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Sekretariat i KRD

Skal drøfte og gi anbefalinger på hvordan sentrale Skal drøfte og gi anbefalinger på hvordan sentrale 
oppgaver i den sosiale boligpolitikken skal møtes i 
å  f  årene framover 

Innstilling skal leveres innen 15. juni 2011g j



Boligutvalget - bakgrunn
Riksrevisjonen (2008)Riksrevisjonen (2008)

Mange vanskeligstilte på boligmarkedet får ikke den hjelpen 
de trenger de trenger 

Det er mangler blant annet ved den kommunale 
gjennomføringen av boligpolitikkengjennomføringen av boligpolitikken

P li i k k   å  b li li ikk  h  å d dPolitisk ønske om å sette boligpolitikken høyere på dagsorden



Mandat - Rollefordeling

Hvilken rolle boligen bør ha i et velferdspolitisk 
perspektiv

Kommunenes rolle og organisering av oppgavene Kommunenes rolle og organisering av oppgavene 
i den sosiale boligpolitikken

D  li  i   j idi k  f k i   Den statlige styringen og juridiske forankring av 
boligpolitikken



Mandat - Boligbehov

Hvilke utfordringer som gjør seg gjeldende i 
f h ld til b li b h  f  lik   forhold til boligbehov for ulike grupper 
vanskeligstilte både i sentrale strøk og i områder 

d l  f lk llmed lavt folketall
Hvordan statlig og kommunal innsats kan 
innrettes for å komme utfordringene best mulig i 
møte 



Mandat - Utleiemarkedet
Drøfte boligpolitiske utfordringer og eventuelle tiltak i Drøfte boligpolitiske utfordringer og eventuelle tiltak i 
det private leiemarkedet
Drøfte styringen og organiseringen av subsidier rettet Drøfte styringen og organiseringen av subsidier rettet 
inn mot den kommunale utleiesektoren 
Vurdere tiltak  innenfor gjeldende budsjettrammer  som Vurdere tiltak, innenfor gjeldende budsjettrammer, som 
sikrer nettotilvekst av utleieboliger
Gå gjennom regelverk for ikke-kommersielle boliger og Gå gjennom regelverk for ikke kommersielle boliger og 
eventuelt fremme forslag om lovendringer eller ny lov, 
inkludert å vurdere tiltak som sikrer at tilskudd til ikke-
kommersielle boliger blir brukte til formålet



Mandat - Bostedsløshet

Vurdere hvordan flere varige boligløsninger, 

også med tilrettelagte tjenester, kan skaffes for 
bostedsløse og andre med sammensatte problemer, g p ,
blant annet for dem som kommer ut fra 
institusjonerinstitusjoner



Mandat – Boligen som ramme for 
barns oppvekstvilkår

Beskrive utfordringene knyttet til bosetting av 
fattige barnefamilier

Vurdere og drøfte tiltak som sikrer gode g g
boforhold for fattige barnefamilier



Boligutvalgets arbeid

Planlagt ni møter, herav to dobbelmøter

E kj  å h  k  tidErkjenner å ha knapp tid

Ett dobbelmøte i november der utvalgte kommuner mv vil 
bli i ibli invitert

Innspill til Boligutvalget kan sendes til

boligutvalget@krd.dep.no


