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BOLIGBYGGING - ET POLITISK ANSVAR

Norsk boligpolitikk har vært vellykket. De fleste bor godt i Norge. Boligstandarden er
høy og de fleste eier sin egen bolig. De siste årene har imidlertid boligprisene steget
kraftig, og det er blitt vanskeligere for mange - særlig for unge - å etablere seg i egen
bolig. Arbeiderpartiets stortingsgruppe er urolig over denne utviklingen.
Hovedproblemet i dagens boligmarked er at det bygges for få boliger i pressområder.
Prisveksten er blant annet et resultat av at etterspørselen over tid har vært større enn
tilbudet. Det må være et overordnet politisk ansvar å sørge for stabilt nivå på
boligforsyningen.
Mens nasjonale og lokale myndigheter står ansvarlige for andre sentrale
velferdsgoder – arbeid, utdanning, helsetjenester, barnehager, eldreomsorg – er det
ingen som har et tydelig ansvar for boligforsyning. Dette er ikke holdbart.
Arbeiderpartiet mener det er en sentral politisk oppgave å bidra til at det bygges nok
boliger. Norge har i dag et av Europas minst regulerte boligmarkeder. Det er et
paradoks at vi i et land hvor mye annet er et offentlig ansvar, ikke har en tydeligere
politisk ansvarsplassering av det å sikre folk flest et sted å bo.
Det bor nå 5 millioner mennesker i Norge, og befolkningen vokser raskt.
Prognosesenteret beregner behovet for nye boliger hvert år til ca. 40.000. De siste
årene har boligbyggingen ligget langt under dette nivået. Boligknapphet i
kombinasjon med et lavt rentenivå, høye lønninger og god tilgang på kreditt har gitt
stort prispress i boligmarkedet. På få år er boligprisene økt betydelig.
Befolkningsvekst og igangsatte boliger i Norge 2001-2011 (kilde: SSB)
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“Gjeldsbelastningen på førstegangskjøpere kan
håndteres med den renten som er i dag. Men en
rentestigning vil by på problemer”.
Ola Grytten, Professor i økonomi ved NHH (Aftenposten 12.januar 2012)

Det er ulike boligutfordringer i ulike deler av landet. Enkelte steder er boligmarkedet
slik at prisen på en nybygd bolig er mindre enn byggekostnadene. Andre steder
opplever folk boligknapphet og jevnt økende priser. Boligutfordringene er størst i
pressområdene, særlig i Osloregionen. Men også i og rundt andre storbyer som
Bergen, Trondheim, Stavanger og Drammen er prisveksten sterk.
Prisveksten vi har sett de siste årene har gitt en sterk økning i folks boligformuer,
men gjør det samtidig vanskeligere for ungdom å etablere seg, særlig for de som ikke
får noe økonomisk hjelp fra foreldre. Dette gjør at flere har en økonomisk ustabil
bosituasjon, og kan over tid bidra til at personer med alminnelige inntekter presses ut
av byområder. Vi frykter en utvikling hvor arbeidstakere innenfor samfunnskritiske
områder som helse, politi, brann og skole ikke vil ha råd til å bo i akseptabel avstand
fra der de skal jobbe. Påfølgende lønnspress i pressområdene vil også virke
lønnsdrivende i resten av landet.
I tillegg kan boligmangel i seg selv være til hinder for økt vekst i enkelte bransjer.
Bedrifter med rekrutteringsbehov får ikke løst disse om medarbeiderne ikke kan finne
seg et sted å bo i rimelig nærhet. Dette gjelder også de som rekrutterer arbeidskraft
internasjonalt, enten det gjelder kortvarige arbeidsforhold i konjunkturutsatte bransjer
eller høykompetent arbeidskraft hvor man er i en global konkurransesituasjon.
Boligforsyning virker direkte inn på Norges konkurransekraft og har
samfunnsøkonomiske konsekvenser.
Bedring av infrastruktur gjør større arealer tilgjengelig for pendling. Aksen jobb-hjem
er avgjørende for hvordan boligbygging vil utvikle seg. Det må legges til rette for økt
boligbygging rundt kollektivknutepunktene, og boligbygging må sees i sammenheng
med utvikling av transportløsninger. Arbeiderpartiets landsmøte vedtok i 2011 at
staten skal bidra til raskere og mer omfattende utbygging av kollektivinfrastruktur i de
største byene.
Selv om mange eier sin egen bolig i Norge vil flere utleieboliger avhjelpe det
generelle markedet og dempe prisveksten. For mange er leid bolig en god løsning,
ikke minst for ungdom og de som er i en tidlig fase av yrkeslivet. Det norske
leiemarkedet er lite og preget av lite profesjonalitet. Et godt fungerende leiemarked
øker mobiliteten i samfunnet.
Gjennom de siste årene er det boligsosiale arbeidet styrket vesentlig. Regjeringen
har forenklet og styrket bostøtten, aldri før har så mange mottatt startlån gjennom
Husbanken, og det er nå mer enn 100.000 kommunale utleieboliger i Norge. Den
boligsosiale innsatsen må fortsette, men det er nå tid for å ta grep i den brede
boligpolitikken – den som angår alle.
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ØKT BOLIGFORSYNING
- BYGGE FLERE BOLIGER

Både nasjonalt og lokalt er det behov for en tydeligere plassering av det politiske
ansvaret for boligbygging. I dag er ansvaret for bolig fragmentert og fordelt på flere
statsråder og i flere stortingskomiteer. Det er i tillegg ingen som har et tydelig ansvar
for boligforsyning.
Kommunene må ta større ansvar for å møte befolkningsutviklingen i egen kommune.
Samtidig opplever kommunene at staten, i sine mange avgreininger, begrenser
mulighetene til å ta dette ansvaret. Arbeiderpartiet ønsker at kommuner med en
offensiv og fremtidsrettet boligpolitikk, skal møte en stat som er positiv og
samarbeidsvillig, og opptrer som en samordnet og konstruktiv medspiller. Vi må både
stille strengere krav til kommunene og samtidig gi dem frihet til å utvikle egne arealer.
Forslag til tiltak:


Boligminister. Statens ansvar er å sikre gode rammebetingelser for
boligbygging. I dag er ansvaret for spredt og utydelig: Seks departementer,
fem stortingskomiteer.



Bedre statlig samordning. Det er behov for bedre samordning både innenfor
boligpolitikken og særlig mot transport- og arealpolitikken. Ansvaret for Planog bygningslovens areal- og bygningsdeler må samles i et departement, og
det må settes klare og tallfestede mål for boligbygging og tomteregulering.
Mange kommuner opplever at innsigelsesordningen ikke brukes i tråd med
hensikten.



Offentlige modeller for beregning av fremtidig byggebehov. I dag er det
ingen statlig myndighet som beregner og har samlet oversikt over hva som må
bygges i ulike kommuner/regioner for å holde tritt med befolkningsveksten i
årene som kommer. Det er nødvendig å etablere slike offentlige kalkyleverktøy
om man skal ha et bevisst og kvalitetssikret beslutningsgrunnlag for politiske
beslutninger om fremtidig boligbygging. På basis av informasjon fra
kommunene utarbeider Boverket i Sverige hvert år vurderinger av boligmarked
og byggebehov. Det bør innføres lignende analyser i Norge.



Rikspolitiske retningslinjer for tilstrekkelig boligforsyning i områder med
vekstpress. Dette er retningslinjer som vedtas av regjeringen for å presisere
viktige nasjonale mål innenfor utvalgte politikkområder. Disse retningslinjene
skal være førende blant annet for den kommunale planleggingen og
saksbehandlingen. Økt boligbygging bør være et slikt mål.

- 4 -

”Det er ingen skandale at boligprisene stiger, men
det er en skandale at prisene stiger så mye.”
Martin Mæland, konsernsjef i OBOS (Dinside.no, 14.juni 2011)



Hensynet til økt boligbygging må vektes tyngre ved konflikt med andre
interesser. I all arealplanlegging er det ulike hensyn som må avveies (miljø,
jordvern, kulturminner osv.) opp mot boligbygging. Det er behov for en klarere
rangordning mellom disse ulike hensynene, og økt boligbygging er en
selvstendig faktor det må tas hensyn til. Alle hensyn må vurderes helhetlig.



Lovpålagte boligplaner i kommunene. Alle norske kommuner må utarbeide
langsiktige og helhetlige planer for arealanvendelse, boligbygging og utvikling
av infrastruktur basert på forventet befolkningsutvikling og kommunenes
tomtetilgang. Planene må reflekteres i kommuneplanens arealdel.



Plan for fornyelse og fortetting av eksisterende boligmasse må inngå i
boligplanen. Fornyelse og fortetting av eksisterende boligmasse kan øke og
bedre boligtilbudet innenfor kommunegrensene (sanering av gammel
bebyggelse, ombygging fra næringsbygg til boligbygging, påbygging i høyden,
fortetting, osv.). Det må etableres nye tilskuddordninger gjennom Husbanken
for å stimulere til økt aktivitet på dette området. Høy tomteutnyttelse betyr ikke
nødvendigvis dårligere bokvalitet. Marienlystområdet i Oslo er ett av Norges
tettest bebygde områder – men samtidig ett av byens mest attraktive
boområder.



Veksttilskudd. Kommuner med sterk befolkningsvekst opplever press på
kommunal infrastruktur. Veksttilskuddet i det kommunale inntektssystemet er
ment å avhjelpe dette. Kriteriene for tilskuddet må gjennomgås og selve
tilskuddssatsen må vurderes å økes betydelig.



Etablere låneordninger til miljøopprydding av gammel utidsmessig
bebyggelse (fabrikkområder, lagerlokaler, fyllinger m.m.) for å legge til rette
for boligbygging.



Etablere låneordninger for strategiske tomtekjøp i kommunene. Etablere
låneordning for dette formålet.
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RASKERE OG ENKLERE REGULERING
OG SAKSBEHADINLING

Selv om byggekostnader ikke er eneste forklaring på økte boligpriser, er økte
byggekostnader en del av prisbildet. Noe av økningen i byggekostnader skyldes
tekniske og andre krav som myndighetene stiller. På samme måte er det med
saksbehandlingstid. I mange kommuner tar det for lang tid å behandle
reguleringsplaner og byggesøknader. Ofte er det offentlige selv en del av årsaken til
at det tar lang tid, for eksempel ved at staten legger ned innsigelser.
Forslag til tiltak:


Gjennomgå regelverket med siktemål å fjerne hindre for økt boligbygging.



Nye endringer i Plan- og bygningsloven (PBL) og tilhørende forskrifter.
Ved enhver ny endring i PBL må det utredes hvilke konsekvenser endringen
har for bygging av nye boliger. Det skal gjøres en konkret vurdering av
konsekvensene for nivået på nybygging av boliger.



Forutsigbar gjennomføring av endringer i PBL og tilhørende forskrifter.
Endringene må tre i kraft samtidig og på faste datoer ikke oftere enn hvert
annet år, for eksempel 1. juni hvert partallsår, for å unngå at bransjen hele
tiden må tilpasse seg endringer.



Utvide virkeområdet for ”små planendringer”, PBL paragraf 12-14. Åpne
for at kommunene raskt kan gjøre små reguleringsendringer. Dagens
planprosesser er langvarige og krever omfattende medvirkning.



Endre 5-årsfristen i reglene for detaljregulering i PBL. I noen kommuner
tar det mange år å bringe et reguleringsforslag fram til vedtak. 5-årsregelen
fører til lav forutsigbarhet, lavere byggeaktivitet/boligbygging og unødvendig
byråkrati.



Begrense adgangen til å klage i byggesaker der det bygges i samsvar med
vedtatt reguleringsplan.

”Det er en alvorlig utfordring at plankartene ikke
krysser kommunegrensen.”
Guro Voss Gabrielsen, Norsk Form (Aftenposten 11.januar 2012)

- 6 -

”Det må i langt større grad legges opp til en
sammenhengende planlegging og utbygging av
boliger og infrastruktur.”
Per Jæger, Adm.. direktør i Boligprodusentenes Forening



Legge til rette for utrulling av ”Vestfoldmodellen”. Modellen innebærer at
man gjennom samarbeid med ulike myndighetsnivåer identifiseres areal som
det ikke i utgangspunktet finnes byggebegrensninger på. Landets fylkesmenn
bes om å samarbeide med fylkeskommuner og kommuner om helhetlige
gjennomganger av byggebegrensninger i fylket.



Plan- og byggesaksbehandling. Bevilge midler til utvikling og utrulling av ITløsninger som gjør elektronisk plan- og byggesaksbehandling mulig i
kommunene: søknad på nett, svar samme kveld.



Raskere igangsetting på byggeklare tomter. Stimulere til at kommuner
bruker privatrettslige verktøy for å sette tidsfrister for bygging på
ferdigregulerte tomter.
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SENKE TERSKELEN FOR
ETABLERING I EGEN BOLIG

En konsekvens av boligknapphet og prisøkning, er at det er blitt vanskeligere for
ungdom og andre å etablere seg i egen bolig. Økt boligbygging vil over tid bidra til å
senke terskelen for etablering. Det er imidlertid også behov for andre tiltak.
Husbanken er et viktig boligpolitisk verktøy. Vi ønsker å opprettholde den boligsosiale
aktiviteten gjennom Husbanken, men vil samtidig utvide bankens virkeområde med
programmer som i større grad enn i dag gjør det mulig for folk å etablere seg i egen
bolig – eid eller leid. Husbanken bør få en viktigere rolle i den alminnelige
boligforsyningen.
Forslag til tiltak:


Husbankens låneramme må styrkes kraftig.



Flere må få startlån. Flere førstegangsetablerere må få reell mulighet til å eie
egen bolig gjennom startlån i Husbanken.



Informasjon om ordningen med startlån må nå ut til flere. Det må vurderes
flere kanaler for å bidra til dette, eksempelvis eiendomsmeglere eller gjennom
boligprospektet.



Utvide Husbankens tilskuddsordninger:
o Leie-til-eie-ordninger. Gi kommuner og beboere mulighet til å innfase
et avdragselement i husleie i kommunale boliger.
o Ordning for etablering av utleieboliger og ungdomsboliger i regi
av boligbyggelag, stiftelser, ideelle organisasjoner og private. Se
også kapitel 4.



Gjennomføre en bred vurdering av virkemidler for å legge til rette for at unge
skal få gode muligheter til å komme seg inn på boligmarkedet, inklusive en
vurdering av en utvidelse av BSU.
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FLERE UTLEIEBOLIGER,
UTVIKLE LEIEMARKEDET

Det norske utleiemarkedet er svært lite etter internasjonal målestokk. Under 20 % av
befolkningen er leietakere, og ungdom og vanskeligstilte er overrepresenterte blant
disse. Utleiemarkedet er lite regulert og prisutviklingen har de siste årene vært om
lag som for eide boliger. Et godt fungerende leiemarked øker mobiliteten i samfunnet
og er viktig for et velfungerende utdannings- og arbeidsmarked. Økt
arbeidsinnvandring legger også et økende press på leiemarkedet. Et leiemarked med
moderate priser kan også bidra til å avdempe noe av presset i eiermarkedet.
Forslag til tiltak:


Doble antall nye studentboliger hvert år: Fra 1.000 til 2.000 pr. år. Endre
kostnadsgrensen og tilskuddsandelen slik at disse ikke hindrer bygging i
pressområder. Hoveddelen av de nye studentboligene skal bygges i
pressområdene.



Legge til rette for bygging og etablering av utleieboliger og
ungdomsboliger i regi av boligbyggelag, stiftelser, ideelle organisasjoner og
private gjennom en tilskuddsordning i Husbanken. Bergensmodellen, med
samarbeid mellom kommunen og andre aktører, er et godt eksempel på dette.



Støtte etablering av en nasjonal leieboerforening gjennom offentlig støtte.



Profesjonalisert leiemarked. Lov- og regelverk må gjennomgås med
siktemål å etablere et større profesjonelt leiemarked med flere større ideelle
og kommersielle aktører.



Kartlegge i hvor stor grad kommunene benytter seg av muligheten til
bruk av forkjøpsrett. Kommunene har gjennom borettslagsloven og
eierseksjonsloven rett til å eie inntil 10 prosent av boligene i borettslag og
sameier.
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STYRKE KOMPETANSEN OM
BOLIG I BYGGEBRANSJEN

Produktivitetsutviklingen i byggenæringa er negativ. Det er bekymringsfullt at
byggenæringen i dag er like lite produktiv som på 1980-tallet. Myndighetene må
arbeide sammen med næringa slik at det satses mer på forskning og utvikling og
styrke innovasjonsevnen. Det offentlige er en betydelig kjøper av tjenester fra
byggenæringen og dette gir potensial for å bidra i større grad enn i dag til utvikling i
næringen gjennom mer bevisste innkjøps- og anbudsprosesser.
Forslag til tiltak:


Styrke boligforskningen. Egne forskningsmidler.



Fremme innovasjon, bruken av offentlige byggemodeller (BIM) og
satsning på flere lærlinger gjennom skjerpede krav i anbud, innkjøp og
kontrahering når offentlige myndigheter er avtalepart.



Tilrettelegge for teknologisk infrastruktur basert på BIM.



Bygge- og eiendomsnæringen tas aktivt med i arbeidet med å utvikle målene
for Bygg21.



Sørge for mer oppmerksomhet om Y-veien (yrkesfaglig vei til ingeniør) for å
sikre økt rekruttering til byggebransjen.



Øke antallet som fullfører utdanning som fagarbeider til byggebransjen.
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Boligutvalget ble satt ned av Arbeiderpartiets stortingsgruppe 22. november 2011.
Utvalget har hatt en serie med møter med representanter for boligbransjen, forskere
og andre for å få innspill til konkrete tiltak.
Håkon Haugli (leder)
Medlem av Stortingets kommunal- og forvaltningskomité og Arbeiderpartiets
boligpolitiske talsperson.
Torgeir Micaelsen
Leder av Stortingets finanskomité.
Marianne Aasen
Leder av Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité.
Lene Vågslid
Medlem av Stortingets familie- og kulturkomité og medlem av det offentlige
utvalget som la fram NOU 2011:15 Rom for alle.
Politiske rådgivere: Siri Holland og Stian Simensen
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Noen fakta om det norske boligmarkedet:
 I Norge bor 8 av 10 i egen bolig.
 I 2011 ble det satt i gang bygging av 27.700 boliger.
 Befolkningsveksten i Norge var i 2011 på 65.500 personer.
 Prognosesenteret har på bakgrunn av dette beregnet at det må bygges ca
38.000 boliger for å møte denne befolkningsveksten. Bare i Oslo og
Akershus beregnes behovet til 12.000 per år
 Folketallet i Norge passerte 5 millioner 19.mars 2012. Den siste millionen
har kommet i løpet av 37 år.
 Den neste millionen beregner SSB at vil komme i løpet av de neste 17
årene, i 2029.
 Boligprisene stiger raskt i Norge. Boligprisindeksen for perioden 2005-2011
viser dette tydelig (Kilde: SSB):
• Landet: 50,9 %
• Oslo med Bærum: 51,0 %
• Stavanger: 91,9 %
• Bergen: 45,0 %
• Trondheim: 46,5 %
 Konsumprisindeksen har i samme tidsperioden økt med 13,3 %.
 Byggekostnadsindeksen har i samme tidsperiode økt med 28,9 %.
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