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BOLIGPLAN I KARLSØY  

 

 

Rådmannens innstilling: 

::: Sett inn innstillingen under denne linja � 

 

1. Kommunestyret vedtar boligplanen for 2015-2019. 

 

2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp handlingsplanen og herunder innarbeide 

behovet for nye midler i budsjett og økonomiplanen. 

 

 

::: Sett inn innstillingen over denne linja � 

 

... Sett inn saksutredningen under denne linja � 

Saksutredning: 

 

 

Kommunestyret vedtok den 22.04.2015, sak 19/15 at det skulle lages en boligsosial plan. 

Arbeidet med planen har vært tverrfaglig. I løpet av prosessen ble det avdekket at 

kommunen hadde behov for en utvidet plan slik at den dekker behov utover lovpålagte 

boenheter.  Planen er derfor todelt og omfatter både boliger til vanskeligstilte og boliger til 

rekruttering av ansatte til kommunen. Vedtatt plan er et krav fra Husbanken for å søke på 

ulike tilskuddsordninger. 

 

En kommunes boligstruktur har betydning for hvilke befolkningsgrupper som vil kunne 

etablere seg i kommunen. Mange av de kommunale boligene er uhensiktsmessig i størrelse 

i forhold til fremtidens behov. Mindre boliger og en variert boligstruktur vil dekke et mer 

variert bosettingsbehov. De kommunale boligene er i hovedsak bygd på 1970-tallet og her 

derfor ikke en høy standard.I forbindelse med kartlegging av størrelsen på de kommunale 

boligene, og hvem som er leietakere, ble det avdekket at det bor flere enslige i store 

boenheter. Kommunen må gå gjennom alle leieavtalene og i den forbindelse kartlegge 

behov for oppussing og omdisponeringer til mer hensiktsmessig boligfordeling ut fra 

kommunens eget behov. Det må lages nye husleiekontrakter som begrenser generell 

leietid opp til 3 år slik at det blir en viss gjennomstrømming i boligene.  

 

Prognosen framover viser at det stadig blir flere eldre og færre unge og i yrkesaktiv alder i 

Karlsøy kommune. Skal kommunen stoppe/snu utviklingen må det legges vekt på både 

boliger til vanskeligstilte og boliger til rekruttering av yrkesaktive innbyggere. Karlsøy 



kommune eier attraktive sjøtomter som kan reguleres til boliger, da fortrinnsvis til flere 

leiligheter i samme bygning. Det må gis en mulighet til at leietaker kan kjøpe boenheten i 

løpet av en 3 års eriode.  Attraktive leiligheter kan være med på å rekruttere kvalifisert 

personell, og det vil også kunne føre til skatteinntekt til kommunen.  

 

Kommunen kan også vurdere å inngå avtale med private entrepenører om et felles prosjekt 

der entrepenøren bygger boenhetene og kommunen inngår en langsiktig leieavtale på 

deler av boligmassen. 

 

Deler av finansieringen til nybygg som er tilpasset fremtidens behov kan dekkes ved å selge 

noen av dagens kommunale boliger. Salg av dagens boliger må skje parallelt med nybygging 

slik at kommunen fortsatt kan innfri plikten om å skaffe boliger til vanskeligstilte.  

 

 

Slik det ser ut i dag vil kommunen mangle 32 boenheter i 2025. Av dette er det noen 

lovpålagte boliger. Den største økningen i boligbehovet vil være boliger til flyktninger.  

Karlsøy kommune har en dårlig balanse mellom dagens tilbud og framtidens 

behov/etterspørsel. Rådmannen anbefaler at kommunestyret vedtar det framlagte 

forslaget til boligplan for 2015-2019, og at man vurderer alle bevilgninger ved de årlige 

budsjettbehandlinger. 

 

 

 

 

Vedlegg: 

 

 

... Sett inn saksutredningen over denne linja � 

 

 

 

 

 


