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1 Innledning 

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2024 og Kommunedelplan Samfunnsutvikling er 
kommunens boligpolitiske dokumenter. I disse planene er det nedfelt en målsetting om 
sterk vekst i befolkningen i Lunner kommune de neste 10 årene. En slik utvikling er 
krevende for kommunen på mange områder. Man er særlig avhengig av at private 
utbyggere bidrar sterk til boligbyggingen i perioden og at kommunen følger tett opp i 
forhold til de planavklarte områdene.  
 
Nasjonalt er bosettingsmønstret de siste tiårene preget av stadig mer og mer 
sentralisering, og for området knyttet til Stor-Oslo antydes det at befolkningen vil vokse 
med 30 % frem til 2030. Dette gir Lunner kommune mange muligheter for å kunne legge til 
rette for å ta sin del av veksten i dette området. Det er derfor nødvendig å ha utarbeidet 
en strategi med prioritering og tiltak for å kunne lykkes i dette arbeidet. Boligpolitikk 
omfatter både utbyggingspolitikk og politikk for boligsosiale tiltak.  
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2 Hovedmål, delmål og tiltak 

 
Hovedmål: Økt bosetting og boligtilbud for alle 
 

2.1 Delmål 1: Styrke posisjonen som attraktiv bostedskommune 
 
Gjennom økt fokus på omdømmebygging skal Lunner kommune styrke sitt 
konkurransefortrinn som bostedskommune. De fleste som flytter til Lunner kommune 
kommer ikke hit på grunn av et jobbtilbud, men på grunn av stedets beliggenhet og kort 
avstand til landets største jobbmarked. Denne fordelen bør styrkes. Befolkningsvekst 
skaper også næringsvekst og vil i så måte være viktig for næringsutvikling.  
 
Den beste garantien for å skape et positivt omdømme er stolte og fornøyde innbyggere og 
et lokalt næringsliv som har trua på utvikling og vekst.  
 
Tiltak Beskrivelse Ansvarlig 

tjenestested 

Økt fokus på de som bor 
her 
 

Ungdom som flytter ut må komme tilbake. Hvorfor 
flytter folk ut av kommunen? Innhente data for 
utflytting. 
 

Areal og 
Samfunn 

Lage oversikt over tomme 
hus 

Kartlegging. Areal og 
Samfunn 

Stedsutvikling Roa Iht kommuneplanens samfunnsdel skal det utvikles et 
stedsutviklingsprosjekt for Roa. Det er viktig at det 
utarbeides en helhetlig plan for Roa. 
 

Areal og 
Samfunn 

Støtte 
innbyggerarrangement 

Roadagen og Sagstokkfestivalen er flotte 
innbyggerarrangementer som bidrar til å skape 
samhørighet og er identitetsskapende.  
 

Areal og 
Samfunn 

Markedsføre kommunen 
som bostedsregion. 

I samarbeid med Regionrådets prosjekt Nært og 
Naturlig og regionens reiselivssamarbeid. 
 

Areal og 
Samfunn 

Tilrettelegge det 
offentlige tjenestetilbudet 
for pendlerfamilien. 

Hvilke behov har en pendlerfamilie? Kartlegge og 
fremme forslag for tilrettelegging. Politisk sak.  

Areal og 
Samfunn 

Årets ambassadør Pris til årets ambassadør. Dette kan være en person, 
bedrift eller lag og forening som har utmerket seg for 
å fremme utvikling av bygda.   

Areal og 
Samfunn 
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2.2 Delmål 2: Det skal bygges 45 leiligheter årlig 
 
I Lunner er det et betydelig avvik mellom dagens boligmasse og den boligmassen som best 
ivaretar behovet i 2030. Det betyr et stort behov for bygging av nye leiligheter frem mot 
2030. Ved å tilrettelegge for bygging av leiligheter vil man bidra til å dekke boligbehovet 
til et økende antall eldre og mindre husholdninger. En betydelig leilighetsutbygging vil 
bidra til å frigjøre eksisterende eneboliger og småhus, tilpasset barnefamilienes boligbehov 
(til en vesentlig lavere pris enn om disse skulle kjøpe, eller bygge, nye boliger).  
 
Bygging av leiligheter vil følgelig dekke et direkte boligbehov i 2030, samtidig som 
leilighetsbyggingen også vil være et meget viktig virkemiddel for å skape en dynamikk og 
sirkulasjon i andre deler av boligmarkedet. En av de største utfordringene på det 
boligsosiale området er at for mange blir boende for lenge i kommunalt disponert bolig, 
økt tilgang på leiligheter generelt vil virke positivt inn i forhold til dette.   
 
Tiltak Beskrivelse Ansvarlig 

tjenestested 

Koordinere kommunens 
boligfunksjoner.  

Koordinere kommunens boligfunksjoner for å øke 
fokuset på boligutvikling. Vurdere ulike 
organisatoriske modeller. Dette er et overordnet 
tiltak som må tidlig på plass for å beslutte 
ansvarsfordelingen for de andre tiltakene. 
 

Rådmannen 

Bygge borettslag for ulike 
grupper i regi av LuBo. 
 

Utvikle og bygge borettslag for ulike målgrupper.   

Gjennomføre «Leie til Eie» 
i regi av LuBo. 
 

Innhente erfaring fra andre kommuner og se på 
muligheter. 

 

Forskuttere VVA for 
prioriterte områder. 
 

Prioriteringer i Kommunedelplan Teknisk. Bruk av 
utbyggingsavtaler. 

 

Gi saksbehandling av 
leilighetsprosjekter 1. 
prioritet 

Nedprioritere andre saker.  

Utvikle samarbeid mellom 
grunneiere, utbyggere og 
eiendomsmeglere for å 
sikre ønsket utvikling på 
boligmarkedet. 
 

Opprette møteplass for informasjon og diskusjon.  

Bruke Husbankens 
virkemidler mer aktivt 

I samarbeid med LuBo, jobbe aktivt mot Husbanken og 
være oppdatert på virkemiddelapparatet. 
 

 

Vurdere Offentlig privat 
samarbeid (OPS) for 
kommunale byggerier.   

Vurdere OPS og se på muligheter for bruk av 
«Hamarøymodellen». 

 

Strengere oppfølging av 
planreserven. 
 

Varsle fjerning av byggeområder (i kommune- og 
reguleringsplaner) i forkant av revisjon av 
kommuneplanens arealdel. 

 

Opprettholde satsingen 
med fagkvelder for bygg- 
og anleggsbransjen og 
planleggere. 

Kommunen må ha bedre kvalitet på private planer. 
Dette vil bidra til mindre ressurs- og tidsbruk. 
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2.3 Delmål 3: Større omløpshastighet i boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet 
 
En av de største utfordringene på det boligsosiale området er at for mange blir boende for 
lenge i kommunalt disponert bolig. Å øke tilgangen på leiligheter generelt kan som 
beskrevet i delmål 2 virke positivt i forhold til dette. I tillegg er det andre tiltak som også 
må på plass. 
 
Tiltak Beskrivelse Ansvarlig 

tjenestested 

Utarbeide retningslinjer 
for tildeling av kommunalt 
disponertbolig 

Retningslinjene skal beskrive grunnkrav for å kunne få 
leie, prioritering av søkere og saksbehandling av 
søknader. Retningslinjene må også beskrive avslutning 
av leieforhold og saksbehandling ved eventuell 
videreføring av kontrakt. Retningslinjene må 
behandles av kommune styret og av styret i LUBO, slik 
at de kan være et vedlegg til samarbeidsavtalen 
mellom LUBO og kommunen.   

Oppvekst & 
integrering 

Revitalisere bruken av 
Lunner Boligstiftelse som 
verktøy for boligsosial 
utbygging 
 

Kartlegge dagens utnyttelse av kommunalt disponerte 
boliger og finne en dynamisk samarbeidsform mellom 
kommunen og LUBO som sikrer en boligmasse som er 
tilpasset framtidige behov. Spesielt gjelder dette 
størrelse og beliggenhet på boligmassen 

Oppvekst & 
integrering 

Bygge borettslag for ulike 
grupper i regi av LuBo. 
 

Utvikle og bygge borettslag for ulike målgrupper.  Oppvekst & 
integrering 

Gjennomføre «Leie til Eie» 
i regi av LuBo. 
 

Innhente erfaring fra andre kommuner og se på 
muligheter. 

Oppvekst & 
integrering 

 

2.4 Delmål 4: Utvikle en god integrerings- og inkluderingspolitikk 
 
Hvordan tar vi imot innflyttere slik at de blir boende? Hvordan sørger vi for å integrere og 
inkludere flyktninger, arbeidsinnvandrere, personer med funksjonsnedsettelse, 
vanskeligstilte på boligmarkedet og alle andre?   
 
 
Tiltak  Beskrivelse Ansvarlig 

tjenestested 

Utarbeide en analyse over 
dagens integreringsarbeid. 

Hvordan går det med flykningene som vi tar i mot? Blir 
de boende i Lunner, hvordan opplever de seg integrert 
i lokalsamfunnet. 

Oppvekst & 
integrering 

Utvikle en helhetlig plan 
for integrering og 
inkludering. 

Lage en politisk sak.  Oppvekst & 
integrering 

Kompetanseheving Innhente erfaringer fra andre kommuner som f. eks 
Drammen som vant bosettingsprisen 2015. 
 

Oppvekst & 
integrering 

Årets innflytter Pris til årets innflytter. 
 

Areal og 
Samfunn 
 

Følge opp vanskeligstilte 
slik at de kan bo og 
beholde en egnet bolig 

Boveiledning gis i dag i varierende omfang av flere 
ulike tjenester. Utrede dagens situasjon og se på 
mulighetene som ligger i og imellom de ulike 
tjenestene. 

Oppvekst & 
integrering 
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3 Handlingsplan 

Økonomi, gjennomføring og prioriteringer må sees opp mot arbeidet med årlig rullering av 
kommunedelplan samfunnsutvikling. Høringsdokumentet inneholder derfor ingen 
prioriteringer. 

3.1 Tiltak innenfor dagens budsjett 
 
Tiltak som er innenfor dagens budsjetter, men med mulighet for at behov for midler kan 
komme som en følge av prosessen i tiltaket. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2 Tiltak med økonomiske konsekvenser 
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4 Dagens utfordringer i Lunner kommune 

4.1 Det bygges for få leiligheter 
 
Oppland Fylkeskommune har engasjert Prognosesenteret AS for å utarbeide en analyse av 
boligmarkedet i Oppland. Analysen ble ferdigstilt i mars 2015 og er meget relevant som 
kunnskapsgrunnlag for å utforme en boligpolitikk i Lunner kommune.  
 
I likhet med de fleste kommuner i Oppland er det i Lunner betydelig avvik mellom dagens 
boligmasse og den boligmassen som best ivaretar behovet i 2030. Kort oppsummert er det 
et stort behov for bygging av nye leiligheter frem mot 2030. Ved å tilrettelegge for bygging 
av leiligheter vil man bidra til å dekke boligbehovet til et økende antall eldre og mindre 
husholdninger. En betydelig leilighetsutbygging vil således bidra til å frigjøre eksisterende 
eneboliger og småhus, tilpasset barnefamilienes boligbehov.  
 
Bygging av leiligheter vil følgelig dekke et direkte boligbehov i 2030, samtidig som 
leilighetsbyggingen også vil være et meget viktig virkemiddel for å skape en dynamikk og 
sirkulasjon i andre deler av boligmarkedet. 
 
Tabell:  

 
* Årlig antall bygde boliger er gjennomsnittelig bolibygging i årene 2009-2013. 

 
Årlig anbefaling viser beregnet årlig boligbehov for perioden 2016-2030 fordelt på 
boligtyper. Beregningen av boligbehovet er basert på SSB sine befolkningsprognoser. Ved å 
se på forholdet mellom befolkning og antall husholdninger innen definerte alders- og 
familietyper, har Prognosesenteret kommet frem til hvordan befolkningsveksten vil 
generere husholdningsvekst. Beregningene forutsetter at økning i antall husholdninger 
medfører en tilsvarende økning i boligbehovet. Boligpreferanser er også lagt til grunn. 
 
Grunneiere, eiendomsutviklere og eiendomsmeglere ble invitert til å gi innspill til 
planarbeidet den 21. mai. Involvering, langsiktighet,  god nok informasjon og tydelighet 
var klare tilbakemeldinger på hvordan kommune kunne bidra til økt boligbygging. I tillegg 
kom det tilbakemeldinger på at det må være en sammenheng mellom hvor f. eks en 
barneskole bygges og hvor boligutvikling kan skje i forhold til skolen. Det er også viktig å se 
en sammenheng mellom arbeidsplasser og boligutvikling. En tydelig «Grønn Profil» ved 
boligbygging og attraktive kompetansearbeidsplasser bør være satsingsområde for 
kommunen. 
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4.2 Vanskeligstilte på boligmarkedet 
 
Gjennom arbeidet med den boligsosiale delen av planen er det blitt tydelig at det ikke er 
mangel på boenheter til vanskeligstilte som er den største utfordringen. De største 
utfordringene er mangelen på akuttboliger, det er lenge mellom vær gang det er ledige 
gjennomgangsleiligheter til vanskeligstilte og det er liten geografisk spredning av 
leiligheter til vanskeligstilte. Kombinasjonen av disse gjør at man ikke får gitt tilbud til de 
som trenger det mest. 
 
Mangelen på akuttbolig 
LUBO har i samarbeid med kommunen planlagt å bygge fire boenheter, hvorav to skal være 
akuttboliger og de to andre ordinære gjennomgangsboliger til vanskeligstilte. Boligene er 
tegnet og planlagt på branntomta etter Folkets Hus på Kalvsjø. Boligstiftelsen har søkt 
husbanken om finansiering til prosjektet.  
 
Lenge mellom hver ledige leilighet 
Det er ikke ofte boligstiftelsen melder om ledige leiligheter. Det er mange leietakere som 
leier utover 3, 6, og 9 år av boligstiftelsen. I 2014 fordelte de leide av LUBO seg som 
følger: 
 
Dette kan skyldes flere faktorer. Det er lite leiligheter til leie i kommunen og veien ut av 
kommunalt disponertbolig er derfor vanskelig. Flere av leietakerne har uoppsigelige 
kontrakter fra gammelt av. Samtidig er praksisen med at boligstiftelsen på selvstendig 
grunnlag avgjør om en leietaker skal få fornyet kontrakten med på å øke botiden i 
kommunalt disponertbolig. Kommunen er i dialog med boligstiftelsen for å få endret denne 
praksisen, men kommunen og stiftelsen er ikke enige om hva som vil være den beste 
måten å gjøre det på. Det er av avgjørende betydning å få til en omforent praksis på dette 
området for å øke omløpshastighet i boliger til vanskeligstilte, samtidig som rettspraksis 
for offentlig forvaltning og myndighetsutøvelse i varetas.   
 
 
Liten geografisk spredning av leiligheter til vanskeligstilte 
Det er i hovedsak i to boområder boligstiftelsen har en- og toroms gjennomgangsleiligheter 
til vanskeligstilte, Bjøraltbakken og Røyskattlia.  
 
På langt nær alle vanskeligstilte på boligmarkedet har store rusproblemer, alvorlige 
psykiske lidelser og/eller atferd som virker forstyrrende på bomiljøet. Det er heller ingen 
automatikk i at disse gruppene er i behov av eller ønsker omsorgsbolig med bemanning. 
Derimot er disse gruppene ofte eller alltid vanskeligstilte på boligmarkedet. De er ofte i 
behov av små og lettstelte leiligheter, da de som regel lever alene og boevnen kan være 
sterkt redusert. 
 
Lunner boligstiftelse har tidligere i all hovedsak kunnet tilby denne gruppen leiligheter i 
Bjøraltbakken og i senere år Røyskattlia. Dette har ført til at man i perioder har hatt flere 
leietakere som påvirker bomiljøet negativt. Med bakgrunn i dette har Lunner 
boligstiftelsen besluttet at de ikke leier ut leiligheter til rusbrukere eller tidligere 
rusbrukere i Bjøraltbakken og Røyskattlia.  
 
Resultatet blir at de personene som er mest i behov av kommunalt disponert bolig blir 
stående uten bolig. Dette er svært uheldig da man vet at det å ha bolig er det første som 
må være på plass for at mennesker med rusproblemer skal kunne ta tak i rusproblemet og 
jobbe seg ut av det. Samtidig er det uheldig hvis man får en stor opphopning av personer 
som virker negativt på bomiljøet og hverandre på et lite geografisk område. 
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4.3 Kommunens boligfunksjoner er fragmentert  
 
Kommunen har flere ulike boligfunksjoner, og disse håndteres i dag av flere instanser.  
 
Boligkontoret 
Boligkonsulent er organisert i fellesadministrasjonen. Behandler og søknader om startlån, 
tilskudd til etablering og tilpassing av bolig. Mottar også søknader om kommunalt disponert 
bolig og forbereder disse for boligsosialt nettverk. 
 
Boligsosialt nettverk 
Representanter fra flyktningetjenesten, NAV, psykiskhelse, tildelingskontoret og 
boligkonsulenten møtes månedlig, nettverket koordineres av tjenesteleder for familie og 
oppvekst. Nettverket prioriterer søkere til kommunalt disponert bolig, og oversender 
prioriteringen til boligstiftelsen som inngår leiekontrakten.  
 
Tildelingskontoret 
Behandler søknad om omsorgsbolig og trygdeboliger/eldreboliger. 
 
Lunner boligstiftelse 
Eier og forvalter de omsorgsboliger, trygdeboliger/eldreboliger og kommunalt disponerte 
boliger til andre vanskeligstilte.  
 
NAV 
NAV Hadeland hadde i 2014 0,5 stilling til etablering og opprettholdelse av bolig. Det 
følger av sosialtjenestelovens § 15 og § 27 at kommunen igjennom NAV skal medvirke til å 
skaffe boliger til vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på 
boligmarkedet og kommunen er forpliktet til å finne midlertidig botilbud for dem som ikke 
klarer det selv.  
 
I tillegg behandler NAV søknader om bostøtte og har all kontakt med søker. Det er 
Husbanken som fatter vedtak om bostøtte på bakgrunn av NAVs behandling.  
 

4.4 Manglende integrerings- og inkluderingspolitikk 
 
Nye innbyggere skal få en god velkomst, bli integrert i samfunnet og tatt godt vare på.  
 
Hvor flinke er vi på dette i dag? Hvordan tar vi imot innflyttere slik at de blir boende? 
Hvordan sørger vi for å integrere og inkludere flyktninger, arbeidsinnvandrere, personer 
med funksjonsnedsettelse, vanskeligstilte på boligmarkedet og alle andre? 
 
Politikerne etterlyser mer fakta om hvordan f. eks flykninger klarer seg i lokalsamfunnet 
etter endt introduksjonsprogram. Hvilke preferanser har de hva gjelder arbeid og bolig?  
 
Fra idéverksted med politikerne i mai 2015 kom det en del innspill på utfordringsbildet og 
forslag til tiltak. Det ble påpekt et stort behov for lavterskel møteplasser både i form av 
attraktive lekeplasser, felleshus i boligstrøk og kafeer i tettstedene. Det er vanskelig for 
innflyttere å komme seg inn i veletablerte nettverk på Hadeland. Organisert idrett og 
medlemskap kan for mange oppleves som et hinder. Lag og foreninger bør jobbe aktivt for 
å sikre mangfold. For mange er det vanskelig å komme seg inn på boligmarkedet og i 
tillegg er det vanskelig å få seg jobb lokalt.  
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5 Relevant kartlegging 

 

5.1 Boligpreferanser 
 

Østlandsforskning gjennomførte i 2014 en større folkehelseundersøkelse i Oppland. Denne 

undersøkelsen tok blant annet for seg boligpreferanser. Respondentene fikk to spørsmål 

som lød: «Hvilken type bolig har du i dag?» og «Hvilke kvaliteter er du opptatt av dersom 

du ønsker å bytte bolig?».  

 

Viktige funn for de spurte i Hadelandsregionen: 

 82 prosent har enebolig i dag, men bare 60 prosent ønsker enebolig om de skulle bytte 

bolig 

 Bare 3 prosent har leilighet i dag, men hele 19 prosent ønsker leilighet. De som ønsker 

leilighet er gjerne 50 år eller eldre, og det er enslige personer som oftere ønsker 

leilighet enn par (med og uten barn). 

 Bare 1 prosent har i dag bolig med servicetilbud, men hele 15 prosent ønsker dette. 

 17 prosent rapporterer å ha bolig beliggende sentrumsnær til lokalt tjenestetilbud og 

sosiale møteplasser, mens 40 prosent ønsker dette 

 Det å eie sin egen bolig har høy verdi, og mer enn ni av ti ønsker dette. De som ønsker 

å leie bolig er gjerne 67 år og eldre, de har lav inntekt og er enslige. 

 

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) er et uavhengig, samfunnsfaglig 

forskningsinstitutt. I 2014 utga de studiet «Boligpreferanser i distriktene». Selv om mange 

mener at Lunner ikke er en distriktskommune er utfordringen den samme; kommunen 

mangler et differensiert boligtilbud. Det er for lite boliger i ulike prisklasser, de er for 

ensidige (nesten bare eneboliger), og utleiemarkedet er begrenset. Dette kan være til 

hinder for at folk bosetter seg i kommunen. Studien som er basert på dybdeintervjuer og 

kan kort oppsummeres med følgende: 

 
Tilbakeflytterne vil ha eget hus 
Tilbakeflyttere er bevisste sitt valgt av bosted. De har lokal kunnskap om stedet og tar et 
aktivt valgt om å flytte hjem fra et masete byliv. De har en klar preferanse på å bo i 
enebolig i barnevennlige omgivelser, og er ikke opptatt av kafékultur og urbant liv. De 
ønsker å ha utsikt og bo omgitt av natur. De overtar gjerne barndomshjemmet, eller 
opplever et økonomisk gunstig bytte fra dyr bybolig til rimeligere distriktsbolig. De har ofte 
vært på boligmarkedet en stund, og har derfor egenkapital.  
 
Arbeidsinnvandrerne vil leie bolig 
Arbeidsinnvandrere kjenner ikke stedet fra før. De kommer som oftest uten egenkapital og 
har behov for å kunne leie bolig midlertidig, for å prøvebo. Noen ønsker bare å være på 
stedet et par år, men flere og flere har lyst til å kjøpe hus og bli boende.  
 
Derimot er det vanskelig å få banklån. De har lite egenkapital og mangler dessuten 
kjennskap til lokale banker. De får likevel til å kjøpe hus gjennom å ha flere jobber for å 
spare opp penger. De kjøper så et rimelig oppussingsobjekt som de setter i stand etter 
hvert som de får råd. De har større behov for sosiale møtesteder utenfor huset for å bli 
kjent med lokalsamfunnet. 
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Unge eldre vil ha leilighet 
I alle casekommunene fortelles det om eldre som flytter til leilighet i sentrum - og da 
snakker vi ikke om omsorgsboliger. De unge eldre, 60+-generasjonen, tar et livsstilvalg om 
å forlate det gamle gårdsbruket og flytte til ei lettstelt leilighet med god balkong, utsikt 
og moderne komfort. En viktig begrunnelse for å flytte er å slippe stell og vedlikehold av 
hus og hage og heller ha frihet til å reise og dyrke hobbyer. 
 
Denne gruppa har bedre økonomi og bedre helse enn tidligere eldregenerasjoner, så her er 
det ei ny gruppe man må ta høyde for. Et dilemma her er at boligene de selger ikke 
tilfredsstiller dagens standardkrav, og dette avspeiles i boligprisene. De får altså mindre 
penger for huset de selger enn det koster for den nye leiligheta. Noen løser dette med å 
selge huset og leie leilighet mens de bruker egenkapitalen til å nyte livet, mens andre tar 
opp lån for å kjøpe ny leilighet uten bekymring for å ha pådratt seg gjeld. 
 
Sted og miljø viktigst 
NIBRs undersøkelse viser at det ikke er kvaliteter ved selve boligen eller boligtypen som er 
mest sentral når en skal velge å flytte til et nytt sted eller flytte innen samme kommune. 
Kvaliteter ved stedet er minst like viktig. Med unntak av de som eier/arver en eiendom 
som for eksempel en gård, så er det ikke selve boligen som får folk til å flytte til et sted. 
Det er egenskaper og kvaliteter ved selve stedet og de ulike grunnene til at akkurat dette 
stedet velges framfor andre som har betydning, enten det dreier seg om tilflyttere eller 
tilbakeflyttere. 
 
For de eldre handler dette om sosial trygghet - de vil være i nærheten av venner og familie 
dersom det skulle skje noe. De ønsker også kort vei til helsetjenester og butikker. 
Arbeidsinnvandrerne fremholder gode naboer som det viktigste for at de skal trives. For 
unge barnefamilier er det viktig å ha skoler og barnehager og andre småbarnsfamilier i 
nabolaget, som både gir barna gode lekemuligheter og foreldrene trygghet og sosiale 
relasjoner til andre i samme situasjon og livsfase. 
 
 

5.2 «Derfor blir vi her» - innvandrere på bygda 
 
«Derfor blir vi her» - innvandrere i Distrikts-Norge er en interessant rapport utført av NIBR. 
Her drøftes blant annet følgende problemstilling sett i lys av innvandrernes egne 
perspektiver og erfaringer: «Hva skal til for at flykninger, familieinnvandrere og 
arbeidsinnvandrere velger å bli boende i kommunen og vurderer denne som et fremtidig 
bosted?» 
 
Kort oppsummert: 

 Lite blir gjort for å kartlegge kompetansen til arbeidsinnvandreres ektefeller kan 
nyttiggjøres 

 Innvandrere vil gjerne eie bolig fremfor å leie 

 Kjennskap til nordmenn er viktig for trivselen 

 Avgjørende å bli sett 

 Mens flykninger får oppfølging og informasjon gjennom godt organisert 
flykningetjeneste lokalt, opplever arbeidsinnvandrerne at de er mer overlatt til seg 
selv 

 Nøkkelen til å få mennesker til å trives og bli boende, er å skape stedstilhørighet 

 Trygghet, gode oppvekstsvilkår, lite stress og vakker natur blir fremhevet som de mest 
attraktive egenskapene 
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5.3 Helhetlig boligplanlegging 
 
Hvordan skal kommunen skape et mer variert boligtilbud som treffer de ulike 
målgruppenes behov? Hvilken rolle skal kommunen ha i det lokale boligmarkedet? Skal 
kommunen være informant, pådriver og tilrettelegger eller skal kommunen være en 
sentral aktør i konkrete byggeprosjekter? Hvilke tiltak vil da være aktuelle? 
 
Disse problemstillingene drøftes i Distriktssenterets rapport «Gode eksempler på 
boligstrategiske tiltak i distriktene». 
 
Kommunens rolle henger sammen med andre sentrale elementer som er med på å definere 
på hvilken måte kommunen kan jobbe med sitt boligarbeid. Husbanken definerer følgende 
mulighetsrom, hvor kommunens rolle er en av tre elementer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunens rolle handler om hva kommunen vil være. Samarbeid omhandler hvem andre 
som kan bidra med økt boligetablering i kommunen. Virkemidler handler om hvordan sikre 
økt boligetablering gjennom bedre virkemiddelbruk. Innenfor det mulighetsrommet som 
defineres av trekanten må dette føres videre av kommunen gjennom gode analyser og 
helhetlig boligplanlegging. 
 
 

5.4 Pendling og stedlige arbeidsplasser 
Lunner kommune er i likhet med mange andre kommuner som tilhører Osloregionen en 

pendlerkommune. I 1950 pendlet omkring 300 personer, noe som steg til omtrent 400 ti år 

etter. På 60-tallet steg pendlingen raskt og stabiliserte seg på over 40 % av de yrkesaktive. 

I dag jobber 70 % av den yrkesaktive befolkningen utenfor kommunegrensen. 

 

Lunner

2000 2013

Sysselsatte 4443 4637 194 4 %

Innpendling 569 698 129 18 %

Utpendling 3050 3238 188 6 %

Stedlige 1962 2097 135 6 %

EndringÅr

 
 

Telemarksforskning gjennomførte på oppdrag fra Distriktssenteret rapporten 

Sårbarhetsanalysen 2012. Analysen fokuserer på kommuners tilgang på arbeidsmarkedet. 

Kommuner med en høy andel pendlere til andre kommuner, har høy 

arbeidsmarkedsintegrasjon og dermed mindre sårbar for bortfall av lokale arbeidsplasser. 

Analysen peker på at det finnes eksempler på beslektede indekser hvor høy utpendling er 

et tegn på sårbarhet og liten bærekraft. Telemarksforskning mener derimot at dette er 

Kommunes rolle 

Analyse og 
helhetlig 

boligplanlegging 

Samarbeid Virkemidler 
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feil. Høy utpendling betyr at stedet har lett tilgang til et nærliggende arbeidsmarked. Det 

vil alltid være en fordel. Lunner kommune har derfor «overskudd på folk» i stedet for 

«underskudd på arbeidsplasser». 

 

Tabell: Totalt antall sysselsatte bosatt i kommunene og stedlige arbeidsplasser.  
Kilde: SSB 

 

Kommune År

Antall

% av 

befolkning Antall

%  av 

syssels

Lunner 2000 4443 54 % 1962 44 %

2013 4637 52 % 2097 45 %

Gran 2000 6522 51 % 5451 84 %

2013 6774 50 % 6309 93 %

Sysselsatte Stedlige 

 
 
Arbeidsplassdekningen var for 2013 på 45 %.  
 
Tabell: Stedlige arbeidsplasser fordelt på sektor. Kilde: SSB 
 

 

2000 2013 +/- % 2000 2013 +/- %

Sum alle sektorer 1962 2097 135 6,4 % 5451 6309 858 13,6 %

Statlig forvaltning 116 70 -46 -66 % 231 309 78 25,2 %

Fylkeskommunal forvaltning 66 0 -66 -660 % 165 188 23 12,2 %

Kommunal forvaltning 743 839 96 11,4 % 1120 1313 193 14,7 %

Privat sektor og offentlige foretak 1037 1188 151 12,7 % 3935 4499 564 12,5 %

GranLunner

 
 
Lunner hadde til sammen 2097 arbeidsplasser i slutten av 2013. Antall arbeidsplasser har 
økt med 135 arbeidsplasser siden 2000. Dette er en oppgang på 6 %. Den lave økningen for 
denne perioden skyldes omstruktureringer innen videregående skole og tannlegetjenesten 
hvor arbeidsplasser er flyttet fra Lunner til Gran.  Ser man på veksten i privat sektor er 
denne på 12,7 %. På landsbasis var veksten i privat sektor på 12,8 % i samme periode. 
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5.5 Finansielle virkemidler 
Tabellen nedenfor viser hvilke virkemidler som er tilgjengelige både fra Husbanken og 
kommunen. 
 
Virkemiddel Formål Bruksområde Målgruppe 

Startlån Skal bidra til at husstander 
med boligetableringsproblemer 
får mulighet til å etablere egen 
bolig 

Toppfinansiering til: 
Oppføring av ny bolig 
Kjøp av brukt bolig 
Utbedring av bolig 
Refinansiering av dyre lån 

Unge i etableringsfasen, 
barnefamilier, 
enslige forsørgere, 
funksjonshemmede, 
økonomisk vanskeligstilte 
husstander 

Boligtilskudd til 
etablering av bolig 

Gis i kombinasjon med Startlån 
og skal hjelpe husstander med 
svak økonomi til å kunne skaffe 
egnet bolig 

Til etablering av ny eller 
brukt bolig 

Fysisk og psykisk 
utviklingshemmede, 
Husstander med svak 
økonomi, 
Unge i etableringsfasen,  
Sosialt vanskeligstilte 

Grunnlån Brukes til nye boliger, 
utbedring og ombygging av 
boliger. 
Kjøp av nye og brukte 
utleieboliger. 
Kan også benyttes til 
studentboliger 

Husbanken kan gi grunnlån til 
80 % av prosjektkostnadene 
eller salgsprisen, forutsatt at 
det tilfredsstiller kriteriene 
for universell utforming 

Privatpersoner, utbyggere, 
bolig-byggelag, borettslag, 
kommuner, 
fylkeskommuner, selskap 
og stiftelser 

Lån til utbedring Stimulere til fornyelse av 
boliger for å fremme bolig- og 
miljøkvalitet 

Til utbedring av  boliger for 
vanskeligstilte husstander 

Enkeltpersoner, 
kommuner, selskaper, 
stiftelser 

Boligtilskudd til 
tilpasning/utbedring 
av bolig 

Eldre og mennesker med 
funksjonsnedsettelse kan få 
tilrettelagt egen bolig og 
dermed bli lenger 
hjemmeboende 

Tilrettelegging av bolig. 
Dekker ikke normal slitasje 

Funksjonshemmede, 
Personer o/60 år, 
Sosialt vanskeligstilte, 
Barnefamilier 

Tilskudd til 
utredning og 
prosjektering 

Personer med 
funksjonsnedsettelse kan søke 
støtte til arkitektbistand for 
planlegging av hensiktsmessige 
boligløsninger 

Kostnader i forbindelse 
med prosjektering 

Et hustandsmedlem er 
funksjonshemmet og 
husstanden kvalifiserer til 
lån 

Bostøtte Statlig støtteordning for å sikre 
husstander med svak økonomi 
et godt boforhold 

Behovsprøvd reduksjon av 
boutgifter for å kunne 
anskaffe eller bli boende i en 
god/hensiktsmessig bolig 

Personer med særskilt lav 
inntekt 
 

Kommunalt 
boligtilskudd 

Sikre at leietakere i 
kommunale boliger har et 
minimum  til livsopphold  etter 
fradrag av godkjente boutgifter 

Behovsprøvd reduksjon av 
boutgifter for leietakere i 
kommunal bolig 

Leietakere i kommunale 
boliger 
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6 Kilder 

Boligutredning til Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland, 
Prognosesenteret AS. 
 
«Gode eksempler på boligstrategiske tiltak i distriktene», Rambøll og Distriktssenteret. 
 
«Areal- og transportanalyse for Hadeland», Civitas. 
 
«Nye befolkningsgrupper – endret livsstil og andre boligpreferanser», NIBR. 
 
«Derfor blir vi her» - innvandrere i Distrikts-Norge, Distriktssenteret 
 
Regional plan for Hadeland 2014-2021 
 
Delutredninger vedrørende kommunereformen for Lunner og Gran 
 
«Suksessrike distriktskommuner», Telemarksforskning 
 
«Areal- og transportutvikling i Osloregionen - faktagrunnlag», TØI 
 
Ulike boligplaner: 
- Gran kommune 
- Hamar kommune 
- Kommunedelplan for økt bosetting, Herøy kommune 
 
 


