgruppene 60+ som ligger an til å få
den største prosentvise veksten, der hver
av disse gruppene vil øke med mer enn 49
prosent. I andre enden finner vi
aldersgruppen 20-29 år, med en forventet
økning på litt over fem prosent.
17
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Figur 5 Fremskrevet folkemengde 2015-2026, etter alder Kilde: SSB

2007 som det året det særskilt viser godt
igjen. Kommuneplanforutsetningen er ca.
250 boliger per år. Diagrammet under
viser fullført nye boenheter de 10 siste
årene.

4.1.3. Boligutvikling i Sola

I 2013 ble det fullført 225 nye boenheter.
Det har fra årtusenskiftet vært en markert
økning i boligbyggingen i kommunen, med
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Figur 6 Fullførte boliger 2004-2014 Kilde: Kartverket

Sammenlignet med nabokommunene har
Sola flest igangsatte boliger, med i snitt
12,3 boliger pr 1000 innbyggere i perioden

2010-2013. Det ble igangsatt 345 boliger i
2010, 243 boliger i 2011, 230 boliger i
2012 og 346 boliger i 2013.

Antall igangsatte boliger Stavanger

Sandnes

Sola

Randaberg

Sum totalt i perioden

3.609

3.193

1.174

397

Gj.snitt pr år totalt

902

798

293

99

Gj.snitt pr 1000
innbyggere

7,0

11,7

12,3

9,7

Figur 7 Igangsatte boliger perioden 2010-2013

2013

Stavanger

Sandnes

Sola

Randaberg

I alt

60.737
2,13

29.229
2,40

10.202
2,41

4.098
2,54

21.885

16.155

6.941

3.020

Pers. pr. bolig
Enebolig
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Tomannsbolig
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Boligblokk
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5.014
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583

Bygning for bofellesskap

1.695
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49

32

Andre bygningstyper

1.111

661

126

45

Figur 8 Boligmassen i Sola kommune pr 01.01.2013

ta høyde for befolkningsvekst, men
samtidig legge tilrette for et
kostnadseffektivt utbyggingsvolum i
hovedutbyggingsområdene.

Boligbehov

Etterspørselen etter boliger påvirkes av
mange faktorer, blant andre
arbeidsmarkedet, boligmassens størrelse
og sammensetning, boligenes attraktivitet
og beliggenhet, boligmarkedet mv. En del av
disse elementene er lite forutsigbare,

Utbyggingsretninger

De største utbyggingsområdene fremover
vil være strekningen Sola sentrum –
Skadberg – Bærheim - Forus, Kvithei og
områdene Jåsund og Myklebust. Etter
hvert vil det åpnes for utbygging i
Stokkavik, Skiftesvik og Vestø. Til sammen
er det på Jåsundhalvøya planlagt over 3000
boliger, med en estimert utbyggingstakt
frem til 2040.

særlig i en region der økonomien er så tett
knyttet opp mot oljemarkedet.

Sola kommune legger følgende faktorer til
grunn i forslag til kommuneplan 20152026:


Vekstprosent: 2,2 prosent pr år,
eller i snitt 624 nye innbyggere pr
år



Antall personer pr boenhet: 2,4



Forventet innbyggertall i 2026: Ca
32 600

Det arbeides med egen reguleringsplan for
Tananger sentrum.

Med dette utgangspunktet er det anslått et
behov for 260 boenheter pr år. Dette for å
20
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og transport, samtidig som en sikrer
kvalitet i boligutbyggingen. Gjennom
kommuneplanbestemmelser sikrer en at
det til reguleringsplaner i nye
utbyggingsområder stiller differensierte
krav til tetthet i områder sett opp mot
avstanden til definerte traser for kollektiv.
Det er høyest krav til fortetting opp mot
hovedkollektivakser, som i Sola er strekket
Jåsund - Tananger og Forus - Sola sentrum.
Det vises for øvrig til
kommuneplanbestemmelsene for
gjeldende tetthetsnormer, som er i
samsvar med krav til tetthet i Regionalplan
for Jæren.

Arealutnyttelse og fortetting

Større tetthet og endrede boligtyper er
etter hvert blitt fremtredende i
boligstrukturen i Sola. Bakgrunnen er en
vedtatt strategi som er nedfelt i gjeldende
regionalplan for langsiktig byutvikling på
Jæren og som er videreført i forslag til
kommuneplan for Sola. Strategien har vært
gjeldende i Sola siden 2002. Målet er å
redusere veksten i transportarbeid, øke
andel med kollektivtransport, på sykkel og
til fots, samtidig som en sikre gode levekår
og godt oppvekstmiljø. Generelt gjøres
dette i storbyområdet og i Sola kommune
med å samordne arealbruk, arealutnyttelse

Generelt for kommunens enebolig
områder har kommunen utarbeidet en
bestemmelse med tilhørende retningslinje
som muliggjør fortetting av bebygde
boligtomter, samtidig som det
opprettholdes krav til stedskvalitet.
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Det er lagt vekt på at enkeltområder ikke
skal bygges ut for raskt, og at veksten må
fordeles på flere områder i kommunen.
Målet er å legge til rette for en
etableringstakt i alle boligområder som gir
en jevn fordeling av aldersgruppene.
Nødvendig infrastruktur må også være på
plass. Dette, sammen med lang
realiseringstid for boligområder, tilsier at
en viss arealreserve er fornuftig.

Arealbehov

Kommuneplanens forutsetninger legger til
grunn 2,2 % befolkningsvekst pr år, i snitt
over 600 nye innbyggere årelig. Noe av
arealbehovet til boliger vil kunne dekkes
gjennom fortetting. Dagens arealreserve
tilsier at det ikke er nødvendig å planlegge
for nye områder til boligformål i
kommuneplanperioden, utover det som er
vist i Regionalplan for Jæren.
Kommuneplanen har likevel gitt rom for
noen mindre tilpasninger i sentrumsnære
områder.
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møteplasser og legge til rette for samvær,
ulike aktiviteter og bevegelse.
Lokalsamfunnsutviklingen må ta hensyn til
at ulike grupper i befolkningen ut fra alder
og livsfaser, etnisk bakgrunn og fysisk
funksjon har ulike behov knyttet til bo- og
nærmiljøet. Utvikling av gode steder krever
samordning med en miljø- og helsevennlig
areal- og transportplanlegging. Det skal
være mulig å gå eller sykle til arbeid, skole,
daglig handel og sosiale sammenhenger.
Målet er at de fleste innbyggerne kan gjøre
sine daglige gjøremål i nærheten av boligen,
uten å være avhengig av bil. Trenger man å
forflytte seg over større avstander, bør det
være kort vei til nærmeste
kollektivstoppeplass. Det reduserer stress,
øker hverdagsaktiviteten og reduserer
klimagassutslipp.

4.1.4. Hva er et godt bomiljø?
Boligens og bomiljøets betydning for
helsen

Med gode bomiljø menes mange nok
boliger, og boliger og nærmiljø av god
kvalitet En trygg og stabil bosituasjon
skaper økt trivsel og velvære. Fravær av
støy og forurensning, og tilgang til
rekreasjonsområder, har positive
helseeffekter. Det samme gjelder godt
inneklima og tilstrekkelig med plass.
Det finnes en rekke anerkjente studier
som viser at boligens inneluft og andre
fysiske forhold ved boligen har betydning
for helsen.

Boligstandarden i Norge er
gjennomgående god. I gjennomsnitt er det
1,7 rom per person i boligen, og 97
prosent har både wc og bad i boligen
(SSB). Over halvparten av norske
husholdninger bor i enebolig. Likevel vet vi
at en betydelig andel mennesker lever
under helseskadelige boforhold.

Attraktive bo og nærmiljøer med god
tilgang til rekreasjons- og grøntområder,
stille områder og ren luft er på mange
måter skjevfordelt i byer og tettsteder. De
dårligst stilte bor oftere enn andre i
mindre attraktive nabolag.
Høyinntektsgrupper bor gjerne i mer
attraktive strøk. For å motvirke sosial
ulikhet i helse er det derfor viktig å
redusere eksisterende ulemper i mindre
attraktive bo og nærmiljøer. Dette kan
gjøres ved å sette inn infrastrukturtiltak
som reduserer støy og forurensning, skape
sosiale møteplasser, sikre grønne lunger,
stier og sikre adkomst til friområder og
nærturterreng.

Sosiale og demografiske forhold på
bostedet vil også påvirke helse og trivsel;
om du eier eller leier bolig, opplever
stadige utskiftninger i nabolaget,
sammensetningen av og grad av kontakt
med naboer.

Helsefremmende steds- og
lokalsamfunnsutvikling

Utformingen av bygg og bomiljøer og
offentlige rom kan bidra til å fremme gode
23

Sola kommune
Ansvar for hverandre

Tilrettelegging av boligområder kan ha stor
betydning for at mennesker som ønsker
det, kan bli boende i sitt nærmiljø når nye
livsfaser krever andre boligtyper. Å leve i
kjente omgivelser gjennom livsfasene gjør
det lettere å beholde sitt sosiale nettverk.
Varierte boligtyper sikrer også et nærmiljø
som bistår mennesker i ulike livsfaser og
ulike generasjoner.

Bomiljøer i Sola i lys av
levekårsundersøkelsen

Levekårsundersøkelsen som ble foretatt i
Sola kommune i 2012 bekrefter at Sola
kommune har gode levekår. Alle
geografiske soner domineres av
mennesker uten levekårsutfordringer, men
noen soner har større sannsynlighet for
konsentrasjon av grupper med dårlige
levekår. Kartleggingen gir ikke grunnlag for
å karakterisere soner som dårlige
boligområder, men kan avdekke grobunn
for opphopning av levekårsproblemer, som
dårlige oppvekstvilkår.

En viktig del av et positivt nærmiljø er at
miljøet oppleves som trygt, med gode
sosiale nettverk og fravær av kriminalitet.
Dette fremmer god helse og trivsel.

De områdene som kommer mest gunstig
ut preges av store eneboliger, både med og
uten sokkelleilighet (for eksempel Joa og
Kolnes/Tjora). I den andre enden av
samleindeksen finner vi Snøde, Solakrossen
og Tjelta. Dette er de områdene i Sola som
har mest blokkbebyggelse. Det er grunn til
å tro at ved å se nærmere på boligområder
med ulike boligmønster vil man også
kunne forklare noen av resultatene fra
undersøkelsen.

Kriminalitetsforebyggende utforming av
fysiske omgivelser handler om å skape
oversiktlige og inkluderende bo- og
nærmiljøer. Fysiske forhold ved et bomiljø
kan forebygge kriminalitet og medvirke til
en opplevelse av trygghet. For eksempel vil
mangel på møteplasser redusere
mulighetene for å bli kjent. Få som kjenner
hverandre i et område svekker
mulighetene for tillit og uformell sosial
kontroll. På samme måte kan lav grad av
områdebevissthet og forpliktelse overfor
nærmiljøet svekke følelsen av tilhørighet
og dermed ansvarsfølelsen for et område.

Nabolagskvalitet blir koblet til trivsel og
trygghet, og studier viser at
levekårsforbedringer i et boligområde
styrker den psykiske helsen til de som bor
der.

24

Sola kommune
Ansvar for hverandre

Sola kommune har opplevd en stor
befolkningsøkning på kort tid.
Boligmønsteret har endret seg fra at de
fleste bor i spredt eneboligbebyggelse, til
større tetthet og variasjoner i form av
eneboliger, rekkehus, og (lavere)
blokkbebyggelse.

Utfordringen i disse områdene er først og
fremst knyttet til tettheten mellom
boligene, om det er godt nok tilrettelagt
for naturlige møteplasser, og tilgang til
områder for rekreasjon og aktivitet i
nærheten av boligen.
I tillegg til disse ulike boligområdene har
Sola også et område med etter hvert mye
blokkbebyggelse – Sola sentrum. Mange av
leilighetene her er forholdsvis små. Mange
eier leilighetene de bor i, men mange er
også utleieleiligheter. Utleieleilighet er ofte
et midlertidig stoppested på vei til noe
annet, og det er derfor større
gjennomtrekk i miljøer med mye
utleieboliger. Flyttehyppighet vesentlig over
det normale hemmer utviklingen av sosiale
nettverk. Dette kan være en utfordring,
ikke minst for de som blir igjen, og som
ikke har mulighet til å flytte eller bevege
seg videre i boligkarrieren. For barn og
eldre og andre som bruker nærmiljøet
mye, kan dette føre til et ustabilt bomiljø
som gjør det vanskelig å bygge nettverk
over tid. Sentrumsnære områder har
normalt også tradisjon for å trekke til seg
personer med dårligere økonomi, fordi det
her er flere mindre boliger for utleie.

Fortsatt er utbyggingsområdene fra før
2000 preget av en nokså homogen
boligmasse. Dette gjelder for eksempel
boligene innenfor Tananger ring, Sørnes og
Hålandmarka. De fleste boligene i disse
områdene er store, og bosatt av personer
som eier boligen sin. Dette fører til et
stabilt og etablert bomiljø med lite
gjennomtrekk. Mulighetene er gode for
rekreasjon og aktivitet. Disse faktorene er
positive for utvikling og etablering av
sosiale nettverk og et trygt bomiljø. Et
minus ved denne typen bomiljø kan være
at det er svært mange i samme
livssituasjon som bor der til samme tid, og
mindre forekomst av ulike generasjoner.
Dette kan være utfordrende for et bomiljø,
og med tanke på å tilpasse infrastruktur og
tjenestetilbud til enhver tid.

I senere tid (fra år 2000) har
boligbebyggelsen i nyere
utbyggingsområder hatt mer fokus på å
etablere mer varierte boliger med ulike
størrelser, utforming, tetthet og standard.
Eksempler på dette er Skadberg og Jåsund.
Dette er med på å tiltrekke seg mennesker
i ulike generasjoner, og gir mulighet for
mennesker fra flere sosiale lag å etablere
seg i et trygt og stabilt bomiljø.
25
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Reflekterer arealplanen befolkningens
tilgang på varierte boliger? F.eks. eldres
boligbehov, nyetablerte barnefamiliers
behov, arealer for personer med
boligbistandsbehov og boligsosiale tiltak?
Er fortettingsprinsippet avveid mot
støyproblematikk, behov for lekeplasser,
gang- og sykkelveger, turstier mm? Er
«gettofisering» et tema?

Helseperspektivet i kommunal
planlegging

Arealplanleggingen er et viktig verktøy for
å fremme samfunnshensyn som
inkludering, folkehelse og gode levekår.
Kommunene kan, gjennom bestemmelsene
i kommuneplanen, sette krav til at
reguleringsplanene omhandler
boligstørrelse og kvaliteten på
nærmijøet/nærområdet for å motvirke at
det blir store forskjeller i levekårene. Det
at kommunale boliger ligger spredt, er med
på å forhindre opphopning av
levekårsutfordringer. Kommunen skal ha
nødvendig oversikt over helsetilstanden i
befolkningen og de positive og negative
faktorene som kan virke inn på denne4.
Boforhold er blant faktorene som er
aktuelle i en slik oversikt.

Gode naborelasjoner gir beboerne en reell
følelse av tilhørighet og sosial forankring.
Tilrettelegges det «steder» for «formelle»
og «uformelle» sosiale møteplasser i
arealdelen og reguleringsplanlegging?

Universell utforming og et integrerende
samfunn for alle kan gjelde fysiske
hindringer, språk, syn, hørsel,
miljøhemming, bevegelighet og psykisk
helse: Hvordan ivareta disse hensynene i
arealdelen, og følge opp i
reguleringsplanleggingen?

Sosial integrasjon blir ofte brukt som
forståelsesramme for mange
helseproblemer. De bakenforliggende
årsakene til oppløsningstendenser i
nærmiljø og lokalsamfunn er mange og
komplekse. Raskt voksende bomiljøer med
dårlig sosiale og kulturelle kvaliteter, med
skjevt sammensatt befolkning, kan hindre
utvikling av uformelle relasjoner og
støttefunksjoner. I lokalsamfunn preget av
svak integrering mellom individer og
grupper har en påvist økt hyppighet av
psykiske helseproblemer.

Disse drøftingstemaene blir i dag vurdert
ved revisjon av kommuneplanens arealdel,
kommuneplanbestemmelsene og koples
opp mot reguleringsplanlegging.
”En bærekraftig utvikling er en robust og
langsiktig prosess der fysiske og sosiale
faktorer sees i sammenheng innenfor et
område. Et godt bomiljø bør blant annet
omfatte fysiske forhold som universelt
utformede møteplasser, lekearealer, gode
miljøer og grønne områder, samt ivareta
beboernes følelse av trygghet og tilhørighet. Et

Aktuelle drøftingstema ved
arealplanlegging kan være følgende:
4

Lov om folkehelsearbeid § 5
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variert og lett tilgjengelig tjeneste- og
servicetilbud som er basert på befolkningens
behov er også viktig for et velfungerende
lokalsamfunn.”

Det bør derfor være et mål i perioden å
øke tilgangen på boliger og bomiljø som er
gode å bli gamle i.Velferdsteknologiske
løsninger (strategi for Sola utarbeides i
løpet av 2015) og tilrettelegging av boliger
må i større grad utvikles sammen.

(Husbankens programbeskrivelse for
Områdeløft)

Boliger som er gode å bli gamle i

For den eldre befolkningen er stort sett
utfordringene på boligmarkedet knyttet til
at de på ett eller annet tidspunkt kan
trenge en tilrettelagt bolig. De fleste eldre
ønsker å bo hjemme så lenge som mulig.
Eldre i Sola bor i større grad enn tidligere i
egen eid bolig. Levealderen øker og med
alderen øker også faren for ulykker og
funksjonssvikt. Samtidig øker også behovet
for trygghet. Blant eldre over 65 år skjer 6
av 10 ulykker i egen bolig eller de nære
omgivelser. Det er behov for å tilrettelegge
for utbygging i privat regi av for eksempel
konseptet Omsorg + boliger for eldre,
med ulike servicetjenester og møteplasser
i nær tilknytning til boligen, som ivaretar
behovet for trygghet og aktiviteter. Mange
eldre er særlig av økonomiske årsaker lite
lystne på å flytte, selv om det innebærer at
man kanskje flytter fra en uhensiktsmessig
bolig til en bedre tilrettelagt leilighet. En
annen årsak til at man ikke vil flytte, er
knyttet til behovet mange har for å bo i
samme nabolag som man alltid har bodd i,
noe som både er en kilde til aktivitet og
livskvalitet. For Solasamfunnet fører dette
imidlertid til mangel på sirkulasjon i
boligmarkedet, som gjør at det blir
vanskeligere for unge og barnefamilier å
komme inn på markedet.

Trygg etablering i eid eller leid bolig

Prisnivået både for å leie og eie i
kommunen er svært høyt. Nye boliger har
utfordringer knyttet til ulike
krav/standarder både fastsatt i lov og
forskrift for eksempel TEK 10, og lokale
krav satt av kommunen. Dette presser opp
prisene for nye boliger. Det er en
utfordring å bygge/selge boliger som
førstegangsetablerere har mulighet til å
kjøpe. Sola kommune bør vurdere nye
modeller for å hjelpe
førstegangsetablerere (jf. Målområde 3)

Leiemarkedet i Stavanger regionen.

Utleiemarkedet i regionen har hatt stor
pågang fra leietakere frem til våren 2014.
Firma innen oljesektoren, pendlere,
studenter, flyktninger, og familier som ikke
kommer inn på selveiermarkedet, har
konkurrert om boligene. Med mange
leietakere på jakt etter bolig, har også
prisene i utleiemarkedet gått opp.
Utleierne har foretrukket å leie ut til
bedrifter innen oljesektoren. De gruppene
leietakere som ofte stiller sist i køen, er
flyktninger og økonomisk vanskeligstilte.
Disse gruppene har ofte lite å velge
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mellom og blir gjerne boende i boliger
med dårlig standard.

energikilde. El-forbruk utgjør i Sola 37 % av
det totale energiforbruket (2008 tall).
Andelen elektrisk oppvarming i boliger
utgjorde i 2008 85 % og denne andelen har
vært mer eller mindre konstant fra 2005
og frem til 2009.

Leiemarkedet i regionen er preget av
konjunktursvingninger først og fremst
knyttet til oljebransjen. Prisene i slutten av
2014 har vist en liten nedgang, og det kan
bli noe lettere å få tak i utleiebolig.

Forslag til kommuneplan for Sola 20152026.

I kommuneplanperioden skal utbygging
planlegges med sikte på lavt energibehov
og en økt bruk av alternativer, mer
miljøvennlige fornybare energikilder, for
eksempel vannbåren varme (1) og
passivhus. Kommunen skal bidra med en
forholdsvis andel av utslippsreduksjon for å
overholde målsetningene i Kyotoprotokollen og gjennom langsiktig og
målrettet satsing bidra aktivt til at det
nasjonale målet om klimanøytralitet i 2030
oppnås.

Studentboliger

Sola kommune samarbeider med Stavanger
kommune om utarbeidelsen av en stor
områdeplan for universitetet. Et av målene
i denne planen er å arealplan avklare
områder til studentleiligheter. Planområdet
i Sola kommune utgjør ca 10 % av arealet i
områdeplanen. Solas delområder
planlegges for studentleiligheter. Planen
forventes å komme til første gangs
behandling i løpet av 2015 og sluttføres i
2016. Det understreker at
arbeidsfordelingen er at kommunen
arealplan avklarer, mens
studentsamskipnaden bygger
studentleilighetene

(1). Sola kommune har i dag vannbåren
varme i boligene tilknyttet Skadbergsfeltet
og på Jåsund og Myklebust. Områdeplanen
for Sola sentrum og forslag til områdeplan
for Tananger legger også opp til vannboren
varme.

4.1.5. Fysisk samfunnssikkerhet
og klimatilpasning
Klima- og energivennlige boliger

Sola kommunes klima og energiplan ble
vedtatt i kommunestyre 09.12.2010 ( jf
vedtak i sak 100/10).
I følge klima og energiplanen er den
samlede energibruken i husholdningene på
ca 17,5 Gwh i 2008, mot 167,7 Gwh i
2006. Elektrisitet er den dominerende
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I dag regulerer byggeforskriften TEK 10
alle bygg under oppføring, men fra og med
2015 vil trolig passivhus være standard.
Mange ønsker derfor å tenke langsiktig,
både for å ha et hus som er lettere å selge,
være miljøvennlige og/eller spare penger.
Lavere driftskostnader blir av mange sett
på som den miljøvennlige boligens største
fordel, og for mange er dette drivkraften.

Generelt om klima- og energivennlige
boliger

Ca 40 % av det samlede norske
klimautslippet skyldes oppvarming av
bygninger. Det er mye å spare i
eksisterende bygg ved og blant annet
etterisolere, skifte vinduer og legge til
rette for bruk av fornybare energikilder til
oppvarming. Boligene vi har i dag vil
fortsatt være i bruk i flere tiår, og det er
derfor viktig å ha fokus på eksisterende
bygg. Likevel er det mest å hente i nybygg;
bygninger som kan planlegges med
energieffektivisering som hovedmål.

Lavenergihus. Passivhus er et
internasjonalt begrep, mens lavenergihus er
et norsk begrep. Det finnes ingen
definisjon på lavenergibolig, men det er en
utbredt oppfatning blant ekspertene på
området at boligene bør ha et energibehov
ned mot 100 kWh/m2 pr år. Et vanlig nytt
hus i dag har et energibehov på omkring
160 kWh/m2 pr år, altså 60% mer. For å
senke energibehovet installeres det
varmepumper, solfangere, vedovner med
varmekappe, eller biobrenselsovner ol.

I skrivende stund har kommunene inkl,
Sola kommet langt med
energieffektiviseringen, først og fremst på
grunn av de norsk byggeforskriftene. Disse
bestemmelsene skal først og fremst
regulere ulike deler av bygningens
konstruksjoner, slik som isolasjon, vinduer,
tak og grunn, men stiller også noen
generelle krav til energieffektivisering og
energibruk.

Passivhus. Passivhus er bygninger med et
betydelig lavere varmeutslipp og
oppvarmingsbehov enn dagens standard. Et
passivhus bygges som en «tett boks» og
bruker omtrent 25% av den energien et
vanlig hus av samme størrelse bruker, uten
at det krever noe ekstra av beboerne.
Navnet passivhus kommer av at man
gjennom passive løsninger, slik som ekstra
isolasjon og bedre vinduer, med lavt
energibehov og lang levetid, senker
energibehovet og på denne måten sparer
miljøet. Dette gjør det enkelt for
huseieren, da det krever lite vedlikehold og

Fremtidens bygg skal møte
miljøutfordringene vi står ovenfor, uten å
oppleves som primitive eller umoderne.
Dette er mulig ved å isolere godt og unngå
varmetap. Bare fra 1955 og frem til i dag
har kravet om isolasjon i vegger gradvis
steget fra 0 til 25 cm. I 2015 forventes
kravet til å øke ytterligere, jf
passivhusstandard.
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man ikke trenger å være ekspert på
teknologi.

Selv om vi ligger et stykke unna målet
enda, kan man likevel merke at utviklingen
går fort. For 10 år siden var ideen om
nullhus bare noe spesielt interesserte var
opptatt av. I dag ser man at mange har fått
interesse for miljøvennlige bygg og ideen
om nullhus.

Nullhus. Et nullhus skal i netto ikke bidra
med noen form for klimabelastning
gjennom hele sitt livsløp, som vil si fra
materialene er produsert til bygget rives.
Huset må derfor få sin energi fra fornybare
energikilder. Teknologien til å utvikle
såkalte nullhus har vi, men det er ikke
lønnsomt enda. Å bygge et slikt bygg er
dyrt, så det må utvikles mer effektive
løsninger. Etter hvert som teknologien
utvikler seg, får mer etterspørsel og man
får et marked for det, vil det bli mer
lønnsomt og attraktivt med nullhus.

Foreløpig er de energivennlige boligene
dyrere å bygge og det kreves profesjonell
rådgivning og beregning. Byggeprosessen
tar en del lengre tid, men til gjengjeld
kreves det mindre vedlikehold senere.
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4.2. Forslag til tiltak på målområde
1 i planperioden
Nr Tiltak

Målgruppe

Ansvar

Oppstart

1

Legge til rette for privat
bygging av rimelige og
hensiktsmessige
boliger for eldre
Bygge rimelige og nøkterne
boliger for
førstegangsetablerere
Legge til rette for bygging av
studentboliger.
Ivareta helseperspektivet i
kommunal planlegging.

+ 60 år

Samfunnsutvikling

2015

+ 18 år

Samfunnsutvikling

2015

+ 18 år

Samfunnsutvikling

Høy fokus på fysisk
samfunnssikkerhet og
klimatilpasning
Sikre bærekraftig
arealutnyttelser og fortetting

Alle

Samfunnsutvikling

Gjeldende

Alle

Samfunnsutvikling

Gjeldende

2

3

4
5

6

Samfunnsutvikling og
levekår

Figur 9 Tiltak på målområde 1
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5. Målområde 2: Boligsosiale forhold
Målområde 2 viderefører de hovedmål og
strategier i gjeldende boligsosial
handlingsplan 2013-2016 og fanger opp
den nasjonale strategien for boligsosialt
arbeid (2014-2020): Bolig for velferd.

o Utrede ulike modeller for
leie til eie.

 Flere skal få hjelp til å mestre
boforholdet.

Hovedmål og strategier:

o Gi oppfølging og tjenester i
hjemmet.

 Alle skal ha et godt sted å bo.
o

Kjøpe/bygge flere kommunale
utleieboliger til vanskeligstilte.

o

Det skal være tilgang til
utleieboliger av ulik størrelse,
robusthet og med god
kvalitet.

o

God sirkulasjon i de
kommunale utleieboligene ved
oppfølging av husleieforholdet.

o

Sikre god geografisk spredning
av de kommunale boligene.

o

o

o Forebygge utkastelser fra
kommunale utleieboliger.

 Den offentlige innsatsen skal være
helhetlig og effektiv
o Sikre samordning, målrettet
arbeid og god boligsosial
kompetanse

5.1.Status og utfordringer ved
boligsosiale forhold

Fortsette arbeidet med å
sikre/finne gode løsinger for
midlertidig innkvartering.

5.1.1. Boligsosiale utfordringer

Boligen er en forutsetning for å ta del i
arbeidslivet, for å ta utdanning og for å
kunne ta vare på helsa. Boligen er også
viktig for å ha et sosialt liv og for å være
en del av et lokalmiljø.
Menneskerettighetserklæringen, art. 25,
slår fast at bolig er en menneskerett på
linje med mat, klær, helsetjenester m.m.

Styrke kommunens
forutsetninger for å bosette
flyktninger.

 Gi de som ønsker det, muligheten til å
eie egen bolig.
o Sikre god utnyttelse av
Husbankens ordninger.

I Norge bor de fleste godt og trygt. Åtte
av ti eier sin egen bolig. Bolig er likevel et
gode som ikke er likt fordelt. Jo lavere
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inntekt man har, jo mer utsatt er man for
boligproblemer i en eller annen form. Bolig
og bomiljø bidrar til å jevne ut forskjeller i
levekår, men også til å skape og
opprettholde slike forskjeller. Å forebygge
og løse boligproblemer er å redusere
forskjeller i levekår, styrke folkehelsa og
øke livskvaliteten til den enkelte.

Det er ofte slik at jo lavere inntekt man
har, jo lavere boligstandard har man.
Standard er knyttet til inneklima,
størrelsen på boligen i forhold til antall
personer i husholdningen, og bomiljø. I
tillegg viser det seg at jo lavere inntekt
man har, jo mer av inntekten går til
dekning av boutgifter. I denne gruppen
finner vi barnefamilier, spesielt enslige
forsørgere og flyktninger/innvandrere.

For de fleste setter økonomien grenser for
hvor og hvordan vi bor. Man har også ulike
prioriteringer når det gjelder standard og
beliggenhet. Ikke alle ønsker å eie egen
bolig. Samspillet mellom tilbud og
etterspørsel gir ulike boligpriser og ulik
husleie.

5.1.2. Vanskeligstilte på
boligmarkedet

Vanskeligstilte på boligmarkedet kan sies å
være personer som ikke har mulighet til å
skaffe seg og/eller opprettholde et
tilfredsstillende boforhold på egen hånd.
Disse befinner seg i en eller flere av
følgende situasjoner:

Fordelingen av inntekt i Norge er svært
jevn sammenlignet med de fleste andre
land, og det er bare en liten andel som har
lavinntekt. Prosentdelen barn og
barnefamilier med lavinntekt har økt de
senere årene, og dette kan dels forklares
med økningen i innvandrerbefolkningen
(Meld. St. 17 Byggje – bu – leve 20122013). Innvandrere er overrepresentert i
lavinntektsgruppa, har de største familiene
og har flest hushold som ikke har
yrkestilknytning. Studier viser også at
innvandrere har flere helseproblemer enn
resten av befolkningen. Sentrale faktorer
som fører til lavinntekt, er utdanning,
yrkesdeltakelse i fødelandet og botid i
Norge. (Meld. St. 17 Byggje – bu – leve
2012-2013).



Er uten egen bolig



Står i fare for å miste boligen sin



Bor i uegnet bolig eller bomiljø

Vanskeligstilte på boligmarkedet har ulike
utfordringer og behov. Samtidig er det
noen grupper som er overrepresenterte
blant de vanskeligstilte, eller som er
spesielt sårbare.

5.1.3. Boevne

Det er først og fremst et personlig ansvar
å skaffe seg et sted å bo. Det offentliges
oppgave er å legge til rette for at folk kan
klare seg på egenhånd. De som ikke er i
stand til å skaffe seg en bolig og bli boende,
skal få den hjelpen de trenger. Hjelpen skal
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i størst mulig grad sette folk i stand til å
mestre egne liv. Ingen skal måtte gjøre seg
fortjent eller kvalifisert til å få hjelp. Alle
må bo, og med riktig hjelp kan alle bo.

Det er flere familier/personer som er/vil
være avhengig av hjelp fra kommunen i
mange år, enten i form av kommunal
utleiebolig og/eller supplerende sosialhjelp
for å klare å betjene boutgiftene.

For de med særlige behov trengs robuste
og godt tilpassede utleieboliger, med god
geografisk spredning, herunder noen med
skjermet beliggenhet.

5.2.2. Personer med
funksjonshemming og/eller
utviklingshemming

Personer med nedsatt funksjonsevne har
samlet sett dårligere levekår enn
gjennomsnittet i befolkningen, blant annet i
form av lavere utdanning, svakere
arbeidstilknytning og dårligere økonomi.
Inntekten er ofte liten og stabil, gjerne i
form av trygd som eneste inntektskilde.
For personer med utviklingshemming
og/eller funksjonshemming er
utfordringene knyttet til at de trenger
hensiktsmessige/tilpassede boliger med
eller uten oppfølging i et nærmiljø med
tilgjengelighet til infrastruktur og
møteplasser. Selv om man ofte vet om
personer med funksjonshemming og/eller
utviklingshemming fra de er barn, kommer
behovet for bolig til ulik tid fra person til
person. I tillegg endrer behovet seg raskt i
takt med sykdomsutviklingen. Noen flytter
til kommunen og trenger fra dag en
omfattende tjenester, mens andre faller fra.
Antall brukere og hjelpebehov endrer seg
fra måned til måned.

5.2.Status for vanskeligstilte i
Sola
5.2.1. Enkeltpersoner og familier
med lave inntekter

Enkeltpersoner og familier med lave
inntekter har større risiko enn andre for å
komme i en vanskelig boligsituasjon ved
endringer i utgifter og inntekter. Andelen i
Solabefolkningen med lav inntekt har vært
forholdsvis stabil de senere årene.
Innvandrere og flyktninger er
overrepresentert i lavinntektsgruppa. De
konkurrerer på det private leiemarkedet,
og må ofte ta til takke med boliger med
lavere standard. Høye utleiepriser gjør
mange avhengig av langvarig supplerende
sosialhjelp og/eller kommunal utleiebolig. I
tillegg har Sola mange store
innvandrerfamilier med mange barn, gjerne
også flere generasjoner. Det finnes få store
utleieboliger på markedet, og få store
kommunale utleieboliger. Store familier er
relativt immobile, både fordi det finnes få
alternative boliger, og pga. tilknytning til
nærmiljøet. Dette påvirker
gjennomstrømningen i de store
kommunale utleieboliger.
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5.2.3. Mennesker med tunge
psykiske lidelser/
rusmiddelavhengighet/
bostedsløse

noen av prosjektene har blitt stoppet. Det
bør være et mål å i større grad finne
løsninger på tvers av kommunene for de
tyngste innen denne gruppen. I tillegg må
man opprette gode og spredte løsninger
innad i kommunen for de som trenger
støtte og oppfølging for å fungere i et
bomiljø sammen med andre. Oppfølging av
beboerne er viktig, og hurtig oppfølging av
nabohenvendelser/klager. Det bør være
gode rutiner for hvor og hvordan disse
hendelsene skal håndteres.

Personer med rusavhengighet og/eller
psykiske lidelser er overrepresentert blant
bostedsløse. De er ofte bostedsløse over
lang tid. Utfordringene for mennesker i
denne gruppen, er først og fremst knyttet
til at de som har de største og mest
komplekse utfordringene, faller utenfor de
eksisterende ordningene/botilbudene pga.
utagerende og/eller kriminell atferd og
stort behov for hjelp. Behovet for enetiltak
er økende i Sola. Ved forsøk på å etablere
samlokaliserte boliger for denne gruppen i
Sola, har man blitt møtt med
naboprotester, noe som har ført til at
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Ytterligere behov utover 2018 tas med i
rullering av Boligpolitisk handlingsplan
2019-2022.

5.3.Strategier og tiltak
5.3.1. Alle skal ha et godt sted å
bo
Nye utleieboliger 2017-2018

Behov for nye kommunale utleieboliger i
2017 og 2018 fordelt på Gruppe 1
samlokaliserte boliger med base5 og
Gruppe 2 utleieboliger 6:
Type bolig
Gruppe 1.
Gruppe 2.
Hybler
Småhus
Erstatnings
boliger7
Sum

2015 2016 2017
4
3
7
14
4
5
5
2
2
2
7

2018
8
6

27

16+5

9 +5

14

2
5

Tabell 5-3 Nye utleieboliger 2017-201

Tiltakene i 2015 og 2016 er vedtatt i
handlings- og økonomiplan 2015- 2018.
Tiltakene som foreslås i 2017-2018 må tas
stilling til i forslag til nye tiltak i handlingsog økonomiplan 2016-2019.
I påvente av riving av trygdeboligene i
Fredtunveien og Mostunveien, bør man
sikre optimal bruk av disse i form av
midlertidig innkvartering. Utover dette
gjennomføres vedtatt etablering av 5
hybelplasser ved Sola sjø i 2016.

5

Gruppe 1: Samlokaliserte boliger med base
(boliger for personer med psykiske lidelser
og/eller rusproblematikk, personer med
utviklingshemming og/eller nedsatt
funksjonsevne).
6
Gruppe 2 : Kommunale utleieboliger. Inkluderer
småhus.
7
Erstatningsboliger for boliger som skal rives i
forbindelse med utvidelse av Sola Sykehjem og ny
adkomst til Sola sykehjem
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Kategori

Antall
leiligheter

Antall
eneboliger

2
3
roms roms

4
roms

10

Sum
antall
boliger
132

96

21

5
roms
+
2

Kommunale utleieboliger

122

Kommunale omsorgsboliger

82

0

82

82

Private utleieboliger

6

0

6

2

4

Sum alle

210

10

220

180

16

21

2

12

Figur 10 Status for kommunale utleieboliger pr. 01.01.2015

Lokalisering av kommunale utleieboliger

Levekårsundersøkelsen av 2013 viser at
levekår henger sammen med boligtypen i
området (eneboligområde versus
blokkområde). I områdene som skiller seg
noe ut har også kommunen hovedtyngden
av sine kommunale utleieboliger.

I årene som kommer vil det være viktig å
spre de kommunale utleieboligene best
mulig over hele kommunen for å hindre
uheldig opphopning.

Kommunale utleieboliger
geografisk fordeling pr.01.01.15
Innleide boliger for utleie

Sola sentrum

2

Skadberg
Joa

1

Grannes

1

Jåsund/myklebust
Rodamyr

Utleieboliger

44
4 6
4
5

Tjelta
Hålandsmarken

Omsorg m/ bemanning

7
3
78
6

Tananger
Snøde

23

36

11

Figur 11 Kommunale utleieboliger
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5.3.2. Gi de som ønsker det,
muligheten til å eie egen
bolig
Sikre god utnyttelse av Husbankens
ordninger.

De viktigste av Husbankens virkemidler til
privatpersoner, er startlån og bostøtte.
Startlån skal bidra til at personer med
langvarige boligfinansieringsproblemer kan
skaffe seg egnet bolig og beholde den. Det
er opp til den enkelte kommune å vurdere
om startlån innvilges. Lånets størrelse vil
være avhengig av betalingsevne og
eventuell annen gjeld.

Styrke kommunens forutsetninger for å
bosette og følge opp flyktninger

Å bosette flyktninger (i henhold til politisk
vedtak) er en varig oppgave for
kommunen. Pr. i dag leier de fleste
flyktninger som bosettes, privat.
Bosettingsarbeidet er i for stor grad
avhengig av det private utleiemarkedet, og
NAV bruker uforholdsmessig mye tid på å
lete etter boliger til flyktninger. Med
økende behov for mottak av flyktninger
skal en ved tildeling av kommunale
utleieboliger likestille flyktninger med
kommunens øvrige søkere på venteliste.
Dette vil sikre en jevnere tilgang til boliger
i arbeidet med flyktninger, i stedet for at
bosettingsarbeidet er avhengig av
svingninger i det private utleiemarkedet.

Sola kommune har vedtatt egne
retningslinjer for hvordan ordningen med
startlån skal praktiseres. Disse
retningslinjene vil bli rullert i løpet av
våren 2015 på bakgrunn av nye forskrifter.
Hensikten med de nye forskriftene er at
startlånet i større grad skal innrettes mot
de som er reelt vanskeligstilte, dvs. at man
ikke har muligheter til å få lån i bank.

Hvem kan få startlån?

Hva kan startlånet brukes til?

Økonomisk vanskeligstilte

Kjøp av bolig

Barnefamilier

Utbedring av bolig

Enslige forsørgere

Hjelp til å bli boende i boligen man har

Personer med nedsatt funksjonsevne

Refinansiering av dyre lån

Flyktninger

Bygge bolig

Personer med oppholdstillatelse på
humanitært grunnlag

Toppfinansiering

Figur 12 Startlån
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Utviklingen i bruk av startlån pr. 01.01.15
viser:
År

Innlån fra
Husbanken

Utbetalt

Aktive
vedtak

Antall
saker
utbetalt

Antall
saker
avslag

2011

20.000.000

27.889.000

78.319.000

27

4

2012

35.000.000

40.756.000

70.328.000

57

68

2013

25.000.000

34.795.000

80.624.000

65

67

2014

55.150.000

61.001.000

100.641.000

64

70

Figur 13 Utvikling i bruk av startlån

Det forventes flere avslag i starten, før de
nye retningslinjene blir kjent.

Bostøtte

Bostøtte er en statlig økonomisk
støtteordning som administreres av
Husbanken og kommunene. Forvaltning av
bostøtten gjøres av kommunen i
samarbeid med Husbanken. Målgruppen
for bostøtte er husstander med lave
inntekter og høye boutgifter.
År

Formålet med ordningen er å bidra til at
eldre, uføre og barnefamilier med svak
økonomi skal kunne skaffe seg eller bli
boende i en god og hensiktsmessig bolig.
Avslag er begrunnet med Husbankens
kriterier for å innvilge bostøtte.

Antall søknader innvilget

Antall avslag

Totalt utbetalt
beløp

2013 209

163

5. 524.881

2014 208

136

6. 046.045

Figur 14 Utviklingen i bostøtte i Sola
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I Boligsosial handlingsplan 2012- 2016 ble
det vedtatt å utrede og iverksette tiltak for
å systematisk hjelpe leietakere til å bli
boligeiere. Dette planlegges gjort i løpet av
2015.

Husbankens virkemidler som kommunen
kan søke

Tilskudd til utleieboliger
Tilskuddet skal bidra til flere egnede
utleieboliger for vanskeligstilte på
boligmarkedet. Tilskuddet går både til kjøp,
utbedring og bygging av boliger.

5.3.3. Flere skal få hjelp til å
mestre boforholdet

Det kan gis inntil 40 % tilskudd av
prosjektkostnadene.

Gi oppfølging og tjenester i hjemmet

Praktisk bistand i bolig består av hjelp til å
mestre daglige gjøremål og veiledning til å
takle utfordringer med å bo. Innholdet i
tjenesten vil variere ut fra den enkeltes
behov, men vil ofte være knyttet til
strukturering av oppgaver i hjemmet som
innkjøp av mat, matlaging, renhold,
økonomistyring og hjelp til å bedre
boevnen. Oppfølging av husleieforholdet
står også sentralt (jf. strategien om å
forebygge utkastelser).

Investeringstilskudd til
omsorgsboliger og sykehjem
Tilskuddet skal stimulere kommunene til å
fornye og øke botilbudet for personer
med behov for heldøgns helse – og
omsorgstjenester, uavhengig av alder,
diagnose eller funksjonshemning.
Tilskuddet kan gis til oppføring, kjøp,
ombygging, utbedring, leie eller annen
framskaffelse av heldøgns pleie- og
omsorgsplasser etter lov om kommunale
helse – og omsorgstjenester.

For de som har krav på tjenester etter lov
om helse- og omsorgstjenester er det
bestillerkontoret som vurderer søknadene
og fatter vedtak om tjenesten. Andre
grupper får hjelp via NAV- kontoret.
Oppfølging i hjemmet gis pr. i dag av
hjemmetjenesten og rusteamet.

Fra leie til eie

Det å få hjelp til å kjøpe egen bolig, gjør at
flere kan få en mer selvstendig bosituasjon,
samtidig som det demper presset på de
kommunale utleieboligene. Dette er særlig
relevant for grupper som har fått en stabil
inntekt, for eksempel flyktningfamilier som
etter en viss botid i Norge har etablert seg
i arbeidslivet og bedret sin økonomiske
situasjon, og enslige trygdemottakere.

I sammenheng med at kommunen har
kjøpt/bygget mellom 15 og 20 kommunale
utleieboliger årlig de siste årene, har også
behovet for å gi oppfølging og tjenester i
hjemmet, økt.
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Dette behovet er stort og økende, og
tilgjengelige ressurser er små. Det er
behov for økte ressurser til oppfølging i
hjemmet spesielt for personer med
rus/psykiatriutfordringer, og flyktninger.
Økte ressurser vil kunne redusere slitasjen
i boligene, korte ned på gjennomsnittlig
botid, forebygge konflikter med nabolaget
og sikre god integrering av kommunale
utleieboliger i den øvrige boligmassen.

5.3.4. Den offentlige innsatsen
skal være helhetlig og
effektiv
Sikre samordning, målrettet arbeid og
god boligsosial kompetanse

Det boligsosiale arbeidet er komplekst og
krever bidrag fra flere sektorer og
forvaltningsnivåer. Arbeidet må være godt
organisert på tvers av sektorer og
forvaltningsnivåer, og helhet og
sammenheng må sikres på både strategisk
og operativt nivå i kommunen.

Forebygge husleierestanser

I Innovasjonsprogrammet arbeider en av
gruppene med å se på rutiner for
innkreving av husleie, og på hvordan man
på best mulig måte kan forebygge at det
oppstår husleierestanse som kan medføre
utkastelse.

Boligsosialt samhandlingsutvalg har møter
minimum 4 ganger i året for å avklare
boligsosiale problemstillinger og for å sikre
god fremdrift av boligsosiale prosjekter. I
møtet deltar m.a. kommunalsjef for
samfunn, kommunalsjef for levekår og
plansjef. I tillegg opprettes arbeidsgrupper
for det enkelte prosjekt, og etter behov.
Alle grupper er sammensatt på tvers av
sektorer og virksomheter for å sikre god
styring og målretting av arbeidet.

På det operative nivået når det gjelder
tildeling av kommunale utleieboliger og
oppfølging av husleieforholdet,
koordinering av oppfølgingstjenester i
hjemmet og samordning med Husbankens
ordninger, er det nødvendig å se på
organiseringen med henblikk på en mer
optimal ressursbruk.
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Figur 15 Suksessfaktorer i det boligsosiale arbeidet (Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid 2014)

5.4.Forslag til tiltak på
målområde 2 i
planperioden
Nr Tiltak

Målgruppe

Ansvar

Fremdrift

1

Vanskeligstilte

Samfunnsutvikling

2017

Vanskeligstilte

Samfunnsutvikling
og levekår

Løpende

Vanskeligstilte

Samfunnsutvikling
i samarbeid med
levekår
Samfunnsutvikling

Løpende

2

3

4

Kjøpe/bygge flere
utleieboliger i 20172018.
Oppfølging av
husleieforholdet for å
sikre sirkulasjon
God spredning av
kommunale
utleieboliger
Sikre gode løsninger

Vanskeligstilte
42
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5
6

7

for midlertidig
innkvartering.
Utrede sak om fra
leie til eie bolig
Sikre god utnyttelse
av Husbankens
ordninger.
Øke kapasiteten for å
gi oppfølging og
tjenester i hjemmet.

og levekår
Vanskeligstilte

2015

Vanskeligstilte

Samfunnsutvikling
og levekår
Levekår

Vanskeligstilte

Levekår

Samfunnsutvikling
og levekår
Samfunnsutvikling
og levekår

2016-2017
(kommer i
Handlings- og
økonomiplan)
Løpende

8

Forebygge utkastelser

Vanskeligstilte

9

Styrke kommunens
forutsetninger for å
bosette og følge opp
flyktninger
Styrke organiseringen
av det operative
boligsosiale arbeidet

De
samarbeidende
virksomhetene

10

De
samarbeidende
virksomhetene

Samfunnsutvikling
og levekår

Figur 16 Tiltak på målområde 2 i planperiode
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Løpende
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6. Målområde 3: Organisering, samarbeid og kompetanse
Hovedmål og strategi:
En organisasjon som evner å sikre
hensiktmessige boliger for alle i gode
bomiljø.

 God dialog med utbyggerne
 Særskilt fokus på det boligsosiale

 God koordinering/ samordning/

området

kommunikasjon internt i kommunen

 Bygge rimeligere boliger

 God samordning med
nabokommunene og regionalt nivå
med tanke på oversikt over
boligbehovet, ressurser og virkemidler.

kommunal utleiebolig. Under følger en
grov skisse av hvordan Sola kommune er
organisert.

6.1.Status og utfordringer
vedrørende organisering og
samarbeid

6.1.1.

Boligfeltet er et komplekst område som
preges av mange involverte aktører med
ulike oppgaver og ansvarsområder.
Området innbefatter alt fra klargjøring av
tomter, innkjøp og vedlikehold, til
oppfølging av personer som leier

Aktuelle politiske utvalg

Sola kommune er organisert etter
formannskapsmodellen. Kommunestyret er
det øverste kommunale organ, og treffer
vedtak på vegne av kommunen så langt
ikke annet følger av lov eller
44

Sola kommune
Ansvar for hverandre

delegeringsvedtak. Formannskapet
behandler saker av økonomisk karakter,
inkludert kjøp og salg av boliger.
Kommuneplanutvalget har sammenfallende
medlemmer som formannskapet, men er
mer befattet med strategisk planlegging
knyttet til kommuneplan,
kommunedelplaner mv. Utvalg for levekår
og i noen grad utvalg for oppvekst får
saker av boligsosial karakter til behandling.
Utvalg for arealsaker (UFA) fatter
beslutninger i reguleringsarbeid,
byggesaker, inkludert dispensasjoner, og
myndighetsavklaringer.

6.1.2.

Kommunalsjef samfunnsutvikling har en
stilling i stab som har ansvaret for kjøp og
salg av boliger for utleie, samt koordinering
av ovennevnte arbeidsgruppe. I stab for
samfunnsutvikling er også to
kommuneplanleggere, en jurist med
kompetanse på utbyggingsavtaler mv, og en
økonomirådgiver.
Videre er tjenesteområdet
samfunnsutvikling organisert i tre
virksomheter:


Virksomhet Eiendom bygger
boliger og andre kommunale bygg
etter bestilling fra politiske vedtak.
Eiendom forvalter og vedlikeholder
de kommunale utleieboligene.



Virksomhet Areal har blant annet
ansvaret for plan- og
reguleringsarbeid, samt
byggesaksarbeid. Virksomheten
skal arbeide for at arealressurser i
kommunen forvaltes på en måte
som ivaretar hensynet til en
bærekraftig utvikling. De skal også
legge til rette for gode bomiljøer å
vokse opp og leve i.



Virksomhet Kommunalteknikk er
blant annet tillagt oppgaver
innenfor vei, vann, avløp og
renovasjon.

Administrativ organisering

Kommunalsjef for samfunnsutvikling har
det overordnede ansvaret for
boligutvikling, inkludert utarbeiding av
kommuneplanen, reguleringsplaner,
utbygging og eiendomsdrift og -forvaltning.
Utarbeiding og oppfølging av boligpolitisk
plan er en del av porteføljen.
Ansvaret for det boligsosiale arbeidet er
delt mellom kommunalsjef for levekår, og
kommunalsjef for samfunnsutvikling. I
tilknytning til oppfølgingen av boligsosial
handlingsplan er det opprettet et internt
samhandlingsutvalg som har fire møter i
året. I utvalget sitter blant annet
kommunalsjef for levekår og kommunalsjef
for samfunnsutvikling. Utvalget har
ansvaret for å følge opp boligsosial
handlingsplan. Akutte boligsosiale
utfordringer tas også her.
Det rapporteres pr. i dag til
kommunestyret to ganger årlig i forhold til
fremdrift i det boligsosiale arbeidet.
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samarbeid i forbindelse med utarbeiding av
kommunale planstrategier.

6.2.Strategier for målområde 3:
Organisering, samarbeid og
kompetanse

Samarbeidsgruppen har hatt nærmere 20
møter fra april 2013 til 2015.
Styringsgruppen har hatt seks møter. Det
er gjennomført tre fagsamlinger med
utvidet deltakelse fra administrasjonen.

6.2.1.
God koordinering/
samordning/ kommunikasjon
internt i kommunen.

En konsekvens av at så mange aktører er
involvert, er at det fort blir uoversiktlig og
vanskelig å sikre at alle har riktig
informasjon til enhver tid. Det har vist seg
at det er nødvendig å styrke
koordineringen/samordningen/kommunikas
jonen internt i kommunen. Det foreslås at
det opprettes et internt tverrfaglig
boligforum for alle boligaktørene som
møtes jevnlig (for eksempel to ganger
årlig) for å ta opp problemstillinger av
felles interesse. Dette forumet ledes av
kommuneplanlegger som dermed også får
en tydeligere rolle som koordinator for
det boligpolitiske feltet. Saksbehandler for
Husbankens tilskuddsordninger bør inngå i
dette forumet. Det er også nødvendig at
det etableres rutiner for informasjonsflyt/deling mellom aktørene. Særlig gjelder
dette i tilknytning til oppfølging av planer
inn i handlings- og økonomiplanen.

De samme fire kommunene har også gått
inn i et samarbeidsprosjekt om statistikk,
analyse og fremskrivinger i storbyområdet.
Prosjektet skal bidra til at det utvikles et
enda bedre statistikk, analyse- og
fremskrivingsfaglig miljø i storbyområdet
og til at det blir utarbeidet bedre analyser
og planer innenfor fagområdet i de
deltakende kommunene.

Gode rutiner for utarbeidelse av
boligbyggeprognoser vil kunne gi oversikt
over hvilke boliger som forventes bygget
hvor, på kortere og lengre sikt. En egen
rutinebeskrivelse for dette er under
utarbeidelse. Boligbyggeprognosene bør
forankres i den politiske og administrative
ledelsen, og koordineres med
samarbeidskommunene i storbyregionen.
Status for boligbyggeprognosene er et
naturlig tema for den årlige rapporteringen
av boligpolitisk plan.

6.2.2.
God samordning med
nabokommunene og regionalt
nivå med tanke på oversikt over
boligbehovet, ressurser og
virkemidler.

6.2.3.
God dialog med
utbyggerne

De fire kommunene på Nord- Jæren,
Randaberg, Sola, Sandnes og Stavanger,
innledet i 2012 et politisk og administrativt

Private utbyggere har en viktig rolle
knyttet til det boligpolitiske arbeidet. Det
er viktig at det er en god dialog mellom
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utbyggerne og kommunen, og at alle gjør
sitt for å følge opp målsettingene i planen.
Formannskapet vedtok i 2014 at Sola
kommune skal arrangere en årlig
boligkonferanse/dialogkonferanse der
utbyggingsaktører, administrasjon og
politikere deltar. Det kunne også være
interessant å invitere med
nabokommunene.

boligmarkedet gjennom boliger, både for å
sikre en balansert innbyggervekst og gi
barn gode oppvekstvilkår. I ett opphetet
boligmarkedet er dette ofte et spørsmål
om å kunne tilby boliger til lavere pris enn
markedet.

I tillegg har kommunen etter
sosialtjenestelovgivningen et ansvar for å
sikre tilgang til boliger for visse utsatte
grupper i boligmarkedet. En mest mulig
rasjonell ressursutnyttelse tilsier at
kommunen trenger tilgang på boliger som
er mest mulig egnet til formålet (gruppene
beboere) og at disse kan erverves til en
lavest mulig pris.

6.2.4.
Særskilt fokus på det
boligsosiale området

Det er særlig viktig at koordineringen og
samhandlingen på det boligsosiale området
er god. Når man bygger samlokaliserte
boliger for vanskeligstilte, må man samtidig
planlegge og fremme forslag om
personalbehov i handlings- og
økonomiplanarbeidet. De ulike forslagene
til boligsosiale tiltak, både når det gjelder
fysiske tiltak og tjenestetiltak, må følges
opp på en slik måte at de utgjør en helhet
i det boligsosiale arbeidet.

En organisert tilstedeværelse i
boligmarkedet over lengre tid, gir mulighet
for mer langsiktig planlegging av
kommunens fremtidige behov både for
areal til boliger og andre offentlige formål.
En utfordring i oppgangstider, vil være at
behovet for kommunale boliger vil øke
fordi flere faller utenfor det ordinære
boligmarkedet, samtidig som kostnadene
ved å dekke tjenestebehovet i markedet
øker. Det er behov for en strategi som kan
avdempe de budsjettmessige virkningene
av slike svingninger i markedet, og da er
trolig tilgang til fremtidig utbyggingsareal
en viktig forutsetning.

Det legges opp til årlige rapporteringer på
boligpolitisk plan, med særskilt fokus på
det boligsosiale arbeidet. Utover dette
legges det opp til at planen rulleres hvert
4. år.

6.2.5.

Bygge rimeligere boliger

I kommunens boligstrategi er det viktig å få
avklart hva som skal være formålet med
kommunens engasjement som utbygger:

En robust og varig tilstedeværelse i
boligmarkedet vil også gjøre det lettere for
kommunen å spille en rolle i områder som
er viktige, men samtidig for krevende å

Kommunen har et behov for boliger, og
tomter for offentlige bygg. Kommunen har
en politisk målsetting om å sikre
førstegangsetablerere tilgang til
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utvikle for enkeltstående private utbyggere.
Dette gjelder særlig
transformasjon/fortetting i sentrale
områder, noe regionale og nasjonale
myndigheter blant annet har identifisert
som essensielt for å kunne skape grunnlag
for drift av gode kollektivtilbud.

Utfordringer for kommunen som utbygger

Boligbygging er et komplekst område som
krever mye ressurser. Kommunen bruker
mye administrativ tid både på
utbyggingsprosjekter, og på å behandle
søknader og kvalitetssjekke søkere til
aktuelle boliger. Kommunen påtar seg også
en betydelig økonomisk risiko ved å ta del
i byggeprosjekter, knyttet til


Risiko ved å bli sittende for lenge
på usolgte leiligheter



Risiko for endringer i markedet



Risiko for økte eller uforutsette
utgifter



Kompetanse på markedet



Økonomisk robusthet



Garantiordning

Kommunen har i mange år bygget rimelige,
tidsmessige boliger for utsatte grupper
med 15% påslag for boliger til
førstegangsetablerere. Gjennom egen
boligbygging og kjøp har kommunen klart å
møte behovet for de boligsosiale
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behovene. Prisøkningen på nye boliger de
senere årene har ulike årsaker og
konsekvenser. Noen av disse er utenfor
kommunens kontroll, eksempelvis nye
forskrifter og svingninger i boligmarkedet.
Krav i TEK 10, som blant annet inneholder
krav om tilgjengelighet, krav om fornybar
energikilde og brannkrav, er noen av
årsakene til dette. Disse endringer/krav
fører også til økt byggetid og økt
prosjektering i byggeprosjektene. Krav i
reguleringsplaner til parkeringsplasser
under jorden er også fordyrende.

Ovennevnte vedtak (1a, 1b og 3) vil ikke
kunne diskuteres i forbindelse med
boligpolitiske plan, fordi de er så nært
knyttet til saken om tomteselskap, som
skal utredes og legges frem våren 2015.
Punkt 2 følges opp i forbindelse med
oppfølgingen av felles boligstrategi.

Kommunens virkemidler som
planmyndighet

Sola kommune har betydelige
tomtereserver innen boligbygging, og
planverktøyet som verktøy for sosial
boligbygging blir desto viktigere. Gjennom
rollen som reguleringsmyndighet har
kommunen potensielt betydelig innflytelse
over omfang og tempo på nybyggingen.

Problemstillinger i tilknytning til
kommunens vedtak om 15 % påslag for
boliger til førstegangsetablerere ble tatt
opp i til ny vurdering i kommunestyret,
11.12.14. Det ble vedtatt følgende i sak
75/14:

Kommunen skal ha en samlet
kommuneplan som omfatter samfunnsdel
med handlingsdel og arealdel (PBL § 11).
Kommuneplanen skal ivareta både
kommunale, regionale og nasjonale mål,
interesser og oppgaver, og bør omfatte alle
viktige mål og oppgaver i kommunen.
Retningslinjer og pålegg fra statlige og
regionale myndigheter skal legges til grunn.
Kommuneplanens arealdel viser
sammenhengen mellom framtidig
samfunnsutvikling og arealbruk. Arealdelen
skal angi hovedtrekkene i
arealdisponeringen og rammer og
betingelser for hvilke nye tiltak og ny
arealbruk som kan settes i verk, samt
hvilke hensyn som må ivaretas ved
disponering av arealene.

1a) Det må til enhver tid sikres at kommunen
har omtrentlig samme byggekostnader som
private aktører, slik at det bygges smart og
kostnadseffektivt. Dette skal evalueres og
følges nøye.
1b) Påslag i pris for boliger til
førstegangsetablerere tilpasses den til enhver
tid gjeldende markedspris, slik at kommunen
er i stand til å tilby rimeligere boliger til
målgruppen.
2) Tildelingskriteriene for boliger der
kommunen har tildelingsrett gjennomgås og
samkjøres med Stavanger, Sandnes og
Randaberg kommune, i tråd med felles
boligstrategi.

Kommunen kan inngå utbyggingsavtaler
med grunneier eller utbygger som
regulerer antallet boliger i et område,

3) Øvrige problemstillinger vil bli nærmere
diskutert i forslag til boligpolitisk plan.
49

Sola kommune
Ansvar for hverandre

største og minste boligstørrelse, og
nærmere krav til bygningers utforming der
det er hensiktsmessig. Avtalen kan også
bestemme at kommunen eller andre skal
ha fortrinnsrett til å kjøpe en andel av
boligene til markedspris (PBL, § 17
Utbyggingsavtaler). Kommunen kan
utforme og vedta egne standarder knyttet
til for eksempel parkeringsnorm, norm for
leilighetsfordeling, grøntområder mv. Slike
standarder kan bidra til at byggeprosjekter
blir dyrere eller billigere å gjennomføre.

Behandling av private reguleringsforslag er
gebyrfinansiert. Plan- og bygningsloven
stiller krav til saksbehandlingstid for
private forslag. Dette kan medføre at
kommunens arbeid med egne planer blir
nedprioritert, og at private forslagsstillere
dermed får stor innflytelse over
planarbeidet. Ulike grep som sikrer mer
egenplanlegging skal vurderes.
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6.3.Forslag til tiltak på
målområde 3 i
planperioden
Tiltak
Internt, tverrfaglig boligforum for å
fremme samhandling

Målgruppe
Samfunnsutvikling

Ansvar
Samfunnsutvikling

Fremdrift
Løpende

Kommuneplanlegger får en
tydeligere rolle som koordinator
for det boligpolitiske feltet

Samfunnsutvikling

Samfunnsutvikling

Løpende

Etablere rutiner for
kommunikasjon/informasjonsflyt
mellom aktører med boligrelaterte
oppgaver

De samarbeidende
virksomheter

Samfunnsutvikling
levekår og økonomi

2015

Samfunnsutvikling,
oppvekst, levekår

Samfunnsutvikling

2015

4

Årshjul for utarbeidelse av
boligbyggeprogram og prognoser

5

Årlig boligkonferanse/

Folkevalgte,
utbyggere,
administrasjon og
nabokommuner

Samfunnsutvikling

Første
gang i
2016

Folkevalgte

Samfunnsutvikling og Årlig
levekår

1
2

3

dialogkonferanse der
utbyggingsaktører, administrasjon
og politikere deltar ev. sammen
med nabokommunene.
6

Boligpolitisk plan – årlige
rapporteringer om fremdrift, med
særlig fokus på målområde 2:
Boligsosialt arbeid.

7

Ulike grep som sikrer mer
egenplanlegging skal vurderes.

8

Utrede eiendomsselskap

Samfunnsutvikling

Folkevalgte

Figur 17 Tiltak på målområde 3 i planperioden
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Vedlegg
Forslag til tiltak på målområde 1 i planperioden
Nr Tiltak

Målgruppe

Ansvar

Oppstart

1

Legge til rette for bygging av
rimelige og hensiktsmessige
boliger for eldre
Bygge rimelige og nøkterne
boliger for
førstegangsetablerere
Legge til rette for bygging av
studentboliger.
Ivareta helseperspektivet i
kommunal planlegging.

+ 60 år

Samfunnsutvikling

2015

+ 18 år

Samfunnsutvikling

2015

+ 18 år

Samfunnsutvikling

Høy fokus på fysisk
samfunnssikkerhet og
klimatilpasning
Sikre bærekraftig
arealutnyttelse og fortetting

Alle

Samfunnsutvikling

Gjeldende

Alle

Samfunnsutvikling

Gjeldende

2

3

4
5

6

Samfunnsutvikling og
levekår
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Forslag til tiltak på målområde 2 i planperioden
Nr Tiltak
1
Kjøpe/bygge flere
utleieboliger i 20172018.
2
Oppfølging av
husleieforholdet for å
sikre sirkulasjon
3
God spredning av
kommunale
utleieboliger
4
Sikre gode løsninger
for midlertidig
innkvartering.
5
Utrede sak om fra
leie til eie bolig
6
Sikre god utnyttelse
av Husbankens
ordninger.
7
Øke kapasiteten for å
gi oppfølging og
tjenester i hjemmet.
8
Forebygge utkastelser

Målgruppe
Vanskeligstilte

Ansvar
Samfunnsutvikling

Fremdrift
2017

Vanskeligstilte

Samfunnsutvikling
og levekår

Løpende

Vanskeligstilte

Samfunnsutvikling
i samarbeid med
levekår
Samfunnsutvikling
og levekår

Løpende

2015

Vanskeligstilte

Samfunnsutvikling
og levekår
Levekår

Vanskeligstilte

Levekår

2016-2017

Vanskeligstilte

Løpende

9

De
samarbeidende
virksomhetene

Samfunnsutvikling
og levekår
Samfunnsutvikling
og levekår

Samfunnsutvikling
og levekår

2015-2016

10

Styrke kommunens
forutsetninger for å
bosette og følge opp
flyktninger
Styrke organiseringen
av det operative
boligsosiale arbeidet

Vanskeligstilte

Vanskeligstilte

De
samarbeidende
virksomhetene
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Forslag til tiltak på målområde 3 i planperioden
Nr Tiltak

Målgruppe

Ansvar

Fremdrift

1

Internt, tverrfaglig boligforum for å
fremme samhandling

Samfunnsutvikling

Samfunnsutvikling

Løpende

2

Kommuneplanlegger får en
tydeligere rolle som koordinator
for det boligpolitiske feltet

Samfunnsutvikling

Samfunnsutvikling

Løpende

Etablere rutiner for
kommunikasjon/informasjonsflyt
mellom aktører med boligrelaterte
oppgaver

De samarbeidende
virksomheter

Samfunnsutvikling
levekår og økonomi

2015

Samfunnsutvikling,
oppvekst, levekår

Samfunnsutvikling

2015

4

Årshjul for utarbeidelse av
boligbyggeprogram og prognoser

5

Årlig boligkonferanse/

Folkevalgte,
utbyggere,
administrasjon og
nabokommuner

Samfunnsutvikling

Første
gang i
2016

Folkevalgte

Samfunnsutvikling
og levekår

Årlig

3

dialogkonferanse der
utbyggingsaktører, administrasjon
og politikere deltar ev. sammen
med nabokommunene.
6

Boligpolitisk plan – årlige
rapporteringer om fremdrift, med
særlig fokus på målområde 2:
Boligsosialt arbeid.

7

Ulike grep som sikrer mer
egenplanlegging skal vurderes.

8

Utrede eiendomsselskap

Samfunnsutvikling

Folkevalgte

54

Samfunnsutvikling

Vår 2015

Sola kommune
Ansvar for hverandre

Angående problemstillinger om ulike boligpolitiske virkemidler
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