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MANDAT 

Dyrøy kommunestyre gjorde følgende enstemmige vedtak i møte 30.01.12, sak 11/12: 

1. Dyrøy kommune iverksetter utredning av boligtilbud rettet mot unge i etableringsfasen. 

2. Det nedsettes et utvalg på 3 politikere med rådmann/den rådmannen utpeker som sekretær for 
utvalget. Følgende velges: Per Jensen, Randi Lillegård, Marit Alvig Espenes 

3. Utvalgets forslag skal inneholde  antall boenheter, størrelse, leiepris, beliggenhet, annet 
(finansieringsmuligheter m.v.). Dyrøy kommune tar en gjennomgang av eksisterende boligmasser 
herunder evt. salg. 

4. Dyrøy kommunestyre er positiv til at det fremmes søknad om deltakelse i ”Boligetablering i 
distriktene” 

I tillegg oppfordrer rådmannen i et notat fra 23.02.12 utvalget om å si noe om hva som er målsetningen for 
kommunens boligpolitikk og drøfte tiltak for å stimulere det private boligmarkedet. Utvalget oppfatter at alle 
partier ønsker å løfte temaet høyere på dagsordenen og finne en felles retning for kommunens boligpolitikk. 
Det er utvalgets ønske at alle partier behandler saken innad i egne partier før den tas opp til felles drøfting. 

INNLEDNING 

Dyrøy kommune har utfordringer med tilrettelegging av bolig til unge i etableringsfasen, blant annet fordi:  

· Dyrøy kommune har (nesten) ingen nybygging, svært få boenheter til leie på det private markedet og 
forholdsvis mange fritidsboliger (eldre hus/hytter).   

· Omløpshastigheten (salgstakten) på boliger er svært lav. 

· Dette er en reell utfordring ifht. rekruttering av nødvendig kompetanse til stillinger i kommunen, til 
det private næringsliv og for å bosette lærlinger som vil til våre bedrifter. 

· Det er en ubalanse i sammensetningen av type boliger i Dyrøy, det er derfor vanskelig å veksle mellom 
boliger av ulik størrelse i ulike livsfaser. 

· Det er viktig å gi unge mennesker i etableringsfasen og tilflyttere i alle aldre muligheten til å kjøpe 
egen bolig i Dyrøy. Kommunen må ikke forhindre boligmarkedet i å fungere ved å tilby leiepriser eller 
vilkår som gjør det mer attraktivt å leie kommunal bolig enn å eie og/eller bygge. 

· Kommunen har forholdsvis mange kommunale boliger for grupper med ulike behov. Ved at det tillates 
lang botid, er kommunen med på å opprettholde et boligmarked som preges av liten sirkulasjon.  

· Noen opplever at banken ikke gir lån som dekker kostnadene ved å bygge nytt, renovere eller bygge ut 
eldre boliger, fordi salgsverdien (markedsverdien) i vårt område er så lav. 
 

· Hvordan organiserer vi boligarbeidet og skaffer oss kunnskap om eget boligmarked i framtida? Vi må 
ha handlekraft til å endre det som ikke fungerer. Fokus på temaet er positivt for andre pågående 
prosesser i kommunen, jf. planarbeid, tilrettelegging for næringsutvikling, rekruttering/integrering 
m.m. 
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STATUS I 2012: ANTALL OG TYPE  

Utvalget opplever til dels sprikende beskrivelser av kommunens boligsituasjon. Kommunen har forholdsvis 
mange boliger, mange er øremerket spesielle formål som faller utenom begrepet unge i etableringsfasen.  
Dyrøy boligstiftelse og Dyrøy kommune disponerer i dag til sammen 55 boligenheter som forvaltes under ett. 

Dyrøy boligstiftelse, i alt 10 boenheter: 

- I tilknytning til Dyrøytunet    6 leiligheter (omsorgsboliger) 

- Stormyrveien     3 leiligheter a 65 kvm (utleid pt som eldreboliger) 

- Korgedalen     1 enebolig (utleid pt til ansatt) 

Kommunale boliger, i alt 45 boenheter: 

- I sykehjemmet     3 leiligheter (omsorgsboliger) 

  5 omsorgshybler 

- I tilknytning til Dyrøytunet   15 leiligheter (TPU-, eldre- og omsorgsboliger) 

- Korgedalen     1 enebolig, 81 kvm (utleid til privat bedrift) 

- Elveveien     2 leiligheter, a 41 kvm 

  2 leiligheter, a 88 kvm 

  1 leilighet, 82 kvm (bolig turnuslege) 

- Ringveien     1 enebolig, 171 kvm (prestebolig) 

  1 enebolig, 117 kvm (legebolig) 

      1 enebolig, 80 kvm (sosialbolig) 

  1 enebolig, 108 kvm (utleid pt til ansatt) 

  1 enebolig, 92 kvm (behov for totalrenovering) 

  3 leiligheter, a 112 kvm  

  3 hybler 

- Fossmoveien     1 enebolig, 76 kvm (sosialbolig) 

- Fredheim, Espenes    2 leiligheter, a 37 kvm 

      2 leiligheter, a 41 kvm 

Pr 23.02. er alle enheter disponert/utleid, unntatt: 

- Elveveien 13, 41 kvm (renoveringsbehov – avtale om utleie etter renovering) 

- Ringveien 23, 92 kvm (behov for totalrenovering, evt. salg?) 

- Ringveien 9 a (2 hybler) 

- Ringveien 9 b, 110 kvm (planlagt ombygd) 

- En omsorgsbolig Dyrøytunet (behov for omfattende renovering) 

- Prestebolig (husleie håndteres fra staten, men boligen kan disponeres) 
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Rådmannen beskrev følgende i et notat til utvalgets første møte: 

Status/mulige tiltak på kort sikt  

Kommunestyret vedtok allerede i 2010 en ombygging av Ringveien 9 b til to mindre leiligheter. I planlagt 
ombygging skulle en av hyblene i 9 a inngå. Bakgrunnen for dette var etterspørsel fra målgruppe unge i 
etableringsfasen, mv som ikke ser seg råd til å leie store leiligheter. Dette er ikke gjennomført, dels fordi 
boligen har vært utleid og dels på grunn av manglende kapasitet. 

I investeringsbudsjettet for 2012 er det vedtatt bygging av 3-4 omsorgsleiligheter med opplegg for heldøgns 
pleie og omsorg. Dette tiltaket er under planlegging. I investeringsbudsjettet er det også bevilget kr 400 000 til 
renoveringstiltak og/eller standardheving av 1-2 boliger. 

I driftsbudsjettet er det bevilget kr 300 000 til ordinært vedlikehold av kommunalt eide boliger. 

Om leietakere og «turnover» 

I all hovedsak har man med dagens boligmasse klart å møte løpende etterspørsel og behov, og avtalt klausul 
om maksimal botid for de ca 15-20 boliger som er å betegne som «gjennomgangsboliger», har aldri vært 
håndhevet. Denne tilsynelatende «balanse» mellom tilbud og etterspørsel etter kommunale boliger kan 
imidlertid skyldes flere forhold: Kanskje har vi nok boligenheter – i følge Kostra har vi betydelig flere boliger pr 
1.000 innbyggere enn gjennomsnittet. Et annet forhold som spiller inn er prisnivået – lavere leie vil øke 
etterspørselen og forlenge ønsket botid.  

I denne oversikten må en ta hensyn til at mange er boliger øremerket til å dekke andre boligsosiale behov 

Pr i dag har vi signaler på at 2-3 leietakere vurderer å avslutte sine leieforhold. Ytterligere stimuleringstiltak for 
å få folk til å skaffe seg egne boliger vil kunne øke dagens «turnover». 

 

STATUS KOMMUNALE UTLEIEPRISER  

Tabell neste side 
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STATUS TOMTER 
 
Pr. dato er følgende tomter ledig i Dyrøy kommune: Som det fremgår av oversikten har Dyrøy kommune over 
30 byggeklare tomter, hvorav 20-25 av disse ligger sentrumsnært.  Kommunen har gratis tomter i feltene 
Kastnes, Bjørkebu (Bjørkebakken), Skaubu (Espenes) og Brøstadbakkan. 
 

Skogstadåsen boligfelt 4 tomter Regulert boligformål  
Ved Statoilstasjonen  3 tomter Regulert boligformål  
Ringveien 1 tomt Regulert boligformål  
Fossmoveien 8,6 da Satt av til boligformål i kommuneplanen arealdelen  
Korgedalen 2 tomter Regulert til boligformål, eies av Ferdighus AS  
 8 tomter Regulert til boligformål, eies av Dyrøy kommune  
Brøstadbakkan 4 tomter Regulert til boligformål  
Stormyrveien 1 tomt Regulert til boligformål  
Kastnes 4 tomter Regulert til boligformål  
Bjørkebakken 4 tomter Regulert til boligformål  
Sum ca. 36 tomter   
    

DAGENS REGLER OG PREMISSER FOR BYGGETILSKUDD 

1. Dyrøy kommunestyre viderefører ordningen med byggetilskudd til de som bygger nytt bolighus i 
Dyrøy. Størrelsen på tilskuddet fastsettes av kommunestyret.  

2. Formannskapet kan i særlige tilfeller der restaurering/ombyggingsarbeider skjer sammenhengende og 
er så omfattende at det tilnærmet svarer til nybyggingspris og huset fremstår som nytt, innvilge inntil 
50 % av gjeldende byggetilskudd.  

3. For nybygget fritidsbolig som innvilges omgjort til helårsbolig kan det innvilges inntil 50 % 
byggetilskudd. For eldre fritidsbolig som innvilges omgjort til helårsbolig og som for øvrig oppfyller 
kravene i pkt 2, kan det innvilges inntil 50 % byggetilskudd. 

4. I forbindelse med gjenoppbygging i Dyrøy kommune etter brann eller lignende kan kommunen gi et 
byggetilskudd tilsvarende 1/3 av helt tilskudd. 

5. Innvilget tilskudd utbetales etter følgende regler:  
a. Fullfinansiering må bekreftes  
b. 50 % utbetales når mur står byggeferdig og vei, vann og kloakk er tilført.  
c. 50 % ved ferdigstillelse av boligen og boligbygger er bosatt/ blitt registrert i folkeregistret i Dyrøy 
kommune.  
d. Boliger med byggetilskudd kan ikke omgjøres fra helårsboliger til fritidsboliger før 10 år etter at 
tilskudd er innvilget. 

6. Resterende tomter i Bjørkebakk, Skaubu og Kastnes boligfelt og kommunal eiendom på Dyrøya som er 
egnet til boligformål, stilles gratis til rådighet for byggeinteresserte.  

7. For boliger utenom kommunale boligfelt som ikke har mulighet til å knytte seg til kommunalt vann og 
kloakkanlegg (inkl. privat anlegg der kommunen dekker driftsunderskudd) gis et tilskudd på kr 6.000,- 
for vann og kr 6000,- for kloakk. Maksimalt tilskudd kr 12.000,-.  

8. Rådmannen bemyndiges til å avgjøre enkeltsøknader for delvis dekning av flytteutgifter til familier 
som flytter til kommunen hvor byggetilskuddet ikke kommer til anvendelse.  

9. Reglene skal gjelde fra 01.01.2010.  
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Ref pkt 1: Gjeldende tilskuddssats vedtatt ksty sak 8/09:  kr 100 000  
 

BOLIGUTFORDRINGER I HELE LANDET 

Utvalget ønsker også å sette boligspørsmålet inn i en større sammenheng. Under følger noen betraktninger om 
boligmarkedet, basert på tall fra Statistisk Sentralbyrå, egne funn gjennom kommunale prosjekter og generelle 
samfunnstrender. 

Problemstillingene som er påpekt er ikke spesielle for Dyrøy. Av media kan en lese at andre mindre kommuner i 
vår region står ovenfor de samme boligpolitiske utfordringene som Dyrøy – selv om innbyggertallet går ned, er 
det mangel på ledige boliger i rekrutteringsøyemed.   

Regjeringen har foreslått å etablere ei prøveordning med tilskudd til bygging av boliger i distriktsområder. 
Dyrøy søkte om å bli med i ordningen, men nådde ikke opp i konkurransen med 81 andre. Utvalget mener at 
man likevel bør vurdere å prøve ut ulike løsninger, i samspill med private aktører. Innhold fra søknaden Dyrøy 
sendte, gjengis i dette notatet. 

VI ØNSKER Å EIE EGEN BOLIG 

Nordmenn er veldig fokuserte på å eie egen bolig, 80 prosent gjør det, ifølge tall fra SSB. Dermed havner vi i 
toppsjiktet i statistikk over hvor mange som eier egen bolig i de forskjellige europeiske landene. Å eie egen 
bolig er forbundet med å «bli voksen» og slå rot. Dyrøy kommune ønsker at flest mulig skal slå rot hos oss. 
Utvalget mener at politikerne i Dyrøy må ta stilling til om kommunens boligpolitikk særlig skal rette seg mot én 
målgruppe (aldersgruppe, familietype) eller om kommunen skal forsøke å bidra til at det finnes boliger for alle 
behov. Utvalget ønsker også en debatt om tiltakene som skal stimulere til boligbygging skal gjelde alle 
geografiske deler av kommunen, eller om man skal styrke med ekstra tiltak i noen deler av kommunen, for 
eksempel i sentrum. 

ENDRINGER I ARBEIDS- OG FAMILIELIV 

Tida da man bodde i ett og samme hus hele sitt voksne liv, er forbi. I dagens arbeidsmarked er det normalt å 
skifte jobb ofte, pendle og arbeide fra flere steder. Dyrøy kommune fronter slike moderne arbeidsformer 
gjennom satsingen på Stedsuavhengige arbeidsplasser. Også måten man organiserer familielivet på, er i stadig 
endring. Det medfører behov for bolig(er) som er tilpasset livsstil og faser, for eksempel ved samlivsbrudd der 
én eller begge parter skifter bolig. Det er heller ikke unormalt å høre til flere steder (jf. forskning fra Munkejord 
2009), og det er ikke unormalt å ha mer enn én bolig. Ifølge SSB oppgir 4 av 10 at de eier eller har tilgang til 
fritidsbolig/hytte. 

ENDRING I BEFOLKNINGSSAMMENSETNING 

Befolkningssammensetningen i Dyrøy er i endring. Tallet på barn, ungdom og yngre voksne går drastisk 
nedover i Dyrøy. Aldersgruppa fra 35 år og under går mest ned, mens vi blir flere i aldersgruppa fra 35–69 år. 
På 12–14 år er antallet unge mellom 25 og 34 år nesten halvert. Flere faktorer spiller inn, men tilgang på bolig 
er avgjørende for å motvirke denne trenden. Utvalget mener det er viktig at vi kjenner til statistikken og gjør 
aktive grep for at flere unge under 35 år skal etablere seg i Dyrøy. 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/pressesenter/pressemeldinger/2012/regjeringa-satsar-pa-bustader-i-distrikt.html?id=669060
http://www.ssb.no/samfunnsspeilet/utg/200705/11/index.html
http://kilden.forskningsradet.no/publikasjon/vis.html?tid=66496
http://kilden.forskningsradet.no/publikasjon/vis.html?tid=66496
http://www.ssb.no/norge/bolig.pdf
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0-24 år 378 369 374 379 385 392 400  382 357 348 353 340 

25-34 år 147 141 133 136 126 119 116 100 96 85 88 85 

35-44 år 174 165 169 167 161 146 144  148 143 148 155 147 

45-69 år 391 395 392 393 395 403 408  412 421 423 421 428 

70-79 år 152 151 141 131 126 123 126  118 115 111 110 107 

80 - år 95 97 100 111 110 105 101 105 100 101 106 98 

Erfaringer fra arbeidet med rekruttering (en del av prosjektet Dyrøy 2017), viser at man klarer å legge til rette 
for at flere unge familier skal flytte til Dyrøy gjennom målrettet arbeid. “Rekrutteringsteamet” har i løpet av 
2010-2011 hatt 12 møter med interessenter. Siden oppstart i 2007 har de møtt 41 familier. En hovedvekt av 
disse er familier +/- 30 år med små barn eller barn i magen. Over 50 prosent av dem teamet har møtt eller fulgt 
opp, har flyttet til Dyrøy. I dag er ca 35 % av ungene i Dyrøy barnehage barn av innflyttere som har kommet de 
siste fem årene. Enda er det for tidlig å slå fast om en kan se sammenhenger som gir grunnlag for å konkludere, 
men dette indikerer at unge mennesker ønsker å flytte fra urbane til rurale områder om muligheten er til 
stede. Samtidig uttrykker mange av disse at jobb ikke er det viktigste når de vurderer å flytte. Flere har 
mulighet til å ta jobben med på flyttelasset, mens andre allerede har en jobb som ikke har en fast lokasjon; 
altså de vil være på reisefot om de bor her eller der. Ofte er det dialogen med arbeidsgiver som er utfordrende, 
eller spørsmålet om bolig. Vi må bidra til å senke terskelen for å gå i gang med prosessen. 

DET LOKALE BOLIGMARKED 

Situasjonen på boligmarkedet i Dyrøy er beskrevet nærmere i søknad om deltakelse i «boligetablering i 
distriktet». Kort oppsummert beskriver søknaden et «ikke-eksisterende» boligmarked med lav omløpshastighet 
og få eierskifter: 

 «Årlig omsetning av boliger ligger i Dyrøy kommune på et usedvanlig lavt nivå. I angitte periode (2006-
2010) er kun 1 bolig omsatt hvert år, unntatt 2008 da tallet var 3. Omsetningsfrekvensen er så lav at det ikke er 
grunnlag for å beregne gjennomsnittlig prisnivå…» 

Samtidig vet vi at bankenes egenkapitalkrav og den lave markeds/salgsverdien i distriktet «avskrekker» unge 
etablerere fra å bygge nytt. 

NYBYGGING I DYRØY 

«I årene 2006-2010 var det igangsatt bygging av 14 boliger i Dyrøy kommune, herav 4 i regi av Dyrøy kommune 
eller kommunalt eide Dyrøy Boligstiftelse. Privat boligbygging er gjennomsnittlig 2 boliger pr år. De lavene 
tallene vurderes å ha sammenheng med risiko for å tape penger hvis man må/vil avhende og flytte – man søker 
heller å leie bolig.»  

Sitatet er hentet fra søknaden nevnt over. 
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BOLIGER I DYRØY 

Det finnes statistikk om viser hva slags boliger som finnes i Dyrøy, sortert på type, byggeår, størrelse osv. 
Statistikken underbygger at Dyrøy mangler boliger av mindre størrelse, leiligheter tilpasset aleneboende, små 
familier og andre som i ulike livsfaser ikke ønsker å bo i enebolig. Boliger av ulik type er nødvendig for å sikre et 
visst omløp (salg) av boliger. 

MÅL MED BOLIGPOLITIKKEN 

Utvalget ber politikerne i Dyrøy samle seg om noen mål for boligpolitikken i Dyrøy: 

1. Dyrøy kommune skal være en god bokommune for både heltids- og deltidsinnbyggere. 
 

2. Dyrøy kommune skal spesielt legge til rette for unge nyetablerere. 
 

3. Dyrøy kommune skal ha et velfungerende boligmarked med en blanding av private og offentlige 
boliger for en hver livsfase, det vil si boliger av ulik type og størrelse. 
 

4. Dyrøy kommune skal oppfylle kravet om tilrettelegging for de grupper som har krav på kommunal 
bolig. 
 

5. Det private markedet i Dyrøy kommune skal stimuleres til å bygge, eie og leie ut boliger. 

UTVALGETS FORSLAG TIL TILTAK 

SALG 

1. Utvalget foreslår at Dyrøy kommune selger tre sentrumsnære eneboliger, bl.a. Ringveien 17 og 23 som 
er attraktive for nyetablerere. Dette er boliger som ligger på egne tomter og har uteområder. Disse vil 
være attraktive for familier i etableringsfasen. 

 

OMBYGGING 

2. Utvalget foreslår at ombyggingen av den såkalte «Demas»-leiligheten gjennomføres som planlagt. Det 
vil gi flere små boenheter for de som har periodevise behov. Disse øremerkes unge. 
 

ØREMERKING 

3. Utvalget vil foreslå at man vurderer om enkelte utleieboliger skal øremerkes til rekrutteringsformål, 
slik at en viss reserve kan stå udisponert periodevis.  
 

KOMMUNAL OG PRIVAT BYGGING AV LEILIGHETER 

4. Utvalget foreslår at kommunen skal bruke eventuell gevinst fra salg av eneboliger som egenandel og 
stå som utbygger av flere nye, små leiligheter, samt stimulere private aktører til å gjøre dette gjennom 
tilskottsordninger.  
 

REGLEMENT FOR BOTID 
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5. Utvalget oppfordrer til at dagens regler for botid håndheves. Her vises det til at administrasjonen hittil 
ikke har kunnet fremlegge et skriftlig regelverk som sier noe om botid på max tre år. Det bør derfor 
lages et slikt regelverk. Botid bør kunne forlenges kun mot dokumentasjon på påbegynt byggeprosess. 

 

PRISPOLITIKK VED UTLEIE 

6. Utvalget foreslår at man ser samtlige utleieboliger under ett – eldre og nye – slik at nyere boligenheter 
kan subsidieres for å holde prisnivået nede, jf. mål om lavterskeltilbud. 

 

FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLER OG PREMISSER FOR BYGGETILSKUDD 

7. Utvalget foreslår at Dyrøy kommunestyre viderefører ordningen med byggetilskudd til de som bygger 
nytt bolighus i Dyrøy. Størrelsen på tilskuddet økes med 100 % til kroner 200.000 i en tidsbegrenset 
periode. Foreslått periode: ut 2015. Bygging må påbegynnes innen perioden er over. 

Dette forslaget ses i sammenheng med satsingen «Dyrøy 2017» som handler om bl.a. økt folketall, økt 
aktivitet og økt trivsel, og bør markedsføres offensivt som et tiltak for økt vekst. 

8. Utvalget foreslår at størrelsen på ombyggingstilskuddet økes tilsvarende, slik at det fortsatt er 50 % av 
gjeldende byggetilskudd. Nytt beløp kr 100.000,-. Ordningen gjelder i samme tidsbegrensede periode 
som punkt 1. 
 

9. Utvalget foreslår at alle kommunale tomter i utbygde boligfelt stilles gratis til rådighet for 
byggeinteresserte. 

 
10. Utvalget foreslår at de som ikke benytter seg av kommunal tomt gis et engangstilskudd på inntil kr 

50.000,- som skal dekke kostnader ved opparbeiding av tomt. 
 

MARKEDSFØRING AV NYTT SENTRUMSNÆRT BOLIGFELT 

11. Utvalget ber om at det presiseres at det opparbeides et nytt boligfelt (Kjosen) og hva disse tomtene 
koster (forutsatt at saken får positivt vedtak i FS).  

 

BYGGETILSKUDD 

12. Utvalget foreslår at Dyrøy kommune i en tidsbegrenset periode innfører byggetilskott til private 
utbyggere som bygger leiligheter for salg på det åpne markedet. Det kan søkes om kr (x) pr 
leilighet/kvm. Ordningen gjelder leiligheter der byggingen påbegynnes innen utgangen av 2013. 
 

13. Utvalget foreslår at Dyrøy kommune i en tidsbegrenset periode innfører byggetilskott til utbyggere 
som bygger leiligheter som leies ut på det åpne markedet. Det kan søkes om kr (x) pr leilighet/kvm. 
Ordningen gjelder leiligheter der byggingen påbegynnes innen utgangen av 2013. 

 

ANDRE MULIGE TILTAK 

Utvalget har i sitt arbeid diskutert og samlet informasjon om andre mulige tiltak og satsingsområder innenfor 
boligutvikling, uten at disse er formulert som konkrete endringsforslag. Disse er heller ikke rettet spesifikt mot 
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unge etablerere, men gjelder boligbygging generelt. Dette nevnes her som informasjon til politikerne, vi håper 
det kan være til nytte i det videre arbeidet. 

- Utarbeiding av folder – fysisk/elektronisk – med oversikt over boligpolitiske virkemidler.  
- Mer aktiv markedsføring av byggeklare tomter 
- Velvillig innstilling til bygging på andre tomter, så fremt det er i tråd med arealplan. 
- Fortsatt rimelig tilkobling til vann/avløp 
- Mer aktiv markedsføring av startlån og tilskott gjennom Husbanken 
- Startlån - utfordre dagens praksis? Beskrivelsen av hvem som kan få startlån gjennom kommunen, 

antyder at det er bare de som er vanskeligstilt økonomisk som kan søke. I praksis gis startlån også til 
søkere som ikke tilfredsstiller disse kriteriene. Det bør vurderes om denne ordningen skal 
markedsføres sterkere av kommunen. Det bør vurderes om «maksgrense» for startlån skal heves. 

- Aktiv dialog med kommunens leverandør av banktjenester («lokalbanken») om samarbeid for å finne 
løsninger for husbyggerne. Appellere til bankens samfunnsansvar (en fane de selv holder høyt). 

- Selvbygger-ordning (jf. Stavanger kommunes selvbygger-prosjekt), der formålet er at 
førstegangsetablerere som ikke eier eller har eid bolig skal få tilgang til egen bolig. Kommunen driver 
en organisert selvbyggervirksomhet, hvor en prosjektavdeling står for den praktiske gjennomføringen 
av feltene i samarbeid med selvbyggerne. Kan dette gjennomføres i samarbeid med Dyrøy Vekst? 

- Stimulere til husbygger-fellesskap, at flere familier bygger sammen og samtidig. 
- Tettere samarbeid med private aktører, jf. erfaringene fra Hamarøy (les) 
- Gjennomgang av Boligstiftelsens mandat og eiendomsforvaltning. 

Hytte/fritidsboligeiere er en ressurs for kommunen og kommunens bedrifter. Statistikk rundt hytte/fritidshus i 
Dyrøy ble presentert i kommunestyremøte før jul. En kort oppsummering viser at prosjektet Dyrøy 2017 har 
fulgt opp ca 350 fritidsboligeiere/brukere i prosjektperioden, flere av disse antyder at de kan tenke seg å 
tilbringe mer tid i Dyrøy, jobbe mer fra Dyrøy og noen også bli fastboende. I følge Agderforskning antyder 15 % 
av hytteeiere at de kan tenke seg å flytte til hyttekommunen. Hvordan vil Dyrøy kommune imøtekomme det?  

- Kan økt tilrettelegging for hyttebygging/hyttefelt i Dyrøy avlaste presset på boligmarkedet? Vil flere 
velge hytte i stedet for å kjøpe gamle hus, og kan husene dermed bli tilgjengelig for de som vil bo 
permanent?  

- Kan kommunen vurdere å markedsføre byggeklare hyttefelt til eiere av gamle hus/fritidsboliger i den 
hensikt at husene skal gjøres tilgjengelig for salg på det åpne markedet? 

- Vektlegge deltidsinnbyggernes muligheter til å integreres i Dyrøysamfunnet gjennom stedsuavhengig 
arbeid, deltakelse i lag/foreninger, mottakere av informasjon fra kommunen osv. 

- Gjennomføre en mer systematisk hytteundersøkelse som kartlegger bruk av fritidsbolig i Dyrøy 
- Gjennomgå praksis for håndhevelse av bo- og driveplikt på landbrukseiendommer, ønsker politikerne 

strengere eller mindre streng praksis? 
 

ORGANISERING AV ARBEIDET MED BOLIG 

Utvalget ønsker å peke på andre forutsetninger for å lykkes med arbeidet 

· Kommunaltekniske tjenester prioriteres inn mot boligbygging – planlegging, fradeling, 
byggesaksbehandling m.v.  

· Fokus på måloppnåelse, fullføring av aktiviteter  
· Bredt lokalt engasjement og eierskap   
· Markedsføring av bygdas eksisterende kvaliteter  
· Markedsføring av utviklinga underveis 
· Politisk vilje til gjennomføring 

http://www.stavanger.kommune.no/Tilbud-tjenester-og-skjema/Bolig-bygg-og-eiendom/Selvbygger/TILDELINGSKRITERIER/
http://www.distriktssenteret.no/ressurser/boligboom-med-offentlig-privat-samarbeid
http://dyroy.custompublish.com/getfile.php/1919679.296.secadsrdux/Presentasjon%20i%20kommunestyret%2015%2012%202012.ppt
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· God prosjektledelse 
· Finansiering og støttespillere 
· Årlig evaluering av iverksatte tiltak 

Det kan for eksempel bety å iverksette synlige tiltak raskt, mens andre mer langsiktige tiltak blir satt på 
dagsorden i kommunedelplan- og reguleringsarbeidet. Utvalget ønsker tydelige kommunale planer som setter 
mål for ønsket utvikling og skaper forutsigbarhet for private aktører og utbyggere. Ansvaret for eventuelle tiltak 
i boligarbeidet skal tydelig plasseres i organisasjonen med jevnlig tilbakemelding til kommunestyret. Arbeid 
med søknader, planer m.m. håndteres av «teknisk». De områdene som bør tydeligere plasseres, er: 

· Markedsføring/informasjonsarbeid ang. Dyrøy kommunes tilbud/muligheter innen bolig/hyttebygging. 
Flere målgrupper. 

· Oppfølging av enkeltpersoner som er i flyttemodus (tidligere plassert i prosjektet «Dyrøy 2017», som 
avsluttes etter 2012). Prosjektet har i perioden 2007-2011 hatt møter med 41 familier. 

· Følge opp leietakere som har brukt opp botiden i kommunale boliger, veilede/stimulere til etablering i 
annen bolig i kommunen. 

Utvalget synes det er utfordrende å foreslå plassering av oppgaver og ansvar, annet enn at arbeidet med 
stimuleringstiltak bør være en integrert del av kommunens arbeid.  

GODE EKSEMPLER 

Utvalget har gjennom sitt arbeid fått oversikt over satsinger i en del andre kommuner som vi her velger å legge 
ved.  

EKSEMPLET HAMARØY 

http://www.distriktssenteret.no/ressurser/boligboom-med-offentlig-privat-samarbeid  

Flere boligprosjekter er på gang i Hamarøy som resultat av kommunens nye samspill med private aktører. Disse 
vil dekke boligbehov til både ordinære boligsøkere og vanskeligstilte. 

– Vi har lært at det finnes muligheter i eksisterende virkemiddelapparat og ordninger som vi ikke trodde fantes. 
Det er mulig å bidra til å skape en utvikling som vi ønsker i små samfunn. Vi har også lært at Husbanken er en 
fantastisk og dynamisk samarbeidspartner, og at Distriktssenteret spiller en viktig rolle ved å koble folk og 
institusjoner, samt sørge for at erfaringer spres rundt… 

Trykk på den blå lenken for å lese hele artikkelen 

 

EKSEMPLET GILDESKÅL 

http://www.distriktssenteret.no/ressurser/gildeskaals-helhetlige-boligpolitiske-grep 

Gildeskål kommunes strategiske arbeid med eiendomsforvaltning og markedsjustering av leiepriser har 
resultert i bedre vedlikehold av boligmassen og et fungerende boligmarked. 

Gildeskål kommune opprettet i 2006 et eget eiendomsforetak, Gildeskål Eiendom KF, men det var først i 2008 
at eiendomsforvaltning og boligpolitikk ble satt høyt på dagsordenen. Situasjonen var presserende med 
fragmentert eiendomsforvaltning, og en boligmasse som sårt trengte vedlikehold. I tillegg var boligmarkedet 
negativt påvirket av kommunens lave husleie… 

http://www.distriktssenteret.no/ressurser/boligboom-med-offentlig-privat-samarbeid
http://www.distriktssenteret.no/ressurser/gildeskaals-helhetlige-boligpolitiske-grep
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Trykk på den blå lenken for å lese hele artikkelen 

 

EKSEMPLET VEGÅRSHEI 

http://www.husbanken.no/stedsutvikling/distriktskonferanse-apnes/a-l%C3%A5ve-story/ 

– Vi så for oss fraflytting, forgubbing, tap av arbeidsplasser, menneskelige ressurser og rekrutteringsvansker. 
Men vi ville heller være blant de 50 prosentene med vekst, forklarer kommunalsjef Ole Petter Skjævestad 
forsamlinga som deltar på Husbankens og Distriktssenterets nasjonale konferanse om boligetablering i 
distriktene.  
Økt innbyggertall var altså målet, og en rekke tiltak for å skape lønnsomme arbeidsplasser, kultur, godt miljø, 
trivsel og botilbud skulle bidra til å nå det.  
– Alt henger sammen, og vi har sett boligpolitikk som en del av annen politikk i kommunen, sier kommunalsjef 
Ole Petter Skjævestad… 

Trykk på den blå lenken for å lese hele artikkelen 

 

http://www.husbanken.no/stedsutvikling/distriktskonferanse-apnes/a-l%C3%A5ve-story/
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