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SAKEN GJELDER: 

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR SKAUN KOMMUNE  

 

RÅDMANNENS INNSTILLING: 

Skaun kommune vedtar å revidere boligsosial handlingsplan. Rådmannen gis i oppdrag å 

revidere planen og å oppnevne en prosjektgruppe. 

 

Prosjektgruppas mandat: 

1. Gi en beskrivelse og vurdering av generelle befolknings- og boforhold i kommunen. 

2. Utarbeide en oversikt over behovet for ulike typer boliger og andre boligtiltak til 

vanskeligstilte grupper på boligmarkedet, med bakgrunn i rapport fra Agenda Kaupang.  

3. Kartlegge den kommunale boligmassen og vurdere utnyttelsen av denne. 

4. Gjennomgå og vurdere kommunens bruk av Husbankens låne- og tilskuddsordninger. 

5. Gjennomgå og vurdere kommunens organisering av det boligsosiale arbeidet. 

6. Lage en plan for framskaffelse av boliger, og kartlegge behovet for booppfølging. 

7. Legge til grunn et langtidsperspektiv, tilrettelegge planen for rullering og 

ansvarsplassere oppfølgingen av planen. 

8. Vurdere utarbeidelsen av planen i sammenheng med andre kommunale planer som 

samfunnsplan, kommuneplan, pleie- og omsorgsplan og psykiatriplan. 

9. Saksbehandlingen skal gjennomføres slik at det blir tilstrekkelig tid til høringsrunde for 

politikere, eldreråd, råd for funksjonshemmede og ungdomsråd. 

10. Planforslaget skal utarbeides på bakgrunn av rapport fra Agenda Kaupang og 

dialogmøte i januar 2018, og nytt planforslag legges fram for behandling i 

kommunestyret innen utgangen av 2018. Gjeldende plan er gyldig fram til ny plan er 

vedtatt.  

 

 

 

 



SAKSDOKUMENTER: 

 

 

SAKSFRAMLEGG: 

Det fremgår av samfunnsplanen som et overordnet mål for Skaun kommune at vi skal være 

blant de beste bokommunene i Midt-Norge. Regjeringens nasjonale mål for det boligsosiale 

arbeidet er: «alle skal ha et godt sted å bo», «alle med behov for tjenester skal få hjelp til å 

mestre boforholdet» og «den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv». Skaun 

kommune ønsker å arbeide med å nå disse målene for alle sine innbyggere. 

 

Planens framdrift og innhold: 

Planarbeidet bør organiseres som et prosjekt med oppstart straks etter dialogkonferansen i 

januar 2018, og med avslutning innen utgangen av 2018. Gjeldende plan er gyldig fram til ny 

plan er vedtatt. Prosjektet bør gjennomføres som et tverrfaglig samarbeid mellom rådmannen, 

teknisk kontor, hjemmetjenesten, barne- og familietjenesten og NAV. Prosjektgruppens 

medlemmer velges ut fra faglig og organisatorisk relevans til tema i planen. 

I samsvar med vedtatt planstruktur for Skaun kommune, skal også denne planen ha en 

tiltaksoversikt. Som vedlegg i planen skal det følge en redegjørelse av kartlegginger og 

vurderinger. Planen er å betrakte som en intensjonsplan til kommuneplanens kortsiktige del. 

Tiltakene i planen vil bli vurdert og prioritert i tilknytning til årlig behandling av budsjett- og 

økonomiplan. 

 

 

ØKONOMISK VURDERING: 

Lønnskostnader og eventuelle reisekostnader i forbindelse med planarbeidet. Alle kostnader 

forutsettes dekket av ordinært budsjett på den enkeltes enhet. 

 

 

 

Saksprotokoll 
 
Utvalg: Helse, oppvekst og kulturutvalget   
Møtedato: 28.11.2017 
Sak: 70/17  

 
Resultat: Innstilling m/tillegg vedtatt 
 
Arkivsak: 17/2672 
Tittel: SAKSPROTOKOLL - BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR 

SKAUN KOMMUNE  
 
Behandling: 



Omforent tilleggsforslag fra utvalget: 

Vi ber om at det i prosjektsgruppas mandat tas inn et punkt som omhandler brukergruppa 
rusavhengige og personer med psykiske utfordringer. 

 

Rådmannes innstilling og tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Skaun kommune vedtar å revidere boligsosial handlingsplan. Rådmannen gis i oppdrag å revidere 
planen og å oppnevne en prosjektgruppe. 

 

Prosjektgruppas mandat: 

1. Gi en beskrivelse og vurdering av generelle befolknings- og boforhold i kommunen. 

2. Utarbeide en oversikt over behovet for ulike typer boliger og andre boligtiltak til 
vanskeligstilte grupper på boligmarkedet, med bakgrunn i rapport fra Agenda Kaupang.  

3. Kartlegge den kommunale boligmassen og vurdere utnyttelsen av denne. 

4. Gjennomgå og vurdere kommunens bruk av Husbankens låne- og tilskuddsordninger. 

5. Gjennomgå og vurdere kommunens organisering av det boligsosiale arbeidet. 

6. Lage en plan for framskaffelse av boliger, og kartlegge behovet for booppfølging. 

7. Legge til grunn et langtidsperspektiv, tilrettelegge planen for rullering og ansvarsplassere 
oppfølgingen av planen. 

8. Vurdere utarbeidelsen av planen i sammenheng med andre kommunale planer som 
samfunnsplan, kommuneplan, pleie- og omsorgsplan og psykiatriplan. 

9. Saksbehandlingen skal gjennomføres slik at det blir tilstrekkelig tid til høringsrunde for 
politikere, eldreråd, råd for funksjonshemmede og ungdomsråd. 

10. Planforslaget skal utarbeides på bakgrunn av rapport fra Agenda Kaupang og dialogmøte i 
januar 2018, og nytt planforslag legges fram for behandling i kommunestyret innen utgangen av 
2018. Gjeldende plan er gyldig fram til ny plan er vedtatt. 

11. Vi ber om det i prosjektsgruppas mandat tas inn et punkt som omhandler brukergruppa 
rusavhengige og personer med psykiske utfordringer. 

 

 

 

Saksprotokoll 
 
Utvalg: Kommunestyret   
Møtedato: 14.12.2017 
Sak: 63/17  

 
Resultat: Innstilling m/tillegg vedtatt 
 



Arkivsak: 17/2672 
Tittel: SAKSPROTOKOLL - BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR 

SKAUN KOMMUNE  
 
Behandling: 

Astrid Gimseng, Sp fremmet følgende forslag på vegne av flertallsgruppa: 

Pkt 11. Endres til: Boligsosial handlingsplan for Skaun kommune skal omhandle brukergruppe 
for rusavhengige og personer med psykiske utfordringer. 

 

Pkt 12: Råd for funksjonshemmede skal være representert i prosjektgruppa 

 

Hokus innstilling med endringsforslaget fremmet av flertallsgruppa, ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Skaun kommune vedtar å revidere boligsosial handlingsplan. Rådmannen gis i oppdrag å revidere 
planen og å oppnevne en prosjektgruppe. 

Prosjektgruppas mandat: 

1. Gi en beskrivelse og vurdering av generelle befolknings- og boforhold i kommunen. 

2. Utarbeide en oversikt over behovet for ulike typer boliger og andre boligtiltak til 
vanskeligstilte grupper på boligmarkedet, med bakgrunn i rapport fra Agenda Kaupang.  

3. Kartlegge den kommunale boligmassen og vurdere utnyttelsen av denne. 

4. Gjennomgå og vurdere kommunens bruk av Husbankens låne- og tilskuddsordninger. 

5. Gjennomgå og vurdere kommunens organisering av det boligsosiale arbeidet. 

6. Lage en plan for framskaffelse av boliger, og kartlegge behovet for booppfølging. 

7. Legge til grunn et langtidsperspektiv, tilrettelegge planen for rullering og ansvarsplassere 
oppfølgingen av planen. 

8. Vurdere utarbeidelsen av planen i sammenheng med andre kommunale planer som 
samfunnsplan, kommuneplan, pleie- og omsorgsplan og psykiatriplan. 

9. Saksbehandlingen skal gjennomføres slik at det blir tilstrekkelig tid til høringsrunde for 
politikere, eldreråd, råd for funksjonshemmede og ungdomsråd. 

10. Planforslaget skal utarbeides på bakgrunn av rapport fra Agenda Kaupang og dialogmøte i 
januar 2018, og nytt planforslag legges fram for behandling i kommunestyret innen 
utgangen av 2018. Gjeldende plan er gyldig fram til ny plan er vedtatt. 

11.  Boligsosial handlingsplan for Skaun kommune skal omhandle brukergruppe for 
rusavhengige og personer med psykiske utfordringer. 

 

12.  Råd for funksjonshemmede skal være representert i prosjektgruppa 

 

 
 



Børsa 18.12.2017 
Rett utskrift 
 
 
Randi Schrøder 
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