Kunnskapsgrunnlag helhetlig boligpolitisk planlegging
Veileder til statistikk som kan brukes i boligpolitiske analyser
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1.

Innledning

Helhetlig boligpolitisk planlegging i kommunene handler om å definere målsettinger i
samfunnsdelen, gjøre prioriteringer i arealdelen, utarbeide fag/temaplan og gjøre vedtak i
økonomiplanen.
Strategien Bolig for velferd (2014-2020) tydeliggjør betydningen av å ta boligsosiale hensyn i
areal- og samfunns planleggingen.
Flere kommuner har i arbeidet med strategien påpekt at det er viktig å huske at dersom
kommunen skal kunne løse utfordringene på en god måte for de mest vanskeligstilte, må
også boligpolitikken være velfungerende.
Strategien fremhever også at kommunene skal legge til rette for god utforming av bygde
omgivelser, gode bomiljø og gode oppvekst- og levekår. Med gode bomiljø menes mange
nok boliger, og boliger og nærmiljø av god kvalitet. Arealplanleggingen er et viktig verktøy for
å fremme samfunnshensyn som inkludering, folkehelse og gode levekår. Regulering av nok
tomter til boligformål bidrar også til å imøtekomme etterspørselen i befolkningen og dermed
forebygge boligproblemer.
Når kommunen skal i gang med å utarbeide en boligplan har de behov for å kartlegge og
analysere ulike faktorer som påvirker boligsituasjonen og boforhold i kommunen. For å
kunne utforme en helhetlig boligpolitikk er det behov for å analysere påvirkningsfaktorer både
i det generelle markedet og se på boligsosiale forhold i kommunen.
Statistikkveilederen skal være til hjelp for kommunen når de skal utarbeide et
kunnskapsgrunnlag til boligplanen. Veilederen gir en oversikt over ulike statistikkindikatorer,
sentrale definisjoner og lenker til informasjon og statistikk som kan danne grunnlag for
vurderinger av boligsituasjonen i kommunen. I tillegg gir den eksempler på tabeller og
diagrammer som kan benyttes i analysen.
Kommunene står fritt til å benytte ulike statistikkilder. Indikatorene i veilederen er i hovedsak
hentet fra SSB (KOSTRA), Husbanken, FINN og IMDi. Statistikk fra portalen PANDA om
befolkning og prognoser for boligbehov kan Fylkeskommunen være behjelpelig med å
fremskaffe. Oppdaterte tall for startlån, grunnlån, bostøtte og boligtilskudd kan Husbanken
bidra med.
Det er i tillegg viktig at det gjennomføres egne analyser av lokale boligforhold og
virkemiddelbruk i kommunen. Det bør også foretas individkartlegginger. BrukerPlan er et
gratis verktøy som kan benyttes for å kartlegge omfanget av rus- og psykiske problemer
blant tjenestemottakere i kommunen. Verktøyet er utviklet av KORFOR og støttet av
Helsedirektoratet.
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2.

Statistikk og datakilder

Det finnes en rekke kilder for statistikk og prognosedata for demografi, boligmarkedet,
sosiale forhold og virkemiddelbruk som kan benyttes i boligpolitiske analyser. Noen er åpne
og tilgjengelige, mens andre er betalingsportaler. Bruk av statistiske data gir noen
utfordringer. Spesielt for enkelte små kommuner med få observasjoner og mangelfull
rapportering, vil det være vanskelig å fange opp utviklingen over tid.
Når det gjelder statistikk for de boligsosiale indikatorene i KOSTRA, er disse dataene ofte
mangelfulle og usikre på kommunenivå. Kommunene må derfor kvalitetssikre tallene og
foreta egne individkartlegginger for å få en god oversikt over de boligsosiale forholdene i
kommunen.

2.1

Tilgjengelige kilder

HUSBANKEN
Statistikk på kommunenivå for Husbankens økonomiske virkemidler kan Husbanken bidra
med.
På husbanken.no finner du noen utvalgte bostøttetall på kommunenivå og annen informasjon
knyttet til økonomiske virkemidler, bolig og boforhold.





Startlån
Grunnlån
Tilskudd
Bostøtte

Statistikk og informasjon:
Husbanken.no

SSB
Statistisk sentralbyrå (SSB) er den sentrale institusjonen for innsamling, bearbeiding og
formidling av offisiell statistikk i Norge. Statistikken skal speile samfunnet og vise
utviklingstrekk for befolkning og levekår, økonomi, miljø og næringsvirksomhet.
Statistikk:
SSB
KOSTRA (Kommune-stat rapportering)
KOSTRA er et nasjonalt informasjonssystem som inneholder tallmateriale for det meste av
kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Her finner du sammenlignende tall på
kommunenivå for bl.a. pleie- og omsorgstjenester, kommunale boliger, økonomisk
sosialhjelp og eiendomsforvaltning. KOSTRA statistikken finner du på hjemmesiden til SSB:
Statistikk:
KOSTRA
KOSTRA faktaark
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FINN.no
Her finner du oversikt over boliger til salgs, tomter, fritidsboliger, boliger for utleie og
boligpriser i din kommune.
Denne siden vil vise deg hvilke type boliger som er til salgs akkurat nå. Du vil se en
prosentvis inndeling av hvor mange leiligheter, eneboliger, tomannsboliger, rekkehus og
andre boligtyper som er til salgs på FINN.no akkurat nå.
Informasjon:
finn.no
IMDi - Fakta og statistikk om innvandring og integrering
Her finner du oppdaterte statistikk og informasjon om befolkning, bosetting, utdanning,
arbeid, levekår og felleskap.
Tall og statistikk:
IMDi

BOLIG OG FOLKEHELSE
Her kan du hente folkehelseprofiler for din kommune:
Statistikk og informasjon:
Helsestatistikk
Folkehelseprofiler

2.2

Kilder benyttet av fylkeskommunen

PANDA
Fylkeskommunen kan bidra med data til kommunene på disse områdene:
Hvor mange innbyggere er det i regionen? Hva er alders- og kjønnsfordelingen av disse?
Hvordan vil antall innbyggere, og deres alders- og kjønnsfordeling utvikle seg framover?
Hvor mange arbeidsplasser er det i regionen? Hvordan fordeler disse seg på næringer? Hvor
høy er verdiskapningen i regionen? Hvordan vil sysselsetting og verdiskapning utvikle seg
framover? Hvordan påvirkes utviklingen av spesielle tiltak?
Dette er eksempler på noen av de spørsmålene Panda-systemet kan hjelpe til å gi svar på.
Systemet egner seg til analyser av regional utvikling i Norge. Den minste regionale enheten
som kan analyseres er kommune. Man kan også analysere utviklingen i regioner som består
av flere kommuner.
Datagrunnlaget i Panda er statistikk, hovedsakelig fra Statistisk sentralbyrå (SSB).
Panda-systemet forvaltes av Pandagruppen, som representerer de fleste fylkeskommunene i
Norge. Systemet brukes av fylkeskommunene, Kommunal- og
moderniseringsdepartementet, konsulent-selskaper og forskningsinstitutter.
Informasjon statistikkportal:
www.pandaanalyse.no
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KOMPAS
Kompas er verktøy som hjelper kommunene å planlegge framtidens tjenester. Systemet er
utviklet av og for planleggere og har innhold som er tilpasset kommunens planoppgaver og
de utfordringer de står overfor. Statistikkbasen består av bl.a. data om demografi, boligdata,
arbeids og næringsdata, helse- og sosialdata og levekårsdata. KOMPAS inneholder detaljert
bolig- og befolkningsstatistikk på grunnkretsnivå. Det er dermed mulig å lage egne
befolkningsframskrivinger for deler av en kommune.
Informasjon statistikkportal:
KOMPAS

2.3

Andre finansierte kilder

KOMMUNEMONITOR (Prognosesenteret)
Et brukertilpasset web-verktøy for boligplanlegging i kommune-Norge med fokus på:
 Befolkningsutvikling
 Husholdningsfordeling og utvikling
 Flyttestrømmer og flyttefrekvens
 Boligbygging
 Boligsalg og priser
 Boligpreferanser
 Fremtidig boligetterspørsel
 Boligkjøperens økonomi og kjøpeevne
 Arbeidsmarkedet
Informasjon statistikkportal:
Prognosesenteret

KOMMUNEPROFIL:
 Gir deg brukertilpasset statistikk - ferdig foredlet.
 Setter fokus på regionale forskjeller og gir deg grunnlag for regionale analyser
og benchmarking.
 Inneholder næringsøkonomiske nøkkeltall for alle landets 428 kommuner, for 90
regioner og også for fylker og landsdeler, storbyområder mv.
 Er bygd opp av interaktive tabeller og figurer som kan sorteres og filtreres etter egne
behov. Du kan sette fokus på de perspektivene som er viktige for deg og gjøre
sammenlikninger med et tastetrykk.
 Analyser utviklingen i egen region.
 Gjør sammenlikninger med regionale konkurrenter.
 Dekker bare de kommuner og regioner som har bidratt med finansiering.
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå og fra annen offisiell statistikk.
Kommuner og regioner kan altså kjøpe seg inn i KommuneProfilen - og alt innhold for disse
kommuner og regioner blir da åpent tilgjengelig

For en begrenset periode i oppbyggingsfasen vil alle kommuner og regioner ligge åpent
tilgjengelig.
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Informasjon statistikkportal:
Kommuneprofil

2.4
Andre kilder
Kildene nedenfor gir informasjon og statistikk knyttet til tematikken om bolig/boforhold og
andre sentrale områder som kan ses i sammenheng med bolig.
♦ Norsk institutt for by- og regionforskning
♦ NOVA
♦ UDI
♦ KS
♦ NAV
♦ Norges Eiendomsmeglerforbund
♦ Bo i Norden
♦ Statistiska centralbyrån
♦ Statistikcentralen Finland
♦ Center for boligsocial udvikling
♦ Eurostat

Bruker Plan
Bruker Plan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget og karakteren av
rusmiddelproblematikk blant brukerne av kommunens helse-, omsorgs- og velferdstjenester.
Bruker Plan foreligger nå i ny online versjon, og med utvidet målgruppe.
Brukerplan
KOMMUNETORGET
Kommunetorget.no er en praksisrettet veiledningstjeneste for planlegging og iverksetting av
lokalt folkehelsearbeid generelt og planlegging av rusrelatert arbeid i kommunene spesielt.
Tjenesten er initiert av Helsedirektoratet. Nettstedet er utviklet og drives av
Kompetansesenter rus, Nord Norge (KoRus Nord).
Kommunale kartlegginger og statistikk er viktige utgangspunkt i planleggingen, her finner du
ressurser:
Kommunal statistikk og informasjon
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3.

Indikatorer

Forslag til statistikk som kan danne grunnlag for kunnskapsgrunnlaget
3.1.1 Befolkningsutvikling og demografi
Befolkningsstatistikken fra SSB viser utviklingen i folkemengde etter kjønn og alder,
innvandring inn og ut av kommunen og andel av befolkningen i tettbygd/spredtbygd strøk.
Befolkningsframskrivingene fra SSB er beregninger av hvordan befolkningen utvikler seg
fremover. Prognosene er basert på fruktbarhet, dødelighet, inn- og utvandring og flytting. Det
kan velges mellom lav, middels eller høy nasjonal vekst for å vurdere befolkningsutviklingen
fremover i tid.
Indikator

Kilde

Utvikling av folkemengde etter kjønn og alder, døde,
fødselsoverskudd, flytting

SSB, tabell 07459
SSB, tabell 06913
Fylkeskommunen
SSB, tabell 05212

Folkemengde etter kjønn og tettbygd/spredtbygd strøk
Innvandring, utvandring og nettoinnvandring
Framskrevet folkemengde etter kjønn og alder
Befolkning fordelt etter kommuneplansoner- grunnkretsnivå.
Antall og aldersfordeling

3.1.2

SSB, tabell 05426
Fylkeskommunen
SSB, tabell 11168
Fylkeskommunen
SSB, tabell 04317
KOMPAS

Husholdninger

Statistikken fra SSB viser antall enfamiliehusholdninger og flerfamiliehusholdninger etter
alder, med og uten barn. I tillegg viser tallene antall privathusholdninger og personer pr.
privathusholdning. Statistikken er i hovedsak laget ut fra hvor personene er registrert bosatt
(formelt bosted).
Indikator

Kilde

Befolkning fordelt på familiehusholdninger

Privathusholdninger

SSB, tabell 06070
SSB, tabell 06081
Fylkeskommunen
SSB, tabell 09747

Personer pr. privathusholdning

SSB, tabell 09747
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3.1.3 Flyttemønster
Statistikken viser flyttestrømmer inn og ut av kommunen og internt i kommunen.
Indikator

Kilde

Inn- og utflytting til kommunen

SSB, tabell 09588
Fylkeskommunen
SSB, tabell 05471
Fylkeskommunen

Innenlands flytting

3.1.4 Pendling
Statistikken viser personer som pendler inn og ut av kommunene, etter kjønn, sysselsetning
og bosted.
Indikator

Kilde

Innpendling og utpendling - sysselsatte etter kjønn,
sysselsetning og bosted

SSB, tabell 11616
Fylkeskommunen

Anvendelse av data om befolkning:


Befolkningsdata kan gi indikasjoner på behovene for fremtidig boligframskaffelse for
befolkningen generelt og for utsatte grupper på boligmarkedet spesielt.



Framskrivninger av aldersgrupper er viktig for å kunne si noe om hvem det bør
planlegges boliger for fremover. Dersom prognosene indikerer en sterk økning av
eldre innbyggere, vil det trolig være et fremtidig behov flere sykehjem eller
omsorgsboliger. Hvis utviklingen derimot viser en økning av yngre aldersgrupper, vil
det kunne forventes høyere etterspørsel etter flere rimeligere leiligheter.



Framskrivninger av befolkning på 80 år og eldre kan ses i forhold til utviklingen av
yrkesaktive for å vurdere behovet for boliger og tjenester til eldre fremover. En
mismatch mellom utviklingen av disse aldersgruppene kan gi indikasjoner på økt
behov for arbeidskraft, tilrettelagte boliger og velferdsteknologi.



Ulike familiehusholdninger kan ses i sammenheng med utviklingen av ulike boligtyper
i kommunen. Er det mange store familiehusholdninger vil det trolig være et fremtidig
behov for flere eneboliger eller store leiligheter. Viser derimot tallene en stor andel
aleneboende og samtidig mange eneboliger i kommunen, kan det gi indikasjoner på
et udekket behov for små leiligheter.



Flyttemønsteret har sammenheng med boligutviklingen i en kommune. Er det
forventet høy innflytting til kommunen er det sannsynligvis behov for et godt tilbud av
utleieboliger. Sliter derimot kommunen med sterk utflytting, må det vurderes om det i
det hele tatt er behov for å fremskaffe flere boliger fremover.
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Utviklingen av arbeidsplasser vil påvirke pendlingen mellom kommuner. Høy
innpendling kan eksempelvis si noe om potensiale for fremtidig bosetting og
muligheten for å kunne tilrettelegge for flere boliger i kommunen.

3.2

Arbeidsmarkedet

Statistikken viser arbeidsledige etter kjønn og alder, bosatte arbeidsledige innvandrere,
deltakere på tiltak og sysselsatte personer etter sektor, næring og alder.
Indikator

Kilde

Antall registrerte arbeidsledige

SSB, tabell 10594
NAV
Fylkeskommunen
SSB, tabell 07115

Arbeidsledige bosatte innvandrere
Sysselsatte etter bosted, arbeidssted, kjønn, alder og næring
Sysselsatte innvandrere 15-75 år etter kjønn, bosted og
landbakgrunn

SSB, tabell 07984
Fylkeskommunen
SSB, tabell 07285

Anvendelse av data om arbeidsmarkedet:


Vurdering av arbeidsmarkedet i en kommune er viktig fordi muligheten for arbeid er
en sentral faktor for valg av bosted.



Høy arbeidsledighet kan si noe om levekårsutfordringer og hvilke muligheter den
enkelte har for å skaffe og opprettholde en god bolig. Lav ledighet forventes å gi
færre utflyttinger og kan derfor gi indikasjon på høyere boligetterspørsel i kommunen.
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3.3

Boligmarkedet

Data om boligmarkedet gir informasjon om hvordan boligdekningen er i forhold til
befolkningen, aktivitet på boligmarkedet og generell boligprisutvikling. Statistikken kan også
kobles opp mot demografiske forhold for å si noe om boligbehov for ulike grupper. En
vurdering av boligpriser og husleie opp mot inntektsnivå vil kunne si noe om forholdet mellom
tilbud og etterspørsel etter boliger for husstander med svak økonomi.
3.3.1 Bebyggelse, boligbygging og boligbehov
Statistikken gir en oversikt over utviklingen i boligmassen, størrelse og alder på boligene i
kommunen. Kommunen kan i tillegg gjennomføre egne kartlegginger av kommunale bygg og
boligmasse for å vurdere tilstanden på eksisterende boligmasse og se på behovet for
fremtidig boligfremskaffelse.
Igangsatte og fullførte boliger etter ulike boligtyper og andre bygg enn boligbygg viser
utvikling av byggeaktiviteten i kommunen.
Prognosesenteret har beregnet boligbehovet i en kommune ut fra fremtidig
befolkningsfremvekst, gitt i tre alternativer, samt nøkkeltall i Prognosesenterets
forbrukerundersøkelse “Future Living“. Statistikken viser hva netto befolkningsvekst utgjør i
form av etterspørsel etter boliger. Statistikkportalen viser også datasett på grunnkretsnivå
der det er tilgjengelig.
Indikator

Kilde

Antall bebodde og ubebodde boliger etter bygningstype

SSB, tabell 06265

Eierstatus, antall og prosent

SSB, tabell 11038

Trangboddhet, antall og prosent
Igangsatte og fullførte boliger

SSB, tabell 11046
SSB, tabell 05940

Fordeling av boligtyper på bydeler/grunnkretsene i
kommunen
Utvikling og prognoser for årlig boligbehov

Kompas kommune (SSB)

Antall ledige tomter

Kommunens egne
kartlegginger
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Fylkeskommunen - (PANDA)
Kommunen - (KOMPAS)
Prognosesenteret KommuneMonitor(SSB)
Husbanken

3.3.2 Aktivitet på boligmarkedet og boligpriser
Boligprisindeksen fra SSB viser antall omsatte boliger og kvadratmeterpris for omsatte
eneboliger, småhus og blokkleiligheter. Boligene er selveierboliger og borettslagsboliger.
Leiemarkedsstatistikken fra SSB viser gjennomsnittlig månedlig leie og årlig leie pr.
kvadratmeter. Statistikken gir best informasjon om leiepriser i de største byene. Mindre
kommuner og byer er slått sammen i prissoner, noe som betyr at tallene alene ikke gir et
godt bilde på prisnivået i de små kommunene.
Statistikken på FINN.no viser tilgjengelige boliger i markedet basert på annonserte boliger.
Her kan men få en oversikt over boliger til salgs og leie etter størrelse og månedsleie.
Indikator

Kilde

Antall boligomsetninger

SSB, tabell 06035

Kvadratmeterpriser på eneboliger, småhus og blokkleiligheter

SSB, tabell 06035

Kvadratmeterpriser på nye og brukte eneboliger (Fylke)

SSB, tabell 03364

Prisnivå og prisutvikling

Kommuneprofil

Tilgjengelige private boliger til salgs og leie, og boligpriser

FINN.no, eiendom

Gjennomsnittlig leie pr. mnd. og årlig leie pr. kvm etter
prissoner og antall rom

SSB, tabell 09895

Anvendelse av data om boligmarkedet:


Data om boligmarkedet kan ses i sammenheng med tall for alderssammensetningen
og husholdningsstørrelser og danne grunnlag for analyser av hvilke boligtyper
kommunen bør legge til rette for fremover.



Veksten i antall husholdninger kan ses opp mot antall fullførte boliger i kommunen.
Økning i husholdninger er en faktor som har stor betydning for hvor stort behovet er
for nye boliger. Er det bygget færre boliger enn økningen i antall husholdninger kan
det tyde på et behov for flere nye boliger i kommunen.



Statistikken for omsetning av boliger sier noe om hvor stor aktivitet det er på
boligmarkedet i en kommune. Er det en stor andel omsatte boliger i en kommune kan
det tyde på bra sirkulasjon i boligmassen og tilgjengelige boliger på boligmarkedet.



Prisstatistikk kan vurderes opp mot omsetningsaktiviteten på boligmarkedet. Lav
omsetningshastighet på boliger gir lite sirkulasjon på boligmarkedet og kan ha
sammenheng med lav prisvekst på boliger.



Utviklingen av boligpriser på det generelle boligmarkedet kan vurderes opp mot
demografiske endringer. Har en kommune befolkningsvekst som følge av tilflytting og
tilbudet av boliger ikke øker tilsvarende, kan det skape press på boligmarkedet som
bidrar til vekst i boligprisene.
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3.4

Boligsosiale forhold i kommunen

En stabil bosituasjon i et godt bomiljø er viktig for å livskvaliteten til den enkelte. Det å bo i
midlertidige botilbud over lengre tid kan bidra til en utrygg bosituasjon som ikke gir den
forutsigbarhet og trygghet som mange trenger. For de som skrives ut fra institusjon eller skal
tilbake til samfunnet etter endt soning, har en god bolig en avgjørende betydning for effekten
av behandling.
De boligsosiale utfordringer kan beskrives av flere forhold. Nedenfor er statistikken delt opp i
indikatorer og støttedata. De boligsosiale indikatorene er særskilt viktig for å kartlegge
boligsituasjonen for vanskeligstilte på boligmarkedet. Støttedataene vil i tillegg kunne bidra til
å få et helhetsbilde av det boligsosiale området i kommunen.
Manglende statistiske data på området gjør det imidlertid vanskelig for kommunene å gjøre
vurderinger av disse forholdene uten å ha gjennomført egne individkartlegginger.

3.4.1

Midlertidige botilbud

Statistikken nedenfor viser utviklingen av husstander som bor i korte og lengre opphold i
kommunalt disponerte boliger og bruken av natthjem som botilbud i kommunen.
Når det gjelder data for bostedsløse og andre husstander som bor i midlertidige eller uegnet
botilbud er statistikkgrunnlaget fra KOSTRA begrenset. Det bør derfor gjennomføres egne
kartlegginger/registreringer for å få en god oversikt over boligsituasjonen. Dette gjelder blant
annet husstander som er helt uten bolig, bor på hospits, campingplasser eller i akutt botilbud,
slik som natthjem.
Indikator
Antall sosialhjelpsmottakere som er uten bolig
Antall husstander helt uten botilbud

Antall husstander i uegnet botilbud
Antall husstander med behov for oppfølging i bolig
Antall husstander i midlertidige botilbud mindre enn 3 mnd.

Antall husstander i midlertidige botilbud mer enn 3 mnd.

Antall husstander på natthjem

Støttedata
Antall begjæringer om utkastelse

Kilde
SSB, tabell 12204
Kommunen
NIBR- kartlegging
bostedsløse
Kommunens egne
kartlegginger
Kommunens egne
kartlegginger
SSB, tabell 12195
Kommunen egne
kartlegginger
SSB, tabell 12015
Kommunens egne
kartlegginger
SSB, tabell 12015
Kommunens egne
kartlegginger
Kilde
Kommunens egne
kartlegginger
Kommunens egne
kartlegginger

Antall gjennomførte utkastelser
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3.4.2 Boforhold og levekår for barnefamilier eller unge
Utviklingstrekkene viser at barn i familier med lav inntekt bor ofte dårligere og trangere enn
andre. Selv om de fleste barnefamiliene i Norge eier bolig selv, er det en liten gruppe med
lave inntekter som leier kommunal bolig og har en lavere bostandard enn andre
barnefamilier. Disse familiene bor ofte trangere enn andre, og har flere utfordringer med
inneklima og bomiljøer som ikke er tilfredsstillende for barn.
Statistikken viser utviklingen av familier med barn som bor i midlertidige botilbud,
sosialhjelpsmottakere uten bolig, barn med barnevernstiltak og unge som bor i familier med
lav inntekt.
Indikator
Andel barnefamilier i midlertidige botilbud i 0-3 måneder

Kilde
SSB, tabell 12015

Antall barnefamilier i midlertidige botilbud

SSB, tabell 12015

Støttedata
Barnefamilier i leid bolig som mottar bostøtte
Barnefamilier som bor trangt
Antall barn med barnevernstiltak etter omsorgs -og hjelpetiltak
Antall barn med barnevernstiltak pr. 1000 barn 0-22 år
Personer under 18 år i privathusholdninger med inntekt OECDskala 50 prosent
Antall sosialhjelpsmottakere 16-24 år
Antall barn i familien som mottok sosialhjelp
Barn 0-17 år som bor i leid bolig

Kilde
Husbanken
SSB, tabell 11090
SSB, tabell 04443
SSB, tabell 09073
SSB, tabell 08764
SSB, tabell 12210
SSB, tabell 12210
SSB, tabell 11082

3.4.3 Bosetting av flyktninger og innvandring
Statistikken fra SSB viser innvandring og utvandring etter innvandringskategori og
landbakgrunn. Tallene for kommunal bolig angir hvor mange flyktninger som står på
venteliste for kommunal bolig og hvor mange flyktninger som for første gang har flyttet inn i
kommunal bolig.
Tallene fra IMDi gir en oversikt over hvor mange flyktninger IMDi har anmodet kommunene å
bosette, kommunale vedtak om bosetting og faktisk bosatte i kommunen, mens statistikken
fra UDI viser beboere i asylmottak og hvilket mottak de bodde i.
Indikator

Kilde

Andel innvandrerbefolkning etter innvandringskategori og
landbakgrunn

SSB, tabell 09817

Anmodning, vedtak og faktisk bosetting
Tid fra vedtak om opphold til bosatt i en kommune
Beboere i asylmottak etter asylmottak og mnd.

IMDi
IMDi/Kommunen
UDI, statistikk og
analyse
SSB, tabell 12195
SSB, tabell 12198

Antall nyinnflyttede flyktninger i kommunal bolig
Andel flyktninger på venteliste for kommunal bolig
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3.5

Boligfremskaffelse og boligfinansiering

3.5.1 Kommunalt disponerte utleieboliger
Data om kommunale boforhold bør ses i sammenheng med kommunens egne kartlegginger
av den kommunale boligmassen og individkartlegging av de boligsosiale forholdene i
kommunen.
Statistikken gir en oversikt over den kommunale boligmassen, ulike husstander som bor i
kommunale boliger, gjennomstrømning, salg av boliger til leietaker og utleieboliger
framskaffet gjennom bruk av Husbankens lån og tilskuddsordninger.
Når kommunen skal kartlegge gjennomstrømning i kommunale boliger er det viktig å skille
mellom boliger det skal være gjennomstrømning i og omsorgsboliger og andre typer boliger
med mer langvarig leieforhold. Gjennomstrømning måles da ved å se på antall nyinnflyttede
husstander i forhold de kommunalt disponerte boligene kommunen mener det skal være
gjennomstrømning i. Se tabell 10 og 14.
Indikator
Brutto investeringsutgifter til boligformål pr. innbygger

SSB, tabell 12195

Antall kommunalt disponerte boliger totalt

SSB, tabell 12195

Andel kommunalt disponerte boliger for målgruppen med
rusmiddelproblemer/og eller psykiske lidelser
Antall nye kommunalt disponerte boliger for målgruppen med
rusmiddelproblemer/og eller psykiske lidelser
Antall kommunalt disponerte boliger fremskaffet ved hjelp av
tilskudd til utleieboliger
Antall nye utleieboliger som er fremskaffet gjennom
tilvisningsavtaler
Antall nye utleieboliger framskaffet gjennom kun grunnlån
Antall nyinnflyttede husstander sett i forhold til totalt antall
kommunalt disponerte gjennomgangsboliger
(gjennomstrømning)

Kommunens egne
kartlegginger
Husbanken

Støttedata

Kilde

Kommunalt disponerte boliger etter disposisjonsform
Antall kommunalt disponerte boliger pr. 1000 innbyggere
Netto tilvekst av kommunalt disponerte boliger pr. år
Andel nyinnflyttede etter målgrupper
Antall boliger solgt til leietaker
Antall nye søknader om kommunal bolig
Antall nye husstander på venteliste for kommunal bolig
Boligsituasjonen ved søknadstidspunktet for boligsøkere som er
innvilget kommunal bolig
Antall søkere som har fått avslag på kommunal bolig

SSB, tabell 12008
SSB, tabell 12008
SSB, tabell 12011
SSB, tabell 12196
SSB, tabell 12011
SSB, tabell 12012
SSB, tabell 12198
Kommunens egne
kartlegginger
SSB, tabell 12012
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Husbanken
Husbanken
Husbanken
SSB, tabell 12195
SSB, tabell 12196
Kommunens egne
kartlegginger

Antall år beboerne har bodd i kommunal bolig
Antall husleiekontrakter på ett år eller kortere
Antall husleiekontrakter med varighet over 3 år
Antall gjeldsrådgivningssaker

Kommunens egne
kartlegginger
Kommunens egne
kartlegginger
Kommunens egne
kartlegginger

3.5.2 Boliger med god kvalitet i et godt bomiljø
Statistikken viser hvor stor andel av den kommunalt disponerte boligmassen som er
tilgjengelig for rullestolbrukere. Tallene viser imidlertid ikke fordelingen mellom tilgjengelige
boliger på ulike ordinære gjennomgangsboliger og omsorgsboliger. Denne kartleggingen må
kommunen selv gjøre.
Statistikken gir i tillegg informasjon om hvor mange personer som bor trangt, andel
utleieboliger som er over 65 kvm, og hvor stor andel av blokkbebyggelsen i kommunen som
er tilrettelagt med heis for å bo lengst mulig hjemme.
Indikator

Kilde

Andel kommunalt disponerte boliger tilgjengelige for
rullestolbrukere
Antall kommunalt disponerte boliger tilgjengelig for
rullestolbrukere
Antall tilgjengelige omsorgsboliger

SSB, tabell 12008
SSB, tabell 12008

Andel av boliger med tilvisningsavtaler som er over 65 kvm

Kommunens egne
kartlegginger
Kommunens egne
kartlegginger
Kommunens egne
kartlegginger
Kommunens egne
kartlegginger
Husbanken

Støttedata

Kilde

Boliger etter bygningstype og heis

SSB, tabell 10148

Trangboddhet, antall og prosent
Andel omsorgsboliger og sykehjemsplasser

SSB, tabell 11046
Kommunens egne
kartlegginger

Antall tilgjengelige ordinære kommunale gjennomgangsboliger
Andel nyanskaffede kommunalt disponerte boliger som ikke er
samlokalisert med andre kommunalt disponerte boliger
Andel kommunale boliger over 65 kvm

Anvendelse av data om de boligsosiale forholdene i kommunen:


Fremskaffelse av boliger over 65 kvm med tilskudd til utleieboliger eller tilvisning ses i
forhold til antall barnefamilier med behov for boliger av en viss størrelse.
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Antall nyinnflyttede husstander ses i forhold til kommunalt disponerte
gjennomgangsboliger for å vurdere graden av gjennomstrømning i den kommunale
boligmassen.



Statistikk om sosialhjelpsmottakere uten bolig kan gi kunnskap om bostedsløse slik at
tiltak kan igangsettes for å sikre en varig bolig. Tallene bør imidlertid ses i
sammenheng med arbeidsledighetstallene, da antall sosialhjelpsmottakere påvirkes
av utviklingen av arbeidsledighet.



Husleiepriser for den kommunale boligmassen kan vurderes opp mot informasjon om
leiepriser i det private boligmarkedet for fastsettelse av husleienivå i de kommunale
boligene.



Utvikling av antall kommunale boliger tilgjengelig for rullestolbrukere kan vurderes i
forhold til venteliste for tilrettelagt boliger for å si noe om behovet for flere
omsorgsboliger, sykehjemsplasser og andre tilrettelagte boligtilbud.



Data om aleneboende eldre kan ses opp mot flyttemønster og dekning av
omsorgsboliger og sykehjemsplasser i kommunen. Et høyt antall eldre aleneboende
vil kunne forvente å frigjøre boliger gjennom flytting til omsorgsboliger eller sykehjem
og dødsfall. Tallene vil også kunne gi indikasjoner på behovet for tilrettelegging og
bruk av velferdsteknologi for å kunne bo lengre i eget hjem.



Tall for begjærte og gjennomførte utkastelser fra kommunal bolig kan ses i
sammenheng med bruken av bostøtte og sosialhjelp til å dekke boutgifter til beboere i
kommunale boliger.



Informasjon om husstander som er uten bolig, eller bor i midlertidige botilbud kan ses
i forhold til tilgjengelige egnede boliger og prisnivå. Disse faktorene kan bidra til å
identifisere utfordringer knyttet til et mangelfullt og lite tilpasset boligtilbud.



Data for utviklingen av barn med barnevernstiltak kan vurderes opp mot behovet for
boliger med oppfølging fremover.



Utviklingen av unge sosialhjelpsmottakere kan ses opp mot boforhold og bruken av
statlig og kommunal bostøtte til disse husstandene.



Befolkningsdata kan ses i sammenheng med vedtak om bosetting av flyktninger for å
vurdere i hvilken grad mottak av flyktninger påvirker befolkningsutviklingen og dermed
behovet for flere boliger.

3.5.3 Boligvirkemidler og tjenester
Boligvirkemidlene skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for vanskeligstilte på
boligmarkedet og hjelpe husstander med lav inntekt som sliter med å betjene boutgiftene
sine, til å etablere seg og bli boende i en god bolig.
Selv om virkemidlene fungerer godt hver for seg for å bedre situasjonen for vanskeligstilte på
boligmarkedet, er viktig å vurdere sammenhengen mellom virkemidlene. Både bostøtte,
boligtilskudd til etablering og sosialhjelp kan benyttes i sammenheng med startlån for å bidra
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til å skaffe og oppretthold en eid bolig. I tillegg er det viktig å forstå virkemidlene i
sammenheng med andre tiltak for å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet.

3.5.4 Veiledning til vanskeligstilte om det private boligmarkedet
Indikator

Kilde

Tiltak for å veilede vanskeligstilte om det private
leiemarkedet

Kommunens egne
kartlegginger
Husbankens
kommuneundersøkelse

Støttedata

Kilde

Antall garantier for depositum til leie av bolig

SSB, tabell 12013

Antall lån til depositum

SSB, tabell 12013

3.5.5 Vanskeligstilte får hjelp til å kjøpe bolig
Indikator

Kilde

Antall som har kjøp seg bolig ved hjelp av startlån

Husbanken

Andel som leier kommunal bolig som har kjøpt bolig ved
hjelp av startlån av alle mottakere
Andel startlån til barnefamilier
Antall leietakere som har kjøp seg bolig ved hjelp av
tilskudd til etablering
Andel tilskudd til etablering til barnefamilier

Husbanken

Støttedata

Kilde

Antall startlån pr. 1000 innbygger

Husbanken

Antall som har kjøpt bolig ved hjelp av startlån og tilskudd til
etablering

Husbanken

Husbanken
Husbanken
Husbanken

3.5.6 Virkemidler for vanskeligstilte på boligmarkedet
Indikator
Antall startlån gitt til refinansiering av eid bolig
Antall boliger som har fått tilsagn om tilskudd til heis
Antall boliger som har fått tilsagn om tilskudd til
tilstandsvurdering
Andel barnefamilier som mottar bostøtte i eid bolig av totalt
antall barnefamilier som mottar bostøtte

Kilde
Husbanken
Husbanken
Husbanken

Støttedata
Antall som bor i eid bolig som har kjøpt ny bolig

Kilde
Husbanken
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Husbanken

Andel mottakere av bostøtte i eid bolig
Andel mottakere av bostøtte i eid bolig som har utgifter
over bostøttetaket
Andel barnefamilier som er mottakere av bostøtte i eid bolig
som har utgifter over bostøttetaket

Husbanken
Husbanken
Husbanken

Anvendelse av data om økonomiske virkemidler:


Informasjon om sosialhjelp kan ses i sammenheng med antall bostøttemottakere, for
å kartlegge om det er flere sosialhjelpsmottakerne i kommunen som har rett på
bostøtte.



Statistikken kan benyttes til å se på utviklingen i bruken av virkemidlene i kommunen
og hvordan kommunen har benyttet startlån i kombinasjon med bostøtte og
boligtilskudd til tilpasning eller etablering for å hjelpe vanskeligstilte husstander inn på
boligmarkedet.



Bruk av Husbankens virkemidler til å fremskaffe flere utleieboliger, omsorgsboliger og
sykehjemsplasser kan vurderes i lys av befolkningsutviklingen og behovet for flere
kommunale utleieboliger fremover.



Utviklingen av målgrupper og inntektsnivå hos startlånemottakerne kan ses i forhold
til endringer på innretningen (retningslinjene) på ordningen.



Tallene for mottakere av startlån som bodde i kommunal bolig, kan si noe om hvor
mange husstander som har gått fra "leie til eie" ved å kjøpe eksisterende kommunal
bolig eller har fått eid bolig i det øvrige boligmarkedet. Informasjonen vil også fortelle
noe om graden av gjennomstrømning i den kommunale boligmassen.
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4. Viktige definisjoner

Er uten egen bolig
 personer som mangler tak over hodet kommende natt
 personer som er henvist til akutt eller midlertidig overnatting, for eksempel
døgnovernatting, pensjonat, krisesenter
 personer som er under kriminalomsorgen og skal løslates innen to måneder, og som
ikke har egen eid eller leid bolig
 personer som er i institusjon og skal skrives ut innen to måneder, og som ikke har
egen eid eller leid bolig
 personer som bor midlertidig hos venner, kjente eller slektninger
 personer med oppholdstillatelse i asylmottak som ikke er bosatt innen de fastsatte
tidsmålene (tre måneder for enslige mindreårige og barnefamilier, seks måneder for
voksne uten barn) fra vedtak om opphold, til bosetting
Står i fare for å miste boligen
 personer som er begjært utkastet, eller som bor i en bolig som er begjært tvangssolgt
 personer uten gyldig leiekontrakt (som dermed ikke er beskyttet av husleieloven)
 personer med boutgifter som ikke står i rimelig forhold til inntekten
Bor i uegnet bolig eller bomiljø
 personer som bor hos foreldre/foresatte, og situasjonen er uønsket og oppleves som
et problem for minst en av partene
 personer som bor i bolig med dårlig fysisk standard
 personer som bor i bolig som ikke er tilpasset deres spesielle behov
 personer som bor i for liten bolig
 personer som bor i et belastet bomiljø
Kilde: Bolig for velferd - Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014-2020)
Kommunalt disponerte boliger

I KOSTRA menes kommunalt disponert bolig som boliger kommunen disponerer for utleie
gjennom inngåelse av en leiekontrakt, f.eks. omsorgsboliger, boliger til flyktninger,
økonomisk vanskeligstilte med mer. Sykehjemsplasser og lignende der det ikke inngås
leiekontrakt, er ikke med her.
Kommunalt eid til utleie er definert som at kommunen er eier og utleier. Eksempel: når
kommunen eier og leier ut en enebolig eller en bolig i et borettslag. Boliger eid av
kommunale foretak, skal føres under "eid til utleie". For interkommunale boligselskap, skal
kommunen føre sin andel av disponible boliger under "eid til utleie". Boliger eid av
aksjeselskap eller stiftelser opprettet av kommunen, regnes som boliger kommunen leier inn
til videre fremleie.
Innleid til utleie
definert som boliger der kommunen er framleier. Her er kommunen selv hovedleier og
framleier til dem som blir tildelt bolig. Dette omfatter som nevnt også boliger eid av
aksjeselskap eller stiftelser opprettet av kommunen, i tillegg til boliger innleid fra private.

21

Privat eid med kommunal disposisjonsrett
definert som bolig det er knyttet klausul/avtale til om at boligen skal disponeres av
kommunen, men at eieren skal stå som utleier. Kommunen bestemmer vanligvis hvem som
skal leie boligen. Boliger eid av private boligstiftelser eller foretak, og som kommunen
disponerer, skal telles med. At kommunen disponerer boligen vil ofte bety at kommunen gjør
vedtak om og tildeler boligen.
Nye søknader
Begrepet "nye" søknader brukes om søknader om kommunal bolig fra husstander som ikke
allerede bor i en kommunal bolig på søknadstidspunktet. Dette til forskjell fra søknader om
bytte av kommunal bolig eller søknad om forlengelse av husleiekontrakt i nåværende
kommunal bolig.
Nye husstander på venteliste
Med antall husstander på venteliste menes antall husstander som har fått positivt vedtak om
tildeling av bolig, men som ennå venter på ledig bolig ved utgangen av året. Husstandene på
venteliste omfatter kun "nye" husstander, det vil si husstander som ikke bodde i en
kommunal bolig på søknadstidspunktet.
Korttidskontrakter
Tidsbestemte husleiekontrakter på ett år eller kortere.
Midlertidige botilbud og natthjem
Dette er botilbud der det ikke inngås husleiekontrakt. Midlertidige botilbud omfatter botilbud
der man kan oppholde seg hele døgnet (for eksempel pensjonater, hospits eller
campinghytter), i motsetning til natthjem der man som regel ikke kan oppholde seg på dagtid.
Botilbud med korttidskontrakt og korttidsopphold på institusjon, regnes ikke som midlertidige
botilbud.
Boliger som er tilgjengelig for rullestolbrukere
I følge definisjonen skal en rullestolbruker på egen hånd kan komme seg fram til boligen, inn
i boligen og ha tilgang til nødvendige rom inne i boligen.
Trangboddhet
Husholdninger regnes som trangbodd dersom:
1. Antall rom i boligen er mindre enn antall personer eller én person bor på ett rom
2. Antall kvadratmeter (p-areal) er under 25 kvm per person. I tilfeller hvor det mangler
opplysninger om antall rom eller p-areal, vil husholdninger regnes som trangbodde dersom
en av de to betingelsene er oppfylt.
Barnevernstiltak
Barnevernstiltak deles inn i omsorgstiltak (fosterhjem, beredskapshjem og andre
behandlingsinstitusjoner) og hjelpetiltak (Økonomisk støtte, barnehage, skole og
fritidsordninger, besøkshjem og støttekontakt).
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5.

Eksempler på tabeller og diagrammer

Nedenfor er det gitt eksempler på tabeller og figurer som kan benyttes i et
kunnskapsgrunnlag. Kommunen står imidlertid fritt til å velge andre typer tabeller og figurer
når de skal utarbeide et kunnskapsgrunnlag for sin kommune.
Tidsintervallene som er benyttet er bare eksempler. Kommunene må gjøre sine egne
vurderinger av dette i forhold til lokale utfordringer tilbake i tid og hvilke årstall de ønsker på
framskrivningene.

Tabell 1: Folkemengde og endringer i kalenderåret 2012-2017
År
2012
2013
2014
2015
Folkemengde
Døde
Fødselsoverskudd
Innflyttinger
Utflyttinger
Netto innflytting
Folketilvekst
Kilde: SSB, tabell 06913

Tabell 2: Framskrivning av folkemengde og endringer 2018-2030
Aldersgrupper 2018
2020
2025
2030
totalt
Middels Middels
Middels
Middels
nasjonal nasjonal
nasjonal
nasjonal
vekst
vekst
vekst
vekst
0 år
1-5 år
6-12 år
13-15 år
16-19 år
20-44 år
45-66 år
67-79 år
80-89 år
90 år eller eldre
Personer i alt
Kilde: SSB, tabell 10213
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2016

2017

Endringer 2018-2030
Antall
Prosent

Figur 3: Prosentvis framskrivning av personer i yrkesaktiv alder 20-66 år 2018-2030
(Middels nasjonal vekst)
X kommune

X Fylke

Hele landet

14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
2018

2020

2025

2030

-2%
-4%

Kilde: SSB, tabell 10213

Figur 4: Andel som flyttet i X kommune, etter alder 2018
67 år og
eldre

2%

60-66 år

3%

50-59 år

5%

40-49 år

9%

30-39 år

16%

20-29 år

44%

16-19 år

7%

6-15 år

7%

0-5 år

7%
0%

10%

20%

30%

SSB, tabell 09588
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50%

Tabell 5: Utvikling av boligbygging og boligbehov 2010-2018
År
2010 2011
2012
2013 2014 2015 2016 2017 Snitt
Småhus
Leiligheter
Sum fullførte boliger
Folketilvekst
Boligbehov
Boligavgang
Differansen fullførte
boliger, boligbehov
og boligavgang
Kilde: SSB/Boliganalyse Bodø kommune
*Boligbehov = (folketilvekst/personer pr. privathusholdning)
*Boligavgang: Det eksisterer ikke statistikk for sammenslåing av boliger, kondemnering eller omgjøring.
En måte å beregne netto boligavgang på er å ta differansen mellom antall fullførte boliger og økning i antall
boliger fra år til år.

Tabell 6: Befolkningsprognoser og behov for boligbygging 2018-2030
År
2018
2020
2025
2030
Behov
boligbygging pr.
år 2015-2020
Målsetting
folketall i 2030
SSB høy vekst
SSB middels
vekst
SSB lav vekst
Kilde: SSB/ Boliganalyse Bodø kommune

Behov
boligbygging pr.
år 2020-2030

Figur 7: Økning i antall husholdninger og fullførte boliger
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Kilde: SSB, tabell 09747 og 05940
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Figur 8: Årlig boligbehov etter aldersgrupper i X kommune
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Figur 9: Antall leiligheter og antall aleneboende i X kommune
6000
4892

5000
4000
3000
2000

1823

1000
0
Antall leiligheter

Antall aleneboende

Kilde: SSB, tabell 06265 og 06079
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Tabell 10: Kategorisering av kommunale boliger
Kategori
Boligtyper
A
Ordinære utleieboliger
B
Omsorgsboliger
/tilrettelagte boliger for eldre eller
personer med funksjonsnedsettelse
C
Boliger med bemanning
D
Boliger med nærhet til bemannet base
E
Boliger spredt til personer ut fra
institusjon
F
Andre boliger
Anbudsplasser
og plasser
med
tildelingsrett
Totalt
Kilde: Boligsosialt statusdokument Bodø kommune

Antall

Figur 11: Fordeling av boligmassen etter kategori
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Kilde: Boligsosialt statusdokument Bodø kommune

Tabell 12: Søknadsbehandling av kommunale boliger
Førstegangssøknad om kommunal bolig
Søknad om bytte av kommunal bolig
Søknad om fornying av leieavtale/ny
leieperiode
Mottatte søknader under behandling
(ikke avklart status) ved utgangen av
2016
Totalt
Kilde: Boligsosialt statusdokument Bodø kommune
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F

Anbud/Tildeling

Tabell 13: Tildeling av bolig fordelt på kategori etter innvilget søknad
Kategori
Boligtyper
Antall
Kategori A
Ordinær utleieboliger
Kategori B
Tilrettelagt bolig for eldre og/
eller personer med
funksjonsnedsettelser
Kategori C
Boliger med nærhet til
bemanning/bemannet base
Kategori D
Bolig med
bemanning/bemannet base
Kategori E
Frittstående Småhus
Kategori F
Leiligheter spredt til
personer
ut fra institusjon
Kilde: Boligsosialt statusdokument Bodø kommune

Tabell 14: Gjennomstrømning i kommunale boliger etter boligtyper
Antall nyinnflyttede

Antall boliger etter kategori
A
B
C
D
E
F

Gjennomstrømning %

Kilde: Kommunen

Tabell 15: Privat bolig gjennomsnittlig leiepris
1-roms
2-r
3-r

4-r

5-r

6-r

5-r

6-r

Kilde: Boligsosialt statusdokument Bodø kommune
Tabell 16: Kommunale boliger gjennomsnittlig leiepris
1-roms
2-r
3-r
4-r
Kilde: Boligsosialt statusdokument Bodø kommune

Tabell 17: Kostnader ved bruk av midlertidige botilbud
Antall brukere
Type botilbud

Kilde: Kommunen
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Kostander

Figur 18: Antall søknader om kommunal bolig og avslag i prosent 2015-2017 i X kommune
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Kilde: SSB, tabell 06490

Figur 19: Antall kommunalt disponerte boliger tilgjengelig for rullestolbrukere og
framskrivning av befolkning på 80 år og eldre i X kommune 2018-2030
900
811

800
700
670

600
500

560
514

400
300
200
100

66

0
2018

2020

2025

Tilgjengelige boliger

Framskrivning 80 år og eldre

Kilde: SSB, tabell 10213 og 06490
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2030

Figur 20: Antall sosialhjelpsmottakere totalt og antall sosialhjelpsmottakere uten bolig
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Kilde: SSB, tabell 04687

Figur 21: Andel bostøttemottakere med boutgifter over tak i X kommune 2015-2017
60%

56%
50%

50%

46%

40%
30%
20%
10%
0%
Boutgifter over tak
2015

2016

Kilde: Kommune/Husbanken
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2017

Figur 22: Andel startlån til barnefamilier
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Figur 23: Beløp startlån, antall boliger med startlån og antall boligomsetninger i markedet
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Kilde: SSB, tabell 06035 og Husbanken
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2017
Antall boligomsetninger i markedet

Figur 24: Andel som leier kommunal bolig som har kjøpt seg bolig ved hjelp av startlån
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Kilde: Husbanken/Kommunen
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Foreldrenes bolig

Uten bolig

