
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boligpolitisk strategi 
 

NORDREISA KOMMUNE 2014-2024 

Hovedmål: 

Nordreisa skal ha boliger, boformer og bomiljø som bidrar til mangfold og god livskvalitet. 

Nordreisa kommune skal være en attraktiv kommune å bo i, og alle skal kunne etablere 

seg og ha egen bolig. 



 
 

FORORD: 
Nordreisa kommune startet opp i 2012 et 

prosjekt i samarbeid med Husbanken og 

Fylkesmannen i Troms med formål om 

kunnskapsutvikling. Prosjektet ble finansiert 

av Husbanken med 250 000 kr og 50 000 kr fra 

Fylkesmannen i Troms for prosjektperioden.  

Prosjektet har blitt organisert med en 

prosjektgruppe og en prosjektleder. Arbeidet 

er forankret i kommuneplanens samfunnsdel 

hvor boligpolitiske strategier gjengis i et eget 

kapittel, som dette dokumentet bygger på.
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1. INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 
 

Hovedutfordringene til Nordreisa 

kommune er å skaffe egnet og tilstrekkelig 

botilbud til vanskeligstilte grupper som har 

behov for dette. Nordreisa kommune 

definerer målgruppen for denne planen å 

omfatte blant andre unge i 

etableringsfasen, barnefamilier, enslige, 

funksjonshemmede, flyktninger, personer 

med oppholdstillatelse på humanitært 

grunnlag og andre økonomisk 

vanskeligstilte husstander.  

Boligpolitisk strategi 2014-2024 skal 

imøtekomme og være redskap for 

helhetlig planlegging innenfor 

boligpolitikken jfr. Utfordringer i 

kommuneplanens samfunnsdel. 

Handlingsdelen skal revideres annethvert 

år. 

1.2 Føringer fra 

kommuneplanens samfunnsdel 

Kommuneplanens samfunnsdel er det fem 

hovedinnsatsområder: 

Den store attraktivitetskonkurransen: 

Konkurransedyktige arbeidsplasser, 

muligheter for bolig, et livskraftig sted og 

godt bomiljø, utdanning/oppvekst og 

markedsføring/omdømme. 

Inkluderende lokalsamfunn – det åpne 

sted: 

Innbyggernes mulighet til påvirkning og 

medbestemmelse, åpen stedsidentitet og 

å ta i bruk innflytternes kompetanse. 

Folkehelse – påvirkning foran 

behandling: 

Økt arbeidsdeltakelse, flere med fullført 

utdannelse, bolig til alle, sosial tilhørighet 

og tilgjengelig-het, tilpasning av 

kommunalt tjenestenivå, ytre 

miljøfaktorer, tilrettelegging for positiv 

individuell helseatferd. 

Økonomisk handlefrihet: 

Tilfredsstillende netto driftsresultat, stram 

økonomistyring og ledelse, effektiv 

tjenesteproduksjon og organisering, økt 

arbeidsnærvær. 

Natur, miljø og klima: 

Et klima i endring vil gi kommunen 

utfordringer som vi ennå ikke ser alle 

konsekvensene av. Overordnet risiko- og 

sårbarhetsanalyser vil derfor være viktig i 

alt arbeid og planlegging. 

Bosettings- og boligforhold 

Grunnlaget for utviklingen av attraktive 

lokalsamfunn ligger i evnen til å skape 

lønnsomme arbeidsplasser og et godt 

boligtilbud. Boligtilbudet er en avgjørende 

forutsetning for å sikre tilgang på 

kvalifisert og stabil arbeidskraft og bidra til 

vekst i kommunen. 

En god bolig er grunnlaget for både 

integrering og deltakelse i arbeids- og 

samfunnsliv. Alle innbyggere har ansvar 

for eget liv og for å skaffe seg et sted å bo 

uansett alder, om man er i 

etableringsfasen, er enslig forsørger, har 

rusproblemer eller redusert helse. 

Kommunen skal drive aktiv veiledning 

overfor innbyggerne. 
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Antall boliger bygget i Nordreisa har 

stagnert de siste årene. Statistisk sett har 

det vært bygget 19 boliger i gjennomsnitt 

hvert år mellom 2000 og 2010. 70 % av 

dette er eneboliger, mens det øvrige 

omfatter leilighetsbygg, rekkehus, andre 

småhus eller våningshus. For fremtiden vil 

det være behov for økt variasjon i 

boligtyper. 

Det er et viktig prinsipp i 

samhandlingsreformen i helse- og 

omsorgssektoren at brukere skal kunne bo 

hjemme lengst mulig. For enkelte vil det 

være nødvendig å ha botilbud som sikrer 

bistand som er tilpasset ulike livsfaser og 

behov, f.eks. omsorgsboliger og sykehjem.  

Bosettingspolitikk: 

Bosettingspolitikk handler om forhold som 

påvirker bosettingen i alle delene av 

kommunen og faktorer som påvirker hvor 

den enkelte ønsker å bosette seg. 

Nordreisa er som kjent den største 

kommunen i Troms i areal. Bosettingen er 

spredt over store avstander fra Saraelv i 

sør og øverst i Reisadalen til Hamneidet og 

Oksfjord. Det har vært en betydelig 

sentralisering i bosettingen de siste 30–40 

årene, der Storslett og Sørkjosen har hatt 

relativ vekst. 

Man antar at mer enn 80 % av Nordreisas 

befolkning bor innenfor 30 minutters 

bilkjøring fra kommunesenteret 

Storslett/Sørkjosen, og at andelen av 

befolkningen innenfor denne grensen øker 

ettersom vegene blir bedre med bl.a. ny 

tunell gjennom Sørkjosfjellet. 

 

Kommunens utfordringer er: 

 Flytting til storby og tettsteder gir 

lav byggeaktivitet. 

 Førstegangsetablerere og de med 

lave inntekter har problemer med 

å etablere seg i boligmarkedet. 

 Kommunen mangler helhetlig 

planlegging innenfor 

boligpolitikken. 

 Sprengt utleiemarked i 

sentrumsområdene, og kommunen 

har ikke ledige boliger som skal 

dekke arbeidsinnvandring, 

tilflytting og andre. 

 Kommunen mangler egnede 

boliger for vanskeligstilte samt 

akuttbolig. 

 Kommunen mangler 

omsorgsboliger med 

heldøgnsomsorg til eldre. 

 Kommunestyret har vedtatt å 

bosette ti flyktninger i året. I tillegg 

kommer familiegjenforeninger.   

 

Hovedmål 

 

Nordreisa skal ha boliger, boformer og 

bomiljø som bidrar til mangfold og god 

livs-kvalitet. Nordreisa kommune skal 

være en attraktiv kommune å bo i, og alle 

skal kunne etablere seg og ha egen bolig. 

 

Nordreisa kommune skal arbeide for å 

utvikle attraktive og positive bomiljø ut fra 

et livsløpsperspektiv og åpne for mangfold 

i boligbyggingen. 
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Nordreisa kommune skal bidra til 

tilrettelegging for private boliger som kan 

være med på å inkludere personer som 

har utfordringer på boligmarkedet, 

herunder individuell rådgivning og 

oppfølging for at hver enkelt skal kunne bo 

i og beholde egen bolig. 

Nordreisa kommune skal legge til rette for 

bosetting i alle deler av kommunen. Det 

skal legges vekt på langsiktighet mht. det 

kommunale tjenestetilbudet. 

Nordreisa kommune skal etablere 

omsorgsboliger og nødboliger sentralt og i 

nærhet til de private og offentlige 

tjenestene. 

Nordreisa kommune skal i samarbeid med 

NYBO drive aktiv sosial boligpolitikk. 

 

1.3  Føringer fra 

kommuneplanens arealdel: 

 

Nordreisa kommune skal legge til rette for 

å hindre fraflytting og heller forsterke 

bosettingsstrukturen som er i dag 

gjennom aktivt å styrke tjenestetilbud og 

andre tilbud som gir bedre muligheter for 

bosetting i Reisadalen, Rotsund, Bakkeby, 

Hamneidet, Straumfjord, Storvik og 

Oksfjord. Arealplanen skal i størst mulig 

grad søke å avklare og forenkle mulighet 

for boligbygging og arealer for næring og 

næringsmuligheter i disse områdene. 

Nordreisa kommune skal legge til rette for 

styrking av sentrumsområdene Storslett – 

Sørkjosen som servicesenter i Nord-Troms. 

Kommunen vil forsterke det offentlige 

tjenestetilbudet gjennom effektivisering 

og kvalitetsheving innen skole- og 

oppvekstsektoren, kultursektoren og 

helse- og omsorgssektoren. 

Fortetting av boliger omkring eksisterende 

infrastruktur som legger til rette for en 

økende trend med bosetting i 

sentrumsnære områder. Økt bygging av 

gjennomgangsboliger og gode bomiljøer 

med tilhørende anlegg for friluftsliv, lek, 

aktivitet og trygge skoleveier.  

Det er samlet tatt med 19 områder til 

boligbygging, der de fleste befinner seg i 

området Sørkjosen – Storslett. Det 

absolutt største feltet er Sørkjoslia, der 

det er avsatt et areal på 94 dekar, noe som 

kan generere 70 tomter.  

Det er samlet satt av 539 dekar til boliger, 

og om alt bygges ut vil det generere 374 

boligtomter.  

De sist 20-30 år har det vært en 

sentralisering i Nordreisa kommune. I 

1970 bodde 30 % av befolkningen i 

Storslett og Sørkjosen, mens dette har økt 

til over 60 % i 2010. Utviklingen har bl.a. 

medført til nedleggelser av grendeskoler. 

Eksempelvis kan nevnes området Rotsund- 

Uløya som hadde over 20 % av folketallet i 

1970 mot 8 % i 2010. 
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1.4. Planprosess 

Nordreisa kommune har fått tilskudd på 
inntil kr 250 000,- fra Husbanken og 
50 000 kr fra Fylkesmannen i Troms, til 
gjennomføring av boligpolitisk 
prosjektarbeid.  
 
Prosjektet har blitt organisert med en 
prosjektgruppe og en prosjektleder. 
Arbeidet er forankret i kommuneplanens 
samfunnsdel hvor boligpolitiske strategier 
gjengis i et eget kapittel, som dette 
dokumentet bygger på. 
 
Arbeidsgruppa har bestått av fagfolk fra 
ulike deler i organisasjonen: 
Prosjektleder: Gørill Gulbrandsen, 
Boligkontoret/økonomi 
Daglig leder ved NYBO: Tore Elvestad 
Konsulent helse og omsorg: Lisbeth Berg 
Byggteknisk: Knut Flatvoll 
NAV-leder: Roy Hugo Johansen 
Veileder NAV: Per Steinar Johansen 
 
Planen er deretter sluttført av Beate 
Brostrøm og Christin Andersen 
 
 

2 SITUASJONSBESKRIVELSE OG 

ORGANISERING 
 

2.1  Generelle utviklingstrekk 

Nordreisa kommune har de siste årene 
hatt en økning i folketallet. Statistikken 
viser at befolkningen i aldersgruppen 67 år 
og opp vil utgjøre nærmere 60 % av 
befolkningsveksten. De neste årene vil 
tallet på personer som går over til å bli 
pensjonister være 300.  
 
 Aldersgruppen 15-24 vil ha en liten 
nedgang, mens barn fra 0-14 år og voksne 
fra 25-39 år øker. Vi ser en ganske stor 

nedgang i aldersgruppen 40-49 år, og 
setter det i sammenheng med oppgangen 
i alderen 50-59 år. Ifølge statistikken vil vi 
oppleve en nokså stor pågang av tilflyttere 
med barn, og ser samtidig at levealderen 
øker, noe som gjør behovet for 
omsorgsboliger til en stadig større 
utfordring. 
 
De fleste personer med 
funksjonsnedsettelser, om 
funksjonsnedsettelsen er liten eller stor, 
ønsker å bo i egen tilrettelagt bolig. 
Nordreisa kommune disponerer i dag en 
del boliger, som alle er utleid. Flere av 
disse boligene er ikke hensiktsmessige for 
brukere som må ha tjenester og 
bemanning.   
 
Boligmassen har hatt en liten økning de 
siste årene med 16 nye eneboliger i 
perioden 2006-2011, og 30 nye 
tomannsboliger/boligblokk/leilighet i 
bofellesskap. Byggetakten generelt i 
kommunen ligger i snitt på seks nye 
eneboliger pr år, en nedgang fra det som 
var forventet i den boligsosiale planen fra 
2002 på 10-30 nye boliger i året.  
 
Per i dag er det registrert 

- 2001 eneboliger 
- 311 rekkehus/borettslag/tomanns-

boliger  
 
Gruppen mennesker som lever alene øker 
på landsbasis, og vi ser det samme i 
Nordreisa. Kurante boliger for denne 
gruppen mangler. 
 
 

2.2  Organisering av 

boligarbeidet i kommunen 

 
Boligarbeidet i Nordreisa kommune 
innbefatter følgende oppgaver: 

- Tildeling av omsorgsboliger 
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- Bistå vanskeligstilte med å finne 
seg egnet bolig 

- Forvalte Husbankens låne- og 
tilskuddsordninger 

- Forvalte Husbankens 
bostøtteordning 

- Oppfølging av misligholdte lån og 
restanser 

- Økonomisk rådgivning 
 
Nordreisa kommune har økonomisk 
gjeldsrådgiver i 50 % stilling forankra i 
sosialtjenesten i NAV. Boligkontoret er 
kommunens forankring innenfor 
husbankordningene. I dag bemannes 
denne tjenesten med 40 % stilling.  
 
Nordreisa kommune har i tillegg ressurser 
i helse og omsorgsadministrasjonen i 
forbindelse med vurderinger og tildelinger 
av omsorgsboliger eid av Stiftelsen NYBO.  
 
Når det gjelder tildelinger for øvrig 
vanskeligstilte gjøres av Stiftelsen NYBO i 
samarbeid med Nordreisa kommune.   

2.2.1  Stiftelsen NYBO 

Stiftelsen NYBO eier 200 boliger, hvor 50 
av disse er omsorgsboliger, de resterende 
er gjennomgangsboliger for utleie til 

vanskeligstilte og andre etter behov.  
 
NYBO har mandat for å handtere 
boligsosiale forhold for Nordreisa 
kommune. Per i dag har ikke NYBO nok 
egnede boliger å tilby i forhold til 
etterspørsel. 
 
Nordreisa kommune skal i samarbeid med 
Stiftelsen NYBO drive aktiv sosial 
boligpolitikk. 

2.3  Boligmassen 

I Nordreisa finnes både private og 
kommunale omsorgsboliger, i tillegg til 
gjennomgangs-/utleieboliger. 
 
Omsorgsboliger: Begrepet omsorgsbolig 
refererer ikke til bestemte bolig- eller 
bygningstyper, men til en boform for eldre 
og andre som har behov for assistanse, 
pleie eller omsorg. Betegnelsen 
omsorgsbolig refererer til tjenestetilbudet. 
Boligen skal være tilrettelagt etter en 
godkjent standard slik at beboere med 
mulige funksjonshemninger skal kunne 
bruke hjelpemidler for å lette praktiske 
gjøremål og motta omfattende tjenester. 
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De kommunale/private utleieboligene kan inndeles i følgende grupper etter type bolig: 

 
 
Sanitetshuset: Boliger for eldre med 
moderat hjelpebehov 
 
Øverbo: Privateid boligkompleks som leier 
ut til forskjellige grupper. 
 
Stiftelsen NYBO: Tildeler vanskeligstilte, 
eldre, unge og andre personer boliger 
etter behov.  

 
Gjennomgangsboliger har tidsbegrensete 
avtaler med en kontraktstid på tre år, og 
leies ut til vanskeligstilte eller andre som 
trenger det. Husleien indeksreguleres 
hvert år. Leier må selv betale elektrisitet, 
samt avgifter for vann og avløp. 
Kvaliteten på gjennomgangsboligene har 
over tid blitt forbedret ved hjelp av økte 
leieinntekter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type bolig Antall Målgruppe Tildeling 

Omsorgsboliger 

 

50 

 

Eldre og andre som har behov 
for assistanse, pleie eller 
omsorg 

 

Helse og omsorg 

 

Gjennomgangsboliger 

 

200 

 

Vanskeligstilte og andre 

 

Stiftelsen NYBO 

 
Øverbo 

 

14 
hybler 
+ en 
leilighet 

Skoleelever, pensjonister og 
andre. 

 

Privat 

 

Sanitetshuset 8 Eldre med moderat 
hjelpebehov 

Sanitetsforeningen 
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2.4  Kommunens bruk av 

virkemidler i boligpolitikken 

 
Hvert år vedtar Nordreisa kommunestyre 
opptak av startlån til fra Husbanken. De 
siste årene har det blitt tatt opp 10-15 
millioner hvert år. 
 
 I 2012 ble kommunens retningslinjer for 
startlån vedtatt.  
 
I Nordreisa kommune subsidieres 
boutgiftene for mange økonomisk 
vanskeligstilte via sosialhjelpsbudsjettet, 
og fungerer i så måte som en form for 
kommunal bostøtte. Omtrent 40 % 
sosialbudsjettet går med til å dekke 
boutgifter.  
 
Kommunen annonserer boligtilskuddene i 
avisen, Husbanken annonserer om 
bostøtten. I tillegg er boligkontoret til 
enhver tid oppdatert på bostøtte-, låne- 
og tilskuddsordningene. Sosialtjenesten i 
NAV henviser mange økonomisk 
vanskeligstilte til boligkontoret i forhold til 
muligheten å søke bostøtte. 
  
2.4.1 Startlån:   
Et lån som kan erstatte egenkapital, eller i 
spesielle tilfeller, brukes til full finansiering 
av kjøp av bolig. Det skal bidra til at 
husstander som har problemer med å 
komme seg inn på boligmarkedet skal 
kunne skaffe seg en nøktern bolig. 
Nordreisa kommune kan innvilge inntil 40 
% av kjøpesummen ved kjøp av brukt 
bolig, og i de fleste tilfeller går privat bank 
inn med 75 %, mens startlånet blir 
toppfinansieringen. Man ønsker at 
kjøperne skal sørge for omkostninger og 
gebyrer selv, men også her kan startlånet 
være en løsning for de som ikke har 
mulighet til å legge seg opp egenkapital 
over tid. Lånet er behovsprøvd. 

Saksbehandles i 
kommuneadministrasjonen. 
 
2.4.2 Utbedringslån:  
Et lån som skal medvirke til å utbedre 
eksisterende boligmasse. Saksbehandles i 
kommuneadministrasjonen. 

 

2.4.3 Boligtilskudd til tilpasning: 
Tilskuddet skal bidra til at husstander med 
svak økonomi skal få tilpasset boligen sin i 
forhold til funksjonshemminger. 
Saksbehandles i 
kommuneadministrasjonen. 

 

2.4.4 Boligtilskudd til etablering: 
Tilskuddet skal bidra til at vanskeligstilte 
med svak økonomi skal ved hjelp av dette 
kunne skaffe seg en nøktern bolig. 
Saksbehandles i 
kommuneadministrasjonen. 

 

2.4.5 Bostøtte:  
Bostøtte er en statlig støtteordning som 
administreres av kommune og Husbanken. 
Formålet med ordningen er å bidra til at 
økonomisk vanskeligstilte med lav inntekt 
og høye boutgifter skal kunne skaffe seg, 
eller bli boende i en hensiktsmessig leie- 
eller eierbolig. Videre er formålet å 
utjevne inntektsforskjeller mellom 
pensjonistgrupper som følge av forskjeller 
i boutgiftene. De største gruppene 
bostøttemottakere er minstepensjonister 
og aleneforsørgere.  
 
I Nordreisa mottok 170 husstander 
bostøtte i 2012, eller 8,1 %, og ligger over 
landsgjennomsnittet på 6,9 %. 
Gjennomsnittlig utbetaling hver måned i 
kommunen var kr 1 189,- per husstand. 
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3. UTFORDRINGER 

 

3.1  Lav byggeaktivitet og 

sentraliseringsproblematikken 

 
Byggetakten har i det senere gått ned. 
Nordreisa kommune har i dag en del 
klargjorte tomter. I kommuneplanens 
arealdel legges det til rette for flere 
boligområder. Se kapittel 5.  
 
Også innen kommunegrensene er det tegn 
på sentralisering mot Storslett/ Sørkjosen.  
 
I Jordloven gis det åpning for at det i 
avgrensede områder kan åpnes for spredt 
bolig-, fritids- og ervervsbebyggelse som 
ikke har tilknytning til stedbunden næring. 
Jfr Planbestemmelsene for LNFR-områder. 
 
Nordreisa kommune skal i samarbeid med 
NYBO drive aktiv sosial boligpolitikk. Per i 
dag har ikke NYBO nok og egnede boliger 
å tilby i forhold til etterspørsel. Dette 
gjelder også for vanskeligstilte. 

 

2.3  Førstegangsetablerere 

 
Unge mennesker i etableringsfasen regnes 
å strekke seg fra 20 til 34 år. I Nordreisa 
utgjør disse om lag 830 personer, eller 17 
% av befolkningen. Boligmassen i 
kommunen består av ca 80 % eneboliger, 
over halvparten har 4 rom eller mer. Unge 
i Nordreisa kan derfor være vanskeligstilte 
på boligmarkedet på grunn av 
boligmassens sammensetning.  
 
Mange unge i etablererfasen har moderat 
inntekt og ingen egenkapital. I disse 
tilfellene er startlån en god løsning.  
 

I de kommende årene er det forventet økt 
arbeidsinnvandring som følge av 
demografisk utvikling. Nordreisa 
kommune har ikke nok boliger til å kunne 
imøtekomme denne 
arbeidsinnvandringen. 
 
Boligtilbudet er en avgjørende 
forutsetning for å sikre tilgang på 
kvalifisert og stabil arbeidskraft og bidra til 
vekst i kommunen. 
 
Gruppen mennesker som lever alene øker 
på landsbasis, og vi ser det samme i 
Nordreisa. Dette må få betydning for 
fremtidig utbygging.  
 
Virkemidler som etableringstilskudd og full 
finansiering ved hjelp av startlån være en 
mulighet til å hjelpe flere inn på 
boligmarkedet. 
 

2.3  Utleiemarkedet i 

sentrumsområdene 

 
Det er en utfordring med et sprengt 
utleiemarked i sentrumsområdene, og 
Nordreisa har ikke ledige boliger som skal 
dekke arbeidsinnvandring, tilflytting, 
flyktninger og andre. 
 
Kommunestyret har vedtatt å ta imot og 
bosette ti flyktninger i året, og i tillegg 
kommer familiegjenforeninger. 
Boligbehovet er først og fremst ordinære 
boliger med nøktern standard, som er 
integrert i øvrig boligmasse. På grunn av 
offentlige kommunikasjoner og 
infrastruktur, er det mest hensiktsmessig 
for denne gruppen å bo så sentralt som 
mulig. Det er Stiftelsen NYBO som etter 
bestilling fra flyktningetjenesten, som 
bosetter disse.  
 
Det viser seg at flyktninger som har fast 
arbeid og er godt integrerte i samfunnet, 
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ønsker å leie framfor å eie. Per i dag har vi 
ingen flyktninger som eier sin egen bolig.  
 
Nordreisa kommune har mange personer 
med ulike funksjonsnedsettelser som har 
behov for tilpasset bolig. De fleste av dem 
har også behov for tjenester og bemann-
ing. Dette vil bli en stor utfordring de 
kommende år. Nærhet og kontakt med 
andre er en viktig del av hverdagslivet, 
spesielt hvis man ikke selv har kapasitet til 
å oppsøke ulike arenaer. Tilgang til 
fellesareal, attraktiv og lett tilgjengelig 
ute- og nærområde er viktige 
forutsetninger.  
 
 
Folkemengden blant gruppen eldre øker i 
omfang de kommende årene. Mange av 
disse bor i boliger som ikke er universelt 
utformet og tilrettelagt for å kunne bo 
hjemme lengst mulig.  
 
Et av målene i boligpolitikken er at den 
enkelte skal kunne bo hjemme lengst 
mulig. Utfordring er å synliggjøre og 
informere viktigheten med å tilpasse egen 
bolig. På denne måten vil ikke behovet for 
omsorgsboliger øke like mye som 
aldersgruppen av eldre fremover gjør.  

2.4  Akuttboliger og midlertidig 

innkvartering 

 
Kommunen mangler egnede boliger for 
vanskeligstilte samt akuttbolig. 
 
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen § 27, pålegger 
kommunene å finne midlertidig botilbud 
for de som ikke klarer det selv. Tjenesten 
vil være aktuell i akutte situasjoner, for 
eksempel ved brann, utkastelse, familie- 
eller samlivsbrudd etc.  
 

Midlertidig botilbud er ikke ment å vare 
over tid, men skal avhjelpe akutt 
bostedsløshet. Med akutt bostedsløshet 
menes at en person ikke har et sted å sove 
og oppholde seg det neste døgnet. 
 
Barn og ungdom skal kun unntaksvis 
benytte midlertidig botilbud. Dette 
medfører at det til enhver tid skal være 
ledig kapasitet på boligmarkedet. Per i dag 
har ikke Nordreisa akuttboliger 
tilgjengelige, og benytter seg av 
kriseløsninger som hotell og 
campingplasser, noe som ikke er en god 
løsning og er meget kostbart i forhold til 
hva det kan være å ha en tilgjengelig 
akuttbolig til enhver tid.  
 
Kommunen skal medvirke til å skaffe 
boliger til vanskeligstilte personer som 
ikke selv kan ivareta sine interesser på 
boligmarkedet.  
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3. STRATEGIER 

 
 

Nordreisa kommune skal aktivt drive med informasjonsarbeid og veiledning for 
å øke byggeaktiviteten hos private.  
 
Nordreisa kommune skal drive aktiv informasjons- og veiledningsarbeid ovenfor 
målgruppen førstegangsetablerere. 
 
Nordreisa kommune skal drive aktiv informasjons- og veiledningsarbeid ovenfor 
målgruppen eldre. 
 
Nordreisa kommune skal etablere og vedlikeholde koplinger mellom eksterne 
og interne aktører for å fremme boligpolitikken. 
 
Nordreisa kommune skal opprette et eget fond, der det skal gis tilskudd til 
tomtekjøp for nybygging til nyetablerere. 
 
Nordreisa kommune skal sikre stabile boligforhold til husstander i 
etableringsfase, og til de som trenger delvis eller full finansiering. 
 
Nordreisa kommune skal aktivt markedsføre de muligheter for etablering i 
distriktene som er lagt til rette for gjennom Jordloven. 
 
Nordreisa kommune skal aktivt markedsføre de muligheter for boligutbygging 
som er avlagt i Kommuneplanens Arealdel 2014-2024. 
 
Nordreisa kommune skal i samarbeid med NYBO stiftelsen drive aktiv sosial 
boligpolitikk for Nordreisa kommune. 
 
Nordreisa kommune skal i samarbeid med private utbyggere og ideelle 
organisasjoner (for eksempel gjennom Hamarøymodellen)legge til rette for at 
midlertidige boliger, som førstegangsetablerere, unge voksne, midlertidige 
boliger for arbeidsinnvandring og annen rekruttering, barnefamilier og enslige, 
blir ivaretatt på en hensiktsmessig måte. 
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4. TILTAK 

4.1  Øke nybyggingsaktiviteten i kommunen 

 

4.1.1. Nordreisa kommune skal ha et eget boligkontor. 

4.1.2  Nordreisa kommune skal i løpet av planperioden ha 100 % stillingsressurs til 
boligkontor. 

4.1.3  Nordreisa kommune skal drive aktiv informasjons- og veiledningsarbeid for 
Husbankens ordninger. 

4.1.4  Nordreisa kommune skal arbeide for å få økt kompetanse på området og drive 
aktiv intern og ekstern veiledning.  

4.1.5  Det skal arbeides for økt boligbygging hos private utbyggere. 

4.1.6. Det skal opprettes et boligfaglig råd der overordnede boligsaker og individuelle 
saker ivaretas. 

4.1.7 Nordreisa kommune skal ha en målrettet informasjonsstrategi for eldre i egen 
bolig. 

 

4.2  Førstegangsetablerere 

 

4.2.1. Nordreisa kommune skal drive aktiv informasjons- og veiledningsarbeid for 
Husbankens ordninger. 

4.2.2  Nordreisa kommune kan i særlige tilfeller, ved hjelp av startlån-ordningen, 
fullfinansiere kjøp av boliger utover Retningslinjer for bruk av Startlån. 

4.2.3  Nordreisa kommune skal opprette et eget fond, der det skal gis tilskudd til 
tomtekjøp for nybygging til nyetablerere. 

4.2.4  Nordreisa kommune skal opprette vedtekter og retningslinjer for bruk av fondet, 
der det skal gis tilskudd til tomtekjøp for nybygging til nyetablerere. 

4.2.5  Nordreisa kommune sin hjemmeside skal inneholde informasjon om de 
muligheter for midlertidige boliger som fins. 

4.2.6. Nordreisa kommune skal aktivt informere om kommunens boligtjenester på 
kommunens hjemmesider. 

4.2.7 Nordreisa kommune skal drive aktiv informasjons- og veiledningsarbeid for å få 
flyktninger bosatt i form av å eie sin egen bolig, fremfor å leie. 
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4.3  Utleiemarkedet i sentrumsområdene 

 

4.3.1. Nordreisa kommune skal drive aktiv informasjons- og veiledningsarbeid for 
Husbankens ordninger. Spesielt med tanke på bygging av utleieenheter i boliger. 

4.3.2  Nordreisa kommune skal i samarbeid med private utbyggere og ideelle 
organisasjoner legge til rette for at midlertidige boliger, som 
førstegangsetablerere, unge voksne, midlertidige boliger for arbeidsinnvandring 
og annen rekruttering, barnefamilier og enslige, blir ivaretatt på en 
hensiktsmessig måte. 

4.3.3  Stiftelsen NYBO skal etablerer nødboliger, akuttboliger og legge til rette for 
midlertidig innkvartering, sentralt og i nærhet til de private og offentlige 
tjenestene. 

4.3.4  Stiftelsen NYBO skal tilrettelegge for 7 boliger til rus/ psykiatri 

4.3.5  Stiftelsen NYBO skal tilrettelegge for 12 nye boliger til flyktninger i planperioden. 

4.3.6. Stiftelsen NYBO skal tilrettelegge for omsorgsboliger i henhold til Nordreisa 
kommunes behov, sentralt og i nærhet til de private og offentlige tjenestene. 

4.3.7 Åtte nye omsorgsboliger skal bygges, med påfølgende 8 i neste byggetrinn. 
Kostnader drift og eiendomsmasse overdras Stiftelsen NYBO etter ferdigstillelse. 

4.3.8 Stiftelsen NYBO skal tilrettelegge for 5 boenheter for personer med spesielt 
utfordrende adferd (harde-brukere) i perioden.  
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4. OPPSUMMERING 

Kommunen må erkjenne sitt 
boligpolitiske ansvar og definere sin 
rolle gjennom forankring både 
administrativt og videre ut i 
organisasjonen. Mange av 
tjenestestedene har kontakt med 
personer som møter på utfordringer 
når det gjelder boligmarkedet. Det er 
kommunen som sitter med nøkkelen 
for å løse utfordringene, men er 
avhengig av samspill med stiftelsen 
NYBO og private aktører.  
 
Nordreisa kommune mangler egnede 
boliger for vanskeligstilte og akuttbolig. 
Leiemarkedet er sprengt, også på det 
private markedet. Det er behov for 
utbygging. Rådmannen har i høst sendt 
bestilling til stiftelsen NYBO om 
bygging av flere boliger til flyktninger, 
og prosjektet er i gang.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Det ventes en økende 
arbeidsinnvandring til Nordreisa de 
neste årene, noe kommunen også er 
avhengig av da det er for lite 
unge/voksne til å overta etter den 
store gruppen som de neste årene går 
over til å bli alderspensjonister. Et godt 
boligtilbud er en avgjørende 
forutsetning for å sikre tilgang på 
kvalifisert og stabil arbeidskraft og 
bidra til vekst i kommunen. 
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5. LISTE OVER BOLIGOMRÅDER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL 

5.1 Boligbebyggelse 
B-kode Navn Formåls nr. Formål Status 

B 01 Sappen 1110 Boligbebyggelse Nåværende 

B 02 Tømmernes 1110 Boligbebyggelse Nåværende 

B 03 Sappen 1110 Boligbebyggelse Nåværende 

B 04 Sappen 1110 Boligbebyggelse Nåværende 

B 05 Moskodal 1110 Boligbebyggelse Framtidig 

B 06 Grimstad 1110 Boligbebyggelse Nåværende 

B 07 Grimstad 1110 Boligbebyggelse Framtidig 

B 08 Krakenes 1110 Boligbebyggelse Nåværende 

B 09 Straumfjordeidet 1110 Boligbebyggelse Nåværende 

B 10 Rotsunddalen 1110 Boligbebyggelse Framtidig 

B 11 Sørkjosen 1110 Boligbebyggelse Nåværende 

B 12 Sørkjosen 1110 Boligbebyggelse Nåværende 

B 13 Sørkjosen 1110 Boligbebyggelse Nåværende 

B 14 Sørkjosen 1110 Boligbebyggelse Nåværende 

B 15 Sørkjosen 1110 Boligbebyggelse Framtidig 

B 16 Sørkjosen 1110 Boligbebyggelse Nåværende 

B 17 Leirbukt 1110 Boligbebyggelse Nåværende 

B 18 Leirbukt 1110 Boligbebyggelse Nåværende 

B 19 Fossvoll 1110 Boligbebyggelse Framtidig 

B 20 Fossvoll 1110 Boligbebyggelse Framtidig 

B 21 Fossvoll 1110 Boligbebyggelse Framtidig 

B 22     

B 23 Storslett vest 1110 Boligbebyggelse Framtidig 

B 24 Saga 1110 Boligbebyggelse Framtidig 

B 25 Saga 1110 Boligbebyggelse Framtidig 

B 26 Nordkjosen 1110 Boligbebyggelse Nåværende 

B 27 Storslett nord 1110 Boligbebyggelse Framtidig 

B 28 Storslett nord 1110 Boligbebyggelse Nåværende 

B 29 Storslett nord 1110 Boligbebyggelse Nåværende 

B 30     

B 31 Storslett sentral 1110 Boligbebyggelse Framtidig 

B 32 Storslett sentral 1110 Boligbebyggelse Framtidig 

B 33 Storslett sentral 1110 Boligbebyggelse Framtidig 

B 34 Storslett sentral 1110 Boligbebyggelse Framtidig 

B 35 Storslett øst 1110 Boligbebyggelse Framtidig 

B 36 Storslett øst 1110 Boligbebyggelse Framtidig 

B 37 Tømmernes 1110 Boligbebyggelse Framtidig 

B 38 Tømmernes 1110 Boligbebyggelse Nåværende 

B 39 Tømmernes 1110 Boligbebyggelse Nåværende 

B 40 Tømmernes 1110 Boligbebyggelse Nåværende 
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B 41 Tømmernes 1110 Boligbebyggelse Nåværende 

B 42 Sørkjosen 1110 Boligbebyggelse Fremtidig 

B 43 Havnnes 1110 Boligbebyggelse Nåværende 

B 22 og 30   

I tillegg til disse områdene har kommunen flere ferdig regulerte arealer til dette formålet. 

 

 

5.2  Offentlig eller privat tjenesteyting 
 

B-kode Navn Formåls nr. Formål Status 

BOP 01 Sappen 1160 Offentlig eller privat tjenesteyting Nåværende 

BOP 02 Kjelleren 1160 Offentlig eller privat tjenesteyting Nåværende 

BOP 03 Snemyr 1160 Offentlig eller privat tjenesteyting Nåværende 

BOP 04 Straumfjordnes 1160 Offentlig eller privat tjenesteyting Nåværende 

BOP 05 Sørkjosen 1160 Offentlig eller privat tjenesteyting Nåværende 

BOP 06 Storslett vest 1160 Offentlig eller privat tjenesteyting Nåværende 

BOP 07     

BOP 08 Storslett sentral 1160 Offentlig eller privat tjenesteyting Framtidig 

BOP 09 Storslett sentral 1160 Offentlig eller privat tjenesteyting Framtidig 

BOP 10 Storslett sentral 1160 Offentlig eller privat tjenesteyting Framtidig 

BOP 11 Storslett sentral 1160 Offentlig eller privat tjenesteyting Framtidig 

BOP 12 Storslett sentral 1160 Offentlig eller privat tjenesteyting Framtidig 

BOP 13 Storslett øst 1160 Offentlig eller privat tjenesteyting Framtidig 

BOP 14 Storslett øst 1160 Offentlig eller privat tjenesteyting Nåværende 

BOP 15 Storslett øst 1160 Offentlig eller privat tjenesteyting Framtidig 

BOP 07 utgår. 

I tillegg til disse områdene har kommunen flere ferdig regulerte arealer til dette formålet. 


