
 
 

 

 

 

 

   

Boligpolitisk plan for Rissa 2016-2019                                                  

Dokument A - FAKTA 

 
 

 

15.09.2016 

 

 

 

  

Her presenteres fakta og refleksjon om lokale boligrelaterte forhold med særlig vekt på kommunale 

aspekter. Utfordringen er å se dynamikken i dagens boligfremskaffelse, og anslå det fremtidig behovet 

for varierte boliger. Det er også viktig å tenke over om dagens offentlige og private boligsamarbeid er 

forpliktende og bredt nok til å skape fremtidas botilbud. Kunnskapen, som oppsummeres bak i 

dokumentet, ligger til grunn for utvikling av strategier i en tidsriktig boligpolitikk.  
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INNLEDNING 

 
I den boligpolitiske prosjektskissa, som ble godkjent av kommunestyret høsten 2015, står føringene for arbeidet 

med ny plan. Det gjelder blant annet resultatmål, strategier, kommuneplanens samfunnsdel, viktige spørsmål og 

arbeidsmetode. Her gjengis sentrale deler av teksten. 

 

 

Mål 

Det boligpolitiske feltet skal styrkes ved å legge forskning, ny kunnskap og innbyggernes behov til grunn for  

utviklingen. Planen skal kjennetegnes av forsvarlighet og ny tenkning, være bærekraftig samt fremme folkehelse, 

miljø og estetikk. 

 

Strategier 

a) Planen tar utgangspunkt i dagens boligfremskaffelse og har en vurdering av forskjellige målgruppers 

boligbehov med særlig vekt på vanskeligstilte. De ulike boligtypene belyses med funksjonalitet, omfang, 

finansiering og lokalisering i et 4-års perspektiv, hvor både sentrum og bygdene er sentrale. Det 

nedfelles årlige krav for klargjøring av boligtyper, med adressert ansvar. 

b) Arbeidet med tildeling av boliger (akutte - midlertidige – permanente) vurderes med utgangspunkt i 

dagens situasjon, og inneholder organisatoriske forslag som gir bedre kvalitet.  

c) Boligrelaterte problemer av individuell, gruppevis og/eller samfunnsmessig karakter vurderes med 

tilhørende forebyggende og reparerende løsninger.    

d) Planprosessen skapes ved aktiv medvirkning fra innbyggere, næringsliv, frivillige, politikere, kommunal 

administrasjon og andre offentlige instanser.  

e) Føringene fra kommuneplanens samfunnsdel tillegges vekt.  

f) Resultatene fremstilles på en helhetlig og visuelt tilgjengelig måte. 

 

Det er viktig at Husbankens stønadsordninger får et vesentlig fokus tidlig i prosessen.  

 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Kommuneplanens samfunnsdel er en plan for hele samfunnet. Den berører alle samfunnsområder og innbyggere. 

Det er en grunnleggende plan som legger føringer for det boligpolitiske feltet. 

 

Viktige spørsmål 

Vi stiller følgende spørsmål: 

 

1. Er dagens boligfremskaffelse tilstrekkelig?  

2. Er dagens offentlig - privat boligsamarbeid hensiktsmessig for utvikling av fremtidas botilbud? 

 

Om svaret blir «JA», dagens tilrettelegging er god nok, så trenger Rissa kommune ingen ny boligpolitikk.  

Om svaret er «NEI», så trengs det målrettede boligrelaterte tiltak for vanskeligstilte - ordinære innbyggere – 

tilflyttere samt for offentlig – privat samarbeid, bør kommunen lage nye boligpolitiske strategier.  

 

Arbeidsmetode 

Det anses som fordelaktig å ha en faktadel og en strategidel. Dette fordi politikere, innbyggere, entreprenører og 

administrasjon kan vurdere hvilke boligrelaterte forhold som målet og strategiene tar utgangspunkt i. Følgelig 

blir det anledning til å påpeke fakta og refleksjoner som burde vært med i materialet. I tillegg blir det enklere å 

utvikle strategier med graderte alternativer. På denne måten tilrettelegger vi for en boligpolitikk som politikere 

og innbyggere kjenner, former og bruker. 
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FAKTA 
 

Befolkning 

Her ser vi på befolkningsstørrelse, fødsler og død, innbyggere fordelt på alder og bosted, samt bygdenes størrelse 

og forventede utvikling.  

  

 

Fødsler og dødsfall i Rissa kommune, 2014 

Innbyggere Skaugdalen Fevåg/Hasselvika Stjørna/Råkvåg Stadsbygd Rissa  Kommunen 

Fødsler 6 2 3 32 31 74 

Døde 4 4 17 13 34 72 

Kilde: Trondheim kommune, Byplankontoet basert på statistikk fra SSB 

 

- Årlig har det blitt født mellom 59-76 nye innbyggere, flesteparten i Stadsbygd og Rissa sentrum 

- Årlig har det dødd mellom 59-74 innbyggere  

- Gitt videreføring av antall fødsler og død, så øker befolkningen kun når innflytting er større enn utflytting  

 

 

Innbyggere i Rissa kommune fordelt på 10-års aldersgrupper, 2005-2026 

 
Kilde: Befolkningsprognose for Trondheimregionen 2015, middels alternativ (TR2015-17b) 

  

- I 2015 bodde det 6676 mennesker i Rissa kommune 

- Innbyggertallet øker og tendensen vil trolig fortsette 

- I 2015 var det 744 unge mennesker (20-29 år) eller førstegangs etablere, 3386 voksne (30-69 år) som  

  fortrinnsvis bor i egen bolig som muligens trenger fysisk oppgradering til dagens standard, samt 901 eldre  

(70 +) som kanskje trenger tilrettelagt bolig 

- Oversikten under bekrefter en forsiktig positiv befolkningsutvikling, hvor de eldre gruppene øker mest 
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Prognosene fra SSB og Trondheim kommunes analysekontor anses som god statistikk. De kommer som 3 

alternativer. Det er lav, middels og høg vekst. Vi har valgt å bruke det midterste alternativet. Selv om det 

antagelig ikke treffer helt for Fosen-kommunene, og heller ikke for de mindre bygdene. Dette fordi prognosene 

inneholder positive vekstfordelingseffekter, som ikke stemmer helt overens med virkeligheten her. Fjorden anses 

som en barriere for tilflytting fra Trondheim. Prognosene stemmer nok bedre for kommunene på Trondheims-

siden. Alternativet er å bruke lav-alternativet, men det velger vi ikke. Dette fordi det er stor politisk vilje til å 

oppnå befolkningsvekst. 
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Innbyggere i Skaugdalen fordelt på 10-års aldersgrupper, 2005-2026 

 
 

- Innbyggertallet har gått ned de siste 10 årene, men prognosen er allikevel rimelig positiv 

- I 2015 var det 51 unge (20-29 år) i etableringsfasen, 231 voksne (30-69 år) i egen bolig som muligens trenger  

  fysisk oppgradering til dagens standard, og 53 eldre (70+) som kanskje trenger tilrettelagt bolig 

- Fremtida vil vise hvilken utvikling Skaugdalen faktisk får 

 

 

Innbyggere i Fevåg - Hasselvika fordelt på 10-års aldersgrupper, 2005-2026 

 
 

- Innbyggertallet har gått ned de siste 10 årene og prognosen er rimelig negativ 

- I 2015 var det 68 unge (20-29 år) i etableringsfasen, 344 voksne (30-69 år) i egen bolig som muligens trenger  

  fysisk oppgradering til dagens standard, og 108 eldre (70+) som kanskje trenger tilrettelagt bolig 

- Fremtida vil vise hvilken utvikling Fevåg - Hasselvika faktisk får 

 

 

Innbyggere i Stjørna (Råkvåg) fordelt på 10-års aldersgrupper, 2005-2026 

 
 

- Innbyggertallet har gått ned de siste 10 årene og prognosen er rimelig negativ 

- I 2015 var det 71 unge (20-29 år) i etableringsfasen, 443 voksne (30-69 år) i boliger som muligens trenger  

  fysisk oppgradering til dagens standard, samt 145 eldre (70+) som kanskje trenger tilrettelagt bolig 

- Fremtida i Stjørna – Råkvåg preges av usikkerhet 
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Innbyggere i Stadsbygd fordelt på 10-års aldersgrupper, 2005-2026 

 
 

- Innbyggertallet har økt de siste 10 årene og vil trolig fortsette å øke i de neste årene 

- I 2015 var det 176 unge (20-29 år) i etableringsfasen, 950 voksne (30-69 år) i boliger som muligens trenger  

  fysisk oppgradering til dagens standard, og 204 eldre (70 +) som kanskje trenger tilrettelagt bolig 

- Framtida i Stadsbygd vil sannsynligvis ha en positiv utvikling 

 

 

Innbyggere i Rissa sentrum fordelt på 10-års aldersgrupper, 2005-2026 

 
 

- Innbyggertallet har økt de siste 10 årene og vil trolig fortsette å øke 

- I 2015 var det 378 unge (20-29 år) i etableringsfasen, 1489 voksne (30-69 år) i boliger som muligens trenger  

  fysisk oppgradering til dagens standard, og 391 eldre (70 +) som kanskje trenger tilrettelagt bolig 

- Framtida i Rissa sentrum vil sannsynligvis ha en positiv utvikling 
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Helhetlig blikk på innbyggerne i Rissa kommune 

Her vises dagens befolkning med forventet utvikling for bygdene og kommunen som helhet.  

 

Vi velger å se på: 

 

- 20-29 åringer som første gangs etablerere på boligmarkedet 

- 30-59 åringer i familieboliger 

- 60-79 åringer med potensiale for å bli boende lengre i boligen ved å oppgradere den, eller med potensiale for å  

  flytte til sentrale, nyere og mindre boliger 

 

Utviklingen fremstilles med prosentvis endring: Grønn skrift betyr positiv utvikling og rød negativ. Kolonnene  

farges med gule nyanser. Bygder med størst andel av samlet befolkning er sterkt gul. 

 

Innbyggere i Rissa kommune, 2015 – 2026 

 

Skaugdalen Fevåg/Hasselvika Stjørna/Råkvåg Stadsbygd Rissa  Kommunen 

 

2015 2026 2015 2026 2015 2026 2015 2026 2015 2026 2015 2026 

Barn og ungdom 0-19 128 134 132 132 171 145 561 585 653 685 1645 1681 

Unge 20-29 51 47 68 58 71 61 176 197 378 305 744 668 

Voksne 30-69 231 256 344 319 372 365 950 1003 1489 1645 3386 3587 

Eldre 70+ 53 62 108 128 145 164 204 260 391 554 901 1168 

 Sum befolkning  463 499 652 637 759 735 1891 2045 2911 3189 6676 7105 

Andel av befolkning i % 6,9 % 7 % 9,8 % 9 % 11,4 % 10,3 % 28,3% 28,8% 43,6% 45 % 100% 100% 

 Forventet endring 2015-

2027, absolutt 36 -15 -24 154 278 429 

Forventet endring 2015-

2027, relativt 8 % -2 % -3 % 8 % 10 % 6 % 

Kilde: Befolkningsprognose for Trondheimregionen 2015, middels alternativ (TR2015-17b) 

 

- Rissa sentrum og Stadsbygd har økende innbyggertall, både i nær fortid og fremtid 

- Stjørna - Råkvåg har nedgang i innbyggertallet, i nær fortid og fremtid 

- Skaugdalen har hatt nedgang i innbyggertallet de siste årene, men fremtidsbildet er positivt. Det knytter seg  

  usikkerhet til fremtidstallene. Dette fordi Skaugdalen har hatt flere positive prognoser de siste årene, men  

  faktum er at det har blitt en negativ folketallsutvikling 

- Fevåg - Hasselvika har redusert innbyggertall og svak prognose. Det knytter seg usikkerhet til fremtidstallene.  

  Hasselvika har hatt flere infrastruktur-satsinger de siste årene for å styrke samfunnet og tiltrekke seg nye  

  innbyggere. Det er usikkert om satsingen fører til tilflytting   

- Kommunen har i hovedsak positiv prognose for alle aldersgruppene, særlig for de eldre gruppene  

- Befolkningsprognosen sier at det årlig forventes en økning på minst 36 nye innbyggere. (Antallet tilflyttere kan  

  selvsagt være høyere, men antallet utflyttere inngår også i innbyggerregnskapet). (Når en sjekker perioden  

  2005 -2015 er det årlig kommet minst 22 nye innbyggere.) 

 

 

Privathusholdninger i Rissa kommune, 2005 og 2014 

Todelte husholdningstyper 2005 2014 

Alenehusholdning 846 = 33 %  998 = 36 % 

Familiehusholdning 1721 = 67 % 1778 = 64 % 

Totalt 2567  2776 

Kilde: Trondheim kommune, Byplankontoet basert på statistikk fra SSB 

 

- I 2014 var det 2776 hushold. (I Boligstatistikken 2014 var det 3395 boliger, dvs. at 619 er ubebodd) 

- Antall husholdninger øker og hver tredje innbygger bor alene 
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Målgrupper på boligmarkedet 

Her ser en ulike målgrupper, og tenker over hvilke som er kommunens primære og sekundære ansvar.  

 

Målgrupper på boligmarkedet i Rissa kommune, 2010 - 2026 
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Vurderes Vurderes 

Kilde: Byplankontoret i Trondheim kommune samt Helse- og omsorgsenheten i Rissa kommune 

 

- Antallet voksne, eldre, aleneboere, personer med lav inntekt og flyktninger øker. Det er usikkert om antallet  

  unge, voksne med funksjonsnedsettelser, og voksne med rusavhengighet og/eller psykiske lidelser øker,  

  reduseres eller forblir stabilt. Antallet bostedsløse er rimelig stabilt. Antallet utviklingshemmede går ned 

- Gruppene til venstre i oversikten håndterer i hovedsak boligsituasjonen selv, mens gruppene mot høyre   

  omfattes i større grad av Helse- og omsorgstjenesteloven hvor kommunen har forpliktelser til å fremskaffe  

  bolig. Det gjelder flyktninger, voksne med funksjonsnedsettelser, voksne med utviklingshemming, bostedsløse,  

  og i  noen grad voksne med rusavhengighet og/eller psykiske lidelser. Det kan også gjelde boligtrengende  

  personer/familier med lav inntekt 

 

 

Boligmasse 

Nå dreier det seg om boligtyper, stedlig plassering av boligfelt, og total boligkapasitet med tilhørende 

tilrettelegging. 
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Boligpotensial 2015 – 2019    

Tilgjengelige utbyggingsområder/boligfelt. 

 

Kilde: Trondheimsregionen. Boligbyggeforutsetninger. Konkurransemodell_TR2015_20151006 

 

- Det er mulig å bygge 433 nye boenheter i perioden 2015-2019  

- Den årlig boligkapasitet er på ca 80-90 enheter 

- Det bygges mest i Rissa sentrum, Stadsbygd, samt Fevåg-Hasselvika 

- Oversikten under viser det samme boligpotensialet 

 

 
 

 

Boligtypefordeling, prognose for perioden 2015-2019 basert på siste 10 års boligbygging 

Framkommer ved å legge til grunn de siste 10 årens boligbygging. 

 

Kilde: Trondheimsregionen. Boligbyggeforutsetninger. Konkurransemodell_TR2015_20151006 

 

- Det dreier seg i hovedsak om frittliggende boliger (70 %), men i Rissa sentrum bygges det også rekkehus og  

  lave blokker, samt blokker og omsorgsboliger. Bokollektiv er ikke medregnet som boligform 

- Oversikten under bekrefter denne situasjonen, som selvfølgelig kan endre seg i fremtiden  
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Etablerte boligfelt per bygd i Rissa kommune, 2015 

Bygder Skaugdalen Fevåg-Hasselv Stjørna -Råkv Stadsbygd Rissa sentrum Totalt 

Antall boligfelt 

 

Navn på 

boligfelt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledige tomter  

(dvs. totalt antall 

tomter minus 

bebyde tomter) 

Totalt 1: 

 

Kvitlia 

16-6=10 ledige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sum ledige  

= 10 

Totalt 5: 

Fevåg 2:  

Bysletta 

14-14=0 

 

Jonsbakken 

30-14=16  

 

Hasselvika 3: 
Hybo 1 

61-58=03 

 

Hybo 2 

35-2=33 

 

Hasselvika 

sentrum 

20-8=12 

 

Hysnes 

32 +=32? 

 

 

 

Sum ledige 

 ≥ 95 

Totalt 4: 

Turbekkveien 

20-15=05 

 

Strandlia  

10-1=09 

 

Husby/Balkan 

4-0=04 

 

Vorphaugen 

3-0=03 

 

Varghattveien 

(50-60)-(50-5)=05 

 

Tørrabben 

15-9=06 

 

 

 

 

 

Sum ledige   

≥ 30 

Totalt 3: 

Grønningsmarka 

83-58=25  

 

Pertrøa  

21-21=00 

 

Valsåjordet 

33-…=2-3  

 

Hafellbakkan  

8-3=05 

 

Walle 

(2-6)-0=2-6 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sum ledige  

 ≥ 35 

Totalt 8: 

Årnset 

103-102=01  

 

Øvre-Nedre Fallet 

36-36=0  

 

Kvithyll-

Hønseby(2felt) 

10+16=20 

 

Leira 

17-17=0 

 

Vangen 

9-0=0 

 

Bergeringen 

53-53=0  

Sørsia (3 blokker) 

4=29=14 (1 blokk) 

Langsand park 

22-22=0 

Sum ledige   

≥ 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er om lag 

200 ledige 

tomter 

(leiligheter)  

Kilde: Kommunens planarkiv. Tallene kan inneholde feil. 

 

- Dette er tomter som i hovedsak er klare med infrastruktur som vei, vann og avløp 

- Det ser det ut til å være en meget god boligkapasitet i kommunen og de større bygdene med om lag 200 ledige  

  tomter (og leiligheter). Spørsmålet er om dette er en reell boligkapasitet 

- Attraktiviteten ved boligfeltene er ikke vurdert. Mange boligkjøpere ønsker utsikt, nærhet til sjø/natur,  

  kort avstand til tettsted (med tjenester, tilbud og handel), og/eller en helt spesifikk plassering (med familie,  

  slektsgård, eller lignende)  

- Kanskje har ikke Rissa kommune en reell boligkapasitet på 200 enheter? 
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Områder godkjent for nye boliger i Rissa kommune, 2016 

Bygder Skaugdalen Fevåg -

Hasselvika 

Stjørna -

Råkvåg 

Stadsbygd Rissa sentrum Totalt 

 

 

 

  Djupvik- 

haugen 

Fagerlia 

Håraker 

Malenaunet 

Høgåsen 

Bjørkliveien 

Minst 200 tomter 

Kilde: Kommunens planarkiv 

 

- Dette er tomter som i hovedsak ikke er klare med infrastruktur som vei, vann og avløp. Byggestart bestemmes  

  av private utbyggere 

- Det ser ut til å være et meget godt boligpotensial i de kommende årene med 200 tomter, særlig i Rissa sentrum  

  og delvis i Stadsbygd 

- Attraktiviteten ved boligfeltene er ikke vurdert. Man tror imidlertid at enhetene som planlegges i dag er  

  nærmere boligkjøpernes ønsker om utsikt, nærhet til sjø eller natur, kort avstand til tettsted (med tjenester,  

  tilbud og handel), og/eller en helt spesifikk plassering (med familie, slektsgård, eller lignende) enn det  

  som ble tilrettelagt for 10-20 år siden 

- Den nye veien fra Stadsbygd til Rørvik kan antagelig forsterke boligpotensialet ved at den gamle veien blir  

  frigjort. Dette blir nok et spørsmål om attraktivitet og avstand til tettsted 

 

 

I henhold til Plan- og bygningsloven plikter kommunen å tilrettelegge boområder for alle innbyggere. Det gjøres 

ved å disponere geografiske områder til forskjellige formål, hvorav regulering til boligområder er svært viktig. I 

hovedsak er det private grunneiere som stiller tomter til rådighet. Det er følgelig private tiltakshavere og 

utbyggere som avgjør mesteparten av Rissa kommunes boligkapasitet og boligpotensial. Med andre ord, er det 

private krefter som langt på veg avgjør hvor mange boenheter og boligtyper som eksisterer til enhver tid.   

 

 

Kommunal boligpolitikk 

Her beskrives flere viktige sider ved kommunens boligsituasjon. 

 

Kommunale leieboliger i Rissa kommune , 2016 

Bygder Skaugdalen Fevåg -Hasselvika Stjørna -Råkvåg Stadsbygd Rissa sentrum Totalt 

Ordinær 

bolig 

 

  8 Leikvang 4 sentrum  28  

Dvs. 8 

Bregneveien + 12 

Indre og Ytre 

Ringvei 

8 Rådhusveien 7-9 

40 

Omsorgsbolig 

 

  8 Råkvåg 9 Kløvertun 32 

Dvs.8 Årnsetflata+ 

8 Bergeekra + 

8 Lindegaard + 

8 Strømmen  

49 

Kilde: Kommunens forvaltningskontor 

 

- Totalt har kommunen 40 ordinære utleieboliger og 49 omsorgsboliger 

- Administrasjonen forteller at det ikke er tomgang i kommunale utleie-boliger, bare en i Råkvåg våren 2016, og  

  at det i hovedsak er ledighet ved renovering 

- For øvrig ble det opprettet 7 leiekontrakter i ordinær bolig og 10 i omsorgsbolig i 2015. Da er interne flyttinger  

  i Oppfølgingstjenesten ikke medregnet, kun nye husleieavtaler inngått ila. kalenderåret 
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Sanitetens boliger i Rissa kommune, 2016 

Bygder Skaugdalen Fevåg -Hasselvika Stjørna -Råkvåg Stadsbygd Rissa sentrum Totalt 

Ordinære 

boliger 

 

 Bo- og 

servicesenter 3 

  Kløvertunet 14 

Kløverekra   10 

Stiftelse for eldre; 

leiligheter    16  

hybler             2 

45 

Kilde: Leder Rissa Sanitetsforening 

 

- Saniteten forvalter 45 ordinære og øremerkede botilbud 

 

 

I oversikten under fremgår areal, rom, vedlikehold og pris ved ordinære kommunale utleieboliger. 

Ordinære kommunale utleieboliger i Rissa kommune, 2016 

Boligtype Adresse Areal Rom Dårlig Bra God Husleie  

Ordinær bolig Ytre Ringvei 19A 65 3 x     4535 

Ordinær bolig Ytre Ringvei 19B 65 3 x     4535 

Ordinær bolig Ytre Ringvei 19C 65 3 x     4535 

Ordinær bolig Ytre Ringvei 29 A, Rissa 60 3 x 

 

  5185 

Ordinær bolig Ytre Ringvei 29 B, Rissa, turnuslei 60 3 x     4535 

Ordinær bolig Ytre Ringvei 29 C, Rissa 60 3   x   4535 

Ordinær bolig Ytre Ringvei 35 A, Rissa 100 4   x   6975 

Ordinær bolig Ytre Ringvei 35 B, Rissa 60 2   x   4147 

Ordinær bolig Ytre Ringvei 37 A, Rissa 100 4   x   6975 

Ordinær bolig Ytre Ringvei 37 B, Rissa 60 2   x   4535 

Ordinær bolig Indre Ringvei 20 A, Rissa 100 4 x     6975 

Ordinær bolig Indre Ringvei 20 B, Rissa 60 2 x     4535 

Ordinær bolig Valsåmyra 8, Stadsbygd 65 3   x   6280 

Ordinær bolig BOS eiendom, Stadsb.  s. 2 45 2     x 6280 

Ordinær bolig BOS eiendom, Stadsb.  s. 3 45 2     x 6280 

Ordinær bolig BOS eiendom, Stadsb.  s. 4 60 3     x 6280 

                

Ordinær bolig Rådhusveien 7 A 54       x 6489 

Ordinær bolig Rådhusveien 7 B, hybel 35   x     3774 

Ordinær bolig Rådhusveien 7 C 51       x 6489 

Ordinær bolig Rådhusveien 9 A 54     x   6489 

Ordinær bolig Rådhusveien 9 B 54       x 6489 

Ordinær bolig Rådhusveien 9 C 54       x 6489 

Ordinær bolig Nedre Fallet 2 A 77       x 6489 

Ordinær bolig Nedre Fallet 2 B 105     x     

                

Ordinær bolig Bregneveien 2A leil. H0101 1.etg  56,55 2     x 7232 

Ordinær bolig Bregneveien 2B leil. H0102 1.etg  65,5 3     x 8385 

Ordinær bolig Bregneveien 2C leil. H0201 2.etg  70,5 3     x 9025 

Ordinær bolig Bregneveien 2D leil. H0202 2.etg   56,55 2     x 7232 

Ordinær bolig Bregneveien 4A leil. H0101 1.etg  65,5 3     x 8385 

Ordinær bolig Bregneveien 4B leil. H0102 1.etg  56,55 2     x 7232 

Ordinær bolig Bregneveien 4C leil. H0201 2.etg  70,5 3     x 9025 

Ordinær bolig Bregneveien 4D leil. H0202 2.etg   56,55 2     x 7232 

                

Ordinær bolig Leikvang, leilighet 1 61     x   6161 

Ordinær bolig Leikvang, leilighet 2 53     x   4799 

Ordinær bolig Leikvang, leilighet 3 51     x   4799 

Ordinær bolig Leikvang, leilighet 4 47     x   4799 

Ordinær bolig Leikvang, leilighet 5 50     x   4799 

Ordinær bolig Leikvang, leilighet 6 54     x   4799 

Ordinær bolig Leikvang, leilighet 7 108   x     6161 



13 
 

Ordinær bolig Leikvang, leilighet 8 37   x     4799 

Kilde: Rissa kommunes Bygg og eiendomsenhet, 2016 

 

- Det er 40 kommunale ordinære leiligheter 

- Størrelsen varierer mellom 37 - 108 m2 fordelt på 2 - 4 rom med månedspris på kr 4 147 – 9 025  

- Det er bare 1 hybel på 35 m2 til kr 3 774 

- Vedlikeholdet regnes som dårlig i 10 = 25 % og akseptabelt i 30 = 75 %   

- I oversikten under fremgår areal, rom, vedlikehold og pris ved kommunale omsorgsboliger 

 
Omsorgsboliger i Rissa kommune, 2016 

Boligtype Adresse Areal Rom Dårlig Bra God Husleie 

Omsorgsbolig Lindegaard, leilighet 161 55 2     x 9068 

Omsorgsbolig Lindegaard, leilighet 162 55 2   x 9068 

Omsorgsbolig Lindegaard, leilighet 166 39 2     x 7963 

Omsorgsbolig Lindegaard, leilighet 167 39 2     x 7963 

Omsorgsbolig Lindegaard, leilighet 168 39 2     x 7963 

Omsorgsbolig Lindegaard, leilighet 169 39 2     x 7963 

Omsorgsbolig Lindegaard, leilighet 170 39 2     x 7963 

Omsorgsbolig Lindegaard, leilighet 171 39 2     x 7963 

        

Omsorgsbolig Strømmen, Boenhet 10  45,1 2   x   5610 

Omsorgsbolig Strømmen, Boenhet 11 45,1 2   x   5610 

Omsorgsbolig Strømmen, Boenhet 12  45,1 2   x   5610 

Omsorgsbolig Strømmen, Boenhet 13  45,1 2 x     5610 

Omsorgsbolig Strømmen, Boenhet 14 45,1 2   x   5610 

Omsorgsbolig Strømmen, Boenhet 8  55 2   x   6222 

Omsorgsbolig Strømmen, Boenhet 9 55 2   x   6222 

Omsorgsbolig Strømmen, Boenhet 5           6222 

        

Omsorgsbolig Råkvåg , leilighet 17 53 2   x   5460 

Omsorgsbolig Råkvåg , leilighet 18 53 2   x   5460 

Omsorgsbolig Råkvåg,  leilighet 19 53 2   x   5460 

Omsorgsbolig Råkvåg , leilighet 20 53 2   x   5460 

Omsorgsbolig Råkvåg , leilighet 21 53 2   x   5460 

Omsorgsbolig Råkvåg , leilighet 22 53 2   x   5460 

Omsorgsbolig Råkvåg , leilighet 23 53 2   x   5460 

Omsorgsbolig Råkvåg , leilighet 24 53 2   x   5460 

                

Omsorgsbolig Årnsetflata 22, leil. H0101 43,7 2     x 7500 

Omsorgsbolig Årnsetflata 22, leil. H0102 43,7 2     x 7500 

Omsorgsbolig Årnsetflata 22, leil. H0103 43,7 2     x 7500 

Omsorgsbolig Årnsetflata 22, leil. H0104 43,7 2     x 7500 

Omsorgsbolig Årnsetflata 22, leil. H0105 43,7 2     x   

Omsorgsbolig Årnsetflata 22, leil. H0106 43,7 2     x   

Omsorgsbolig Årnsetflata 22, leil. H0107 43,7 2     x   

Omsorgsbolig Årnsetflata 22, leil. H0108 43,7 2   x  

        

Omsorgsbolig Bergeekra 19   2     x 7050 

Omsorgsbolig Bergeekra 21   2     x 7100 

Omsorgsbolig Bergeekra 23   2     x 7100 

Omsorgsbolig Bergeekra 25   2     x 7100 

Omsorgsbolig Bergeekra 27   2     x 7100 

Omsorgsbolig Bergeekra 29   2     x 7100 

Omsorgsbolig Bergeekra 31   2     x 7100 

Omsorgsbolig Bergeekra 33   2     x 7000 

        

Ordinær bolig Kløvertun 1, Stadsbygd   2 x     4681 

Ordinær bolig Kløvertun 2, Stadsbygd   2 x     6128 
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Ordinær bolig Kløvertun 3, Stadsbygd   2 x     4681 

Ordinær bolig Kløvertun 4, Stadsbygd   2 x     4681 

Ordinær bolig Kløvertun 5, Stadsbygd   2 x     4681 

Ordinær bolig Kløvertun 6, Stadsbygd   2 x     4681 

Ordinær bolig Kløvertun 7, Stadsbygd   2 x     4681 

Ordinær bolig Kløvertun 8, Stadsbygd   2 x     4681 

Ordinær bolig Kløvertun 9, Stadsbygd   2 x     6128 

 

 

- Det er 49 kommunale omsorgsleiligheter 

- Størrelsen varierer mellom 39 - 55 m2 fordelt på 1-2 rom med månedspris på kr 4 681 – 9 068  

- Vedlikeholdet regnes som dårlig i 10 = 20 % og akseptabelt i 39 = 80 %   

 

Vedlikehold av kommunale bygg 

Bygg og Eiendom gjør en helhetsvurdering av gamle bygg og har utviklet følgende praksis: 

 

1. Ved oppussing med utskifting av byggematerialer brukes moderne og enøkvennlige materialer 

2. Ved omfattende renovering lønner det seg for kommunen å selge byggene 

(Det er solgt en god del bygninger i den senere tid med tanke på det)  

 

Praksisen med å la bygg forfalle, for så å selge, fremstår egentlig ikke som lønnsom. Dette fordi både 

planlegging og bygging av nytt bygg bør inn i regnestykket. Praksisen med å la bygg forfalle synes heller ikke å 

ivareta miljøhensyn eller leietakernes folkehelse. Kanskje bør vedlikehold få en høyere prioritet. Det kan gjøres 

ved å sette av tilstrekkelig med midler til årlig vedlikehold i kommunalt budsjett.  

 

Tildeling av kommunal bolig 

Utgangspunktet står i Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-7. Boliger til vanskeligstilte: 

«Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på 

boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på 

grunn av alder, funksjonshemning eller av andre årsaker.» 

 

Såkalt vanskeligstilt på boligmarkedet er den som er uten bolig, står i fare for miste dagens bolig eller som bor i 

uegnet bomiljø. Dagens kommunale boligsøkere spenner over et bredt spekter, når det gjelder både alder og 

boligbehov, men alle søkerne vurderes ikke å være i målgruppen vanskeligstilt med rett på kommunal bolig.  

Kommunens faktiske boligtyper (hus, rekkehus, stor og liten leilighet) påvirker nok noe hvem i målgruppene 

som får kommunal bolig. 

 

Henvendelser om boligbehov kan komme via: 

 

 personlig oppmøte 

 telefon 

 elektronisk søknad  

 papirsøknad 

 personlig koordinator 

 ansvarsgruppe 

 midlertidig botilbud (nødhjelpsbolig) 

 

Henvendelser kan komme direkte til forvaltningskontoret, men også via andre avdelinger i helse- og 

omsorgstjenesten i kommunen og/eller via servicetorget til forvaltningskontoret. 

I utgangspunktet kan det søkes om leie av kommunal bolig på kommunens hjemmeside (elektronisk) og på 

søknadskjema for kommunale helse- og omsorgstjenester. Søknadene behandles av forvaltningskontoret.  

Enhetsleder helse og enhetsleder omsorg er beslutningstakere på tildeling av kommunale boliger. Avgjørelser 

kan påklages til Hovedutvalget for helse og omsorg. HOM behandlet 1 klage i 2015. Forvaltningskontoret har en 

intern venteliste, med oversikt over saker med personer hvor det vurderes å være et reelt boligbehov som man 



15 
 

ikke klarer å løse på grunn av manglende ledighet i kommunal boligmasse. Per februar 2016 er det om lag 15 på 

venteliste. 

 

Status for innkomne boligsøknader og kommunal boligmasse tas opp i kommunens boligtildelingsgruppe som 

møtes fast x 1 pr. måned. Deltakere i boligtildelingsgruppa er representanter fra Bygg og eiendom, NAV, NAV 

IO, omsorg, Avdeling for psykisk helsetjeneste og rus, Oppfølgingstjenesten, samt forvaltningskontor for helse- 

og omsorgstjenester. Enkeltsaker tas opp etter behov, dette gjelder særlig søknader om «ordinær» kommunal 

bolig. Søknader om omsorgsbolig drøftes i hovedsak på ukentlige inntaksmøter i omsorg.  

Økonomi avdelingen, som har ansvar for flere boligrelaterte virkemidler, sitter ikke i tildelingsgruppa. Kanskje 

Tildelingsgruppa bør gjennomgås med tanke for flerfaglig representasjon?  

Boligtildelingsgruppa har heller ikke noe skriftlig mandat, så det bør lages et nytt tidsriktig utkast.  

 

Enhet Bygg og eiendom representerer kommunen som eier, og følger opp leieforholdene som reguleres av 

husleieloven. Ordinære kommunale boliger har i utgangspunktet en tidsbegrenset leieavtale på 3 år som kan 

søkes forlenget. Det er uklart hvem som følger opp dette med den enkelte leietaker. I praksis betyr det at 

leieforholdene er relativt ubegrenset. Omsorgsboliger har ingen tidsbegrensning i leieavtalen.  

 

Søknadsprosessen kan fremstilles slik: 

 

 
 

Midlertidig botilbud 

Lov om sosiale tjenester i arbeid- og velferdsforvaltningen § 27 pålegger kommunene å finne midlertidig 

botilbud for de som ikke klarer det selv. Søknad om midlertidig botilbud anses som enkeltvedtak. 

 

Midlertidig botilbud er aktuelt i akutte situasjoner, som for eksempel brann, utkastelse, familie- eller 

samlivsbrudd. Tilbudet er ikke ment å vare over tid, men skal avhjelpe akutt bostedsløshet, det vil si at 

bruker/innbygger ikke har et sted å sove og oppholde seg det neste døgnet. Det er ikke krav om at 

bruker/innbygger har forsøkt å skaffe bosted selv. 

Kommunen har ingen akutte botilbud. De gangene slike behov oppstår blir de fleste henvist til Rissa hotell.  

 

Selv om kommunen har mange leiligheter, og Saniteten en del, så forvaltes allikevel mesteparten av 

utleieboligene i Rissa kommune av private aktører. 

 

Veiledning og forvaltning av boligrelaterte virkemidler 

Ansvaret for boligrelaterte virkemidler i Rissa kommune er relativt fragmentert og lite helhetlig. Det er grunnlag 

for å stille spørsmål om hvilken enhet som har ansvar for helhetlig råd og veiledning til innbyggerne med vekt på 

mulighetsrommet. 

 

Kartlegging viser at følgende kommunale instanser har ansvar for boligrelaterte virkemidler: 
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 Bostøtte - NAV 

 Grunnlån - Husbanken 

 Tilskudd til utleieboliger og studentboliger -  De med ansvar for bygging av slike boliger. Kan være 

kommunale og private aktører 

 Startlån - Økonomiavdelingen 

 Tilskudd til tilpasning og etablering - Økonomiavdelingen 

 Råd og veiledning vedrørende boligkjøp - Økonomiavdelingen   

 Investeringstilskudd - Forbruker, enhetene som skal ha noe bygd 

 Kompetansetilskudd - Bygg og eiendom? Gjelder bla boligsosialt kompetansetilskudd, 

kompetansetilskudd for bærekraftig bolig- og byggekvalitet 

 

Noen aktører sier at det knytter seg usikkerhet til regelverksforståelse og søknadskompetanse. 

 

De boligrelaterte virkemidlene er altså fordelt på flere instanser. Av hensyn til helhetlig markedsføring og 

veiledning, bør kommunen kanskje samle ansvaret på en eller to aktører? 

 

Husbanken 

 

 

Bolig er en forutsetning for et godt liv: 

 Sammen med arbeid og helse et grunnleggende element i velferdsstaten 

 Avgjørende for deltakelse i samfunns- og arbeidsliv 

 Avgjørende for god rehabilitering 

 Avgjørende for god integrering av flyktninger 

 Omfatter boligøkonomi, boligstandard og bomiljøkvalitet 

 

Kommuneprogrammet 2016 – 2020: 

 Grunntilbud til samtlige kommuner 

 Prioritering av kommuner med store boligsosiale utfordringer og reelt engasjement 

 Rulles ut i løpet av 2016 

 

Bosetting og integrering av flyktninger – er vi godt nok forberedt? 

 Boligfremskaffelsen er den største utfordringen 

 Bosettingsbehovet vil ligge på et betydelig høyere nivå i årene framover, særlig for enslige mindreårige 

 Både virkemiddelstrukturen, regelverket, bevilgningsnivået og samarbeidsformene vil bli kraftig 

utfordret 

 

Husbanken bidrar med: 

 Økonomiske virkemidler 

 Kompetanse 

 Metode 

 

 

De økonomiske virkemidlene utgjør en helhetlig, sammenhengende kjede: 

 Bostøtte 
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 Grunnlån 

 Tilskudd til utleieboliger og studentboliger 

 Startlån 

 Tilskudd til tilpasning og etablering 

 Investeringstilskudd 

 Kompetansetilskudd 

 

Tilvisningsavtale 

Det dreier seg om etablering av utleieboliger i samarbeid med private.  

En tilvisningsavtale er en avtale mellom utleier og kommune/bydel hvor kommunen gis rett til å henvise sine 

boligsøkere til boliger omfattet av tilvisningsavtalen, men hvor selve leieavtalen inngås mellom utleier og den 

tilviste boligsøker. Kommunen har ingen forpliktelser med tanke på selve leieforholdet. 

 

Eiendomsutviklere/utleiere vil kunne få prioritet i forhold til grunnlån fra Husbanken ved utvikling, ombygging 

eller kjøp av boliger for utleie, dersom det er inngått tilvisningsavtale med kommunen.  

Tilvisningsavtaler er et forholdsvis nytt boligvirkemiddel og kommunen kan gjennom dette bidra til å fremskaffe 

flere kommunalt tilgjengelige boliger og et mer profesjonalisert utleiemarked. 

 

Hva er gevinsten ved bruk av tilvisningsavtale? 

En tilvisningsavtale betyr at kommunen får tilgang til flere utleieboliger med bra standard, godt bomiljø og et 

samarbeid med private profesjonelle aktører. For beboere betyr det fine og trygge boliger med godt bomiljø. For 

utbyggere er gevinsten at de kan få finansiert utleieboliger med Husbankens grunnlån som kan ha avdragstid på 

inntil 50 år, og mulighet til å binde renta i inntil 20 år. Dette vil normalt gi utleier økonomiske rammebetingelser 

og forutsigbarhet som er nødvendig i et utleieprosjekt.  

 

Begrepet utbyggingsavtale dekker et vidt spekter av avtaletyper som inngås mellom kommuner og utbyggere 

eller grunneiere, og som regulerer mange forskjellige forhold. « Fra leie til eie » av bolig er en større satsning i 

flere kommuner. Fra leie til eie skjer ved hjelp av startlån, og gir varige boforhold for hushold og medfører 

fornyelse av kommunal boligmasse. Boligbyggelag gis bedre støtte av Husbanken.  
 

 

Lokalt offentlig – privat boligpolitisk samarbeid 

 

Kommunen samarbeider selvsagt med private aktører, både ildsjeler, grunneiere og entreprenører. Samarbeidet 

kjennetegnes i hovedsak av at de som ønsker, planlegger eller vil realisere noe kontakter ledelse eller ansatte i 

kommunen ved Plan, kart og miljø/ Bygg og eiendom/ Rissa utvikling og/eller rådmann eller ordfører. 

Samarbeidet er selvsagt positivt, men det er sporadisk og fokusert på private behov i et her og nå perspektiv. 

Dagens samarbeid synes å mangle et helhetlig og koordinert mål og drivkraft.  

Det beste er nok at den kommunale enheten som blir gitt et boligrelatert plan- og gjennomføringsansvar, 

etablerer et forpliktende og langsiktig samarbeid med lokale grunneiere og entreprenører. Når disse håndteres 

likt med informasjon og påvirkning, kan en ny kommunal boligpolitikk bli gjennomført med god kraft.   

 

Boligrelaterte utfordringer  

 

I teori og praksis kan det dreie seg om: 

 

 Periodevist mangel på boliger i det private markedet 

 Mangel på kommunale boliger 

 Pris kan være en utfordring på både private og offentlige boliger 

 En del private boliger bør tilrettelegges for økt tilgjengelighet 

 En del ordinære kommunale boliger er ikke godt nok vedlikeholdt 

 Personer kan ha mangelfull bo-evne, økonomisk mestring og sosial innsikt  
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 Til dels getto-lignende forhold  

 

Det siste betyr at personer med lav inntekt med videre samles i enkelte områder mens personer med middels eller 

høy inntekt bor i andre områder. Her vises det blant annet til NOU 2011: 5 og Stortingsmelding 17. 

 

God drift ved Fosen Yard skaper trolig press i boligmarkedet, som berører både kapasitet og pris.  

 

Arbeidsgruppa mener at alle utfordringene eksisterer i lokalsamfunnet. Det er ikke samlet inn fakta som støtter 

opplevelsen. Følgelig kan det sies at påstandene er relativt løst fundert.  

 

 

Innspill fra innbyggere 

 

På bygdemøter har interesserte innbyggere fått informasjon og svart på følgende spørsmål: 

Hva kjennetegner fremtidens attraktive boligområder, frittliggende boligtomter og boligtyper her i bygda? 

 

Innspill Fevåg-Hasselv Skaugdalen Råkvåg-Stjørna Stadsbygd Rissa sentrum 

Tomter -Tilby ulike 

attraktive 

boligtomter,  

som sjønære 

tomter og  

utsiktstomter. 

-Ha sterkere 

markedsføring. 

-Fritidsboliger 

bør være utenfor 

sentrum. 

-Vi har mange 

ledige tomter i 

Kvitlia boligfelt. 

-Ferdigstille 

tomter (og vei) 

for Turbekkmo 

boligfelt. 

-Markedsføre 

boligtomter på 

kommunens 

hjemmeside. 

-Gjøre det enkelt 

å bygge og sette 

i gang. 

-Tilrettelegge 

for at hyttefolk 

kan flytte hit. 

-Kommunens  

boligtomter er i 

Grønnings-

marka. 

-De siste åra er  

det lagt opp til at  

private skal 

legge ut tomter.  

-Flere private 

områder er 

ferdig regulert 

og kan bygges 

ut, og realisering 

styres av private. 

-Ønske om sentral 

beliggenhet og kort avstand.  

-Andre steder settes det pris 

på utsikt.  

-Ikke fortette der utsikten er 

viktig. Fordi bokvaliteten 

reduseres. 

Bolig-

typer 

 -Ivareta 

trønderlån og 

hus fra 50-tallet. 

- Tenk land-

bruksboliger, 

ikke boligfelt. 

 

 -Aktuelt med 

eneboliger, 

muligens 

rekkehus, 

ikke leiligheter. 

-Hvordan skal vi 

bistå unge som 

ikke har 

forutsetninger 

for store kjøp? 

-Det er bruk for hele 

bredden av boligtyper. 

 -Kanskje stimulere til flere 

borettslag for å få flere 

rimelige boliger i sentrum?   

-Kanskje ulike boligtyper 

blir for dyre for mange 

innbyggere?  

-Husk på innbyggere som er 

i overgang mellom enebolig 

og enklere bolig.  

-Kommunen må ha boliger å 

tilby, fordi prisene i privat 

marked er høye. 

- Viktig med vedlikehold av 

kommunale boliger. 

-Sentrum er et vanskelig 

område. Utbygger får det 

som de vil. Boligtyper 

bestemmes ofte av utbygger. 

Annet -Få flere anløp 

med hurtigbåten 

 -Det mangler 

parkerings-

 -Strømmen og Botn er 

viktige kvaliteter som kunne 
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og markedsføre 

rutene bedre. 

-Få flere jobber. 

plasser. 

-Kommunen må 

gjøre mer her 

vært mer tilgjengelig for 

allmennheten. 

Kilde: Innbyggermøter 5, 14, 19, 20 og 27 april 2016 

 

- Innbyggere i flere bygder mener at kommunens hjemmeside bør ha oppdatert informasjon over ledige  

  kommunale og private tomter, og satse sterkere på attraktive tomter (med utsikt, nærhet til sjø eller natur  

  og/eller med kort avstand til tettsted) med bred markedsføring 

- Innspillene oppfattes som relevante og innlemmes i arbeidet med ny boligpolitikk 

 

 

OPPSUMMERING 

 

Befolkning 

Fakta - Tendens Utfordring – Spørsmål - Anslag Mulige tiltak? 

Det fødes årlig 59-79 innbyggere, og 

dør 59-74 innbyggere. 

Når antall fødte og døde er omtrent likt 

skapes økt befolkning ved at innflytting 

er større enn utflytting. 

Innflytting forutsetter i hovedsak 

arbeid, botilbud  og sjarmerende 

bygder.  

Dette er langsiktige prosesser med 

høy kommunal prioritering. 

Innbyggertallet øker fra 6 676 i 2015. Det årlige antallet nye innbyggere har 

vært 22 (flere enn antall utflyttere), og 

det forventes å bli 36. 

Det er trolig behov for flere 

nøkkelklare leide og eide leiligheter 

og hus. 

Antallet unge 20-29 åringer er relativt 

stabilt på 744.   

Det årlige antallet førstegangs 

etablerere er ca. 70. 

Det er trolig behov for flere leide og 

eide små rimelige leiligheter og hus 

nært tettsteder. 

Antallet voksne 30-69 åringer øker 

fra 3 386.  

En sammensatt gruppe med enslige, 

par, og familier med små og store barn.  

Det er trolig behov for alle 

boligtyper, boligoppgradering, men 

også hus/leiligheter nært tettsteder. 

Antallet eldre 70 + åringer øker klart 

fra 901. 

I hovedsak par eller enslige. Det er trolig behov for alle boligtyper 

og boligoppgradering, kanskje flere 

leiligheter, og tilgjengelige omsorgs-

boliger i tettsteder. 

Innbyggerveksten skjer særlig i Rissa 

sentrum og Stadsbygd. 

Fremskaffelse av nok boliger med rett 

boligfordeling. 

Det er trolig behov for varierte 

boligtyper i begge tettstedene, men 

kanskje ikke blokker i Stadsbygd. 

Skaugdalen, Fevåg-Hasselvika og 

Stjørna-Råkvåg har usikre prognoser. 

Alle bygdene har ledige tomter, samt at 

Skaugdalen har behov for ivaretagelse 

av trønderlån/50-tallsboliger. 

Det er ønske om bred markedsføring 

av ledige tomter. 

Det er ønske om at nye tomter har 

høy attraktivitet. 

Det er ønske om renovering av eldre 

og ubebodde boliger. 

Det er sikkert gunstig å bruke 

Husbankens virkemidler. 

Hver tredje innbygger bor alene. Det årlige antallet på nye aleneboere er 

ca. 10. 

Det er trolig behov for alle 

boligtyper, men også for leide og eide 

små rimelige leiligheter/hus nært 

tettsteder. 

Antallet hushold øker fra 2776. Det blir gradvis flere hushold, og 

gjennomsnittlig færre personer i hvert 

hushold. 

Det er trolig behov for boligtyper 

med variert størrelse, funksjonalitet, 

standard og pris. 
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Målgrupper 

Fakta - Tendens Utfordring – Spørsmål -  Anslag Mulige tiltak? 

Unge - Se over!   

Voksne – Se over!   

Eldre – Se over!   

Aleneboere - Se over!   

Arbeidsinnvandrere, ukjent antall. Ønsker de å bosette seg i kommunen? Kanskje kartlegge bolysten blant 

arbeidsinnvandrere og pendlere. 

Antallet personer/familier med lav 

inntekt var 79 i 2015. 

I hvilken grad greier de å oppnå fast 

lønnsinntekt eller trygd? 

Kanskje lage prosjekt «fra leie til eie» 

for de som synes å bli i stand til å 

mestre egen situasjon samt lokalt 

arbeids- og boligmarked. 

Husbankens virkemidler kan brukes. 

Antallet flyktninger økte fra 40 i 

2016 til 80 i 2016, med om lag 16 per 

år ila. de siste 5 årene. 

I hvilken grad greier de å gjennomføre 

utdanning og oppnå lønnet arbeid? 

Kanskje lage prosjekt «fra leie til eie» 

for de som synes i stand til å mestre 

egen utdannings-, arbeids- og 

bosituasjon samt lokalsamfunnet. 

Husbankens virkemidler kan brukes. 

Om lag 200 voksne med 

funksjonsnedsettelser i 2015, men 

uklar utvikling. 

Noen bor i eget hjem, andre i 

omsorgsleilighet og noen i sykehjem. 

Det årlige antallet innbyggere som får 

funksjonsnedsettelser er ukjent. 

Kanskje kartlegge bolysten i eget 

tilrettelagt hjem versus ønske om 

omsorgsbolig. 

Antall voksne med utviklings-

hemming reduseres fra 27 i 2015. 

De bor i leid omsorgsbolig.  

Antallet synes ikke utfordrende da det 

er få utviklingshemmede under 18 år. 

 Det er trolig ikke behov for flere 

omsorgsboliger til denne gruppen. 

Antallet voksne rusmiddel-

misbrukere og personer med psykiske 

lidelser var om lag 242 i 2015, men 

uklart i fremtida. 

Det årlige antallet på nye rusmiddel-

misbrukere er ukjent. 

Kartlegge bolysten i eget hjem versus 

ønske om annen bosituasjon. 

Antallet bostedsløse er stabilt lavt 

med 4 i 2015. 

Det er selvsagt mange innbyggere som 

kommer i akutte situasjoner, men de 

fleste har ressurser (nettverk, midler, 

kunnskap og helse) til å skaffe seg ny 

bolig. 

Trolig behov for midlertidig bosted i 

form av en eller flere hybel-

leiligheter/mindre leiligheter. 

Tiltaket forutsetter at personen har 

bo-evne. 

 

 

Boligmasse 

Fakta - Tendens Utfordring – Spørsmål -  Anslag Mulige tiltak? 

Antallet boliger er 3 395.  Når en sammenligner antall boliger og 

hushold, så er situasjonen at omlag 619 

hus er ubebodde. 

Det er trolig behov for å renovere 

eldre og ubebodde leiligheter og hus. 

Kanskje bidra med oppussing- og 

finansieringsplan overfor eiere. 

Kanskje prosjekt-organisere arbeidet 

med å revitalisere boliger. 

Trolig kan Husbankens virkemidler 

brukes. 

Den årlige boligkapasiteten er på 80-

90 enheter. 

Er dette et realistisk tall og dekker det 

behovet? 

Trolig kan dagens boligkapasitet 

videreføres. Dette fordi den faktisk 
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Bygges det tilstrekkelig i bygdene med 

innbyggervekst? 

inneholder tomter som ikke er 

etterspurt. 

Det er sannsynligvis behov for å ha 

størst vekst i Rissa sentrum og 

Stadsbygd. 

Kanskje kan kommunen: 

(a) tilrettelegge for boligområder med 

kort avstand til sentrum 

(b)kontakte grunneiere med særlig 

attraktive tomter 

(c)forskuttere utbygging av 

infrastruktur veg, vann, avløp og 

bredbånd  

Det bygges mest i Rissa sentrum, 

Stadsbygd og Fevåg-Hasselvika. 

I hovedsak er det frittliggende boliger, 

men i Rissa sentrum bygges det også 

rekkehus og leiligheter i blokker. 

Det er sannsynligvis behov for å 

endre boligtype-fordelingen, slik at 

det blir flere rekkehus og leiligheter. 

Det synes å være en meget god 

boligkapasitet med ca. 200 ledige 

tomter totalt. 

Er det nok til å dekke behovet i de 

største tettstedene? 

Er de attraktive nok med utsikt, nærhet 

til sjø/natur og/eller kort avstand til 

tettsted? 

Det ser ut til å være tilstrekkelig 

boligkapasitet, forstått som 

boligområder/felt, men ikke 

nødvendigvis nok leiligheter. 

Det kan ta lang tid før et felt er 

ferdigstilt med infrastruktur, og dette 

bør det trolig gjøres noe med. 

Det er kanskje behov for å gradere 

attraktiviteten ved kommunale og 

private boligfelt. 

Det er kanskje nødvendig å ha en 

kritisk gjennomgang av allerede 

avsatte boligfelt i Kommuneplanens 

arealdel. 

Det er kanskje ønskelig å markeds-

føre de med høyest kvalitet? 

Det er ønskelig å ha oppdatert 

informasjon om kommunale og 

private boligfelt på kommunens 

hjemmeside. 

Det er et meget godt boligpotensiale 

med ca. 200 planlagte boliger i Rissa 

sentrum og noe i Stadsbygd, men 

infrastrukturen med vei, vann og 

avløp er ennå ikke klar. 

Tomtene er av nyere dato, og da har de 

antagelig ganske høy attraktivitet.  

Her stilles det igjen spørsmål om 

volum, boligtype og tidspunkt for 

ferdigstilling.  

Boligpotensialet synes tilstrekkelig. 

Det er trolig mest behov for flere 

leiligheter og hybelleiligheter samt 

avtale tidspunkt for ferdigstilling av 

infrastruktur ved boligfeltene.  

Det er trolig mulig å inngå 

forpliktende og bredt samarbeid med 

grunneiere, tiltakshavere og 

utbyggere. 

Det kan stilles krav til gjennomføring 

på private områder før videreføring i 

Kommuneplanens arealdel. 

Ny veg fra Stadsbygd til Rørvik.  Den kan medføre ekstra 

boligpotensiale ved at den gamle veien 

fristilles. 

Er det behov for flere hus og/eller 

Sannsynligvis bør attraktiviteten ved 

nye områder vurderes. 
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rekkehus her? 

Dagens boligfremskaffelse skjer i 

hovedsak ved at private grunneiere 

stiller tomter til rådighet og 

entreprenører etablerer bygg.  

Private tiltakshavere og utbyggere 

avgjør mesteparten av Rissa kommunes 

boligkapasitet og boligpotensial. 

Private krefter avgjør i hovedsak hvor 

mange boenheter og boligtyper som 

eksisterer. 

Det synes gunstig å etablere et 

offentlig – privat samarbeid som gir 

en mer langsiktig og helhetlig 

boligfremskaffelse. 

Det kan stilles krav til boligtype-

fordeling og universell utforming i 

Kommuneplanens arealdel. 

 

 

Kommunal boligpolitikk 

Fakta - Tendens Utfordring – Spørsmål -  Anslag Mulige tiltak? 

Det er totalt 40 ordinære utleieboliger 

fordelt med 28 i Rissa sentrum, 8 i 

Råkvåg og 4 i Stadsbygd. 

Er det tilstrekkelig antall utleieboliger i 

tettstedene? 

Kan noen selges/gå «fra leie til eie», 

og/eller bør nye erverves? 

Leilighetene varierer mellom 37 - 108 

m2 fordelt på 2 - 4 rom med 

månedspris på kr 4 147 – 9 025.  

Det er bare 1 hybel. 

 

 

 

Vedlikeholdet regnes som akseptabelt i 

¾ og dårlig i ¼.   
 

 

 

Kommunen følger ikke opp leie-

kontraktene på 3 år. 

Om driften ved Nor Yards fortsetter 

og antallet flyktninger økes, med 16 

per år utover dagens 80, blir det trolig 

behov for flere kommunale boliger i 

tettstedene.  

Kanskje bør kommunen få flere enkle  

rimelige hybelleiligheter på om lag 

35 – 40 m2 med kort leiekontrakt. 

Det bør også vurderes å øremerke 1-2 

leiligheter som akutte botilbud. 

 

Vedlikehold bør kanskje få en høyere 

prioritet. Det kan gjøres ved å sette av 

årlige midler og ha løpende 

renovering. 

 

Det kan være gunstig å gi en 

kommunalt ansatt ansvar for å følge 

opp vanskeligstilte personer som bor 

i kommunale boliger med tanke på 

utvikling av livssituasjon. 

Det er totalt 49 omsorgsboliger for 

utleie fordelt med 32 i Rissa sentrum, 

9 i Stadsbygd og 8 i Råkvåg. 

 

 

 

Er dette et tilstrekkelig antall 

omsorgsboliger i tettstedene? 

 

I Framtidas helse- og omsorgsplan, 

tiltaksdelen, ble det foreslått 40 nye 

omsorgsboliger i Stadsbygd (og at 

eksisterende 24 plasser ved Eldre-

senteret og 9 omsorgsleiligheter i 

Kløvertun legges ned). Det betyr i 

realiteten 7 nye plasser i Stadsbygd.  

I tillegg nevnte rapporten behov for å 

utrede ytterligere omsorgsboliger i 

Rissa med; 22 før 2028 og 34 før 2038. 

Det vil si 2-3 nye omsorgsenheter årlig. 

 
Størrelsen varierer mellom 39 - 55 m2 

fordelt på 1-2 rom med månedspris på 

kr 4 681 – 9 068  

 

Vedlikeholdet regnes som akseptabelt i 

4/5 og dårlig i 1/5. 
 

Det er livslang leiekontrakter og en 

viss «turnover». Ventetiden er på 1-2 

måneder. 

Det bygges 40 nye omsorgsleiligheter 

i Stadsbygd, men med fratrekk av 33 

som nedlegges får kommunen en 

reell styrking på 7 nye enheter. 

Det er uaktuelt å beholde noen av de 

gamle boligene, ettersom det er 

tilsynsrapporter fra blant annet TBRT 

som sier at kommunen må gjøre noe 

med forholdene. Leilighetene 

fungerte altså ikke som reelle 

boalternativer. 

 

Det totale antallet kommunale 

omsorgsleiligheter blir da 80, med 

40 i Stadsbygd, 32 i Rissa og 8 i 

Råkvåg. 

(I tillegg kommer Sanitetens 45 

øremerkede leiligheter/hybler.) 

Om tallene fra Framtidas helse- og 

omsorgsplan er riktige, så bør det 

antagelig komme 2-3 nye 

omsorgsenheter årlig. 

 

Prisen på kommunale 

omsorgsleiligheter bør kanskje 
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vurderes. Spørsmålet er om en 

utleiebolig på 55 m2 med 2 rom bør 

ligge så høyt som 9 068 kr per 

måned. 

 

Vedlikehold er kanskje i ferd med å 

få en høyere prioritet. 

For øvrig har Saniteten 45 ordinære 

og øremerkede leiligheter/hybler, 

mesteparten i Rissa sentrum og noen 

få i Fevåg-Hasselvika. 

  

Tildeling av omsorgsboliger gjøres 

ukentlig på inntaksmøter i omsorg.  

  

Tildeling av ordinære utleieboliger 

gjøres månedlig i boligtildelings-

gruppa.  

 

Det finnes ikke noe klart og tidsriktig 

mandat, og det sto 15 innbyggere på 

venteliste våren 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppa består i hovedsak av deltagere 

med helse- og sosialkompetanse samt 

bygningskompetanse, men har ikke 

representant fra Økonomiavdelingen. 

Det er behov for et klart og tidsriktig  

mandat, variert leietid, og kontrakt 

med mulighet for samtykkekrav om 

individuell oppfølging (av 

vanskeligstilte med tanke på 

utdanning, arbeid og egen bolig). 

Sannsynligvis leder et mer 

forpliktende samarbeid mellom 

offentlige enheter og leietakere til 

høyere gjennomstrømming og bedre 

grunnlag for suksess med prosjekt 

«fra leie til eie». 

Kanskje gjennomgå Tildelingsgruppa 

med tanke for flerfaglig kompetanse, 

så som økonomi, med videre. 

Det er ingen akutte boligtilbud. Personer henvises til Rissa hotell. Det er sannsynligvis behov for 

midlertidig bosted med en eller flere 

hybelleiligheter/mindre leiligheter. 

Tiltaket forutsetter at personen har 

bo-evne. 

Dagens offentlige – private 

boligsamarbeid er sporadisk og 

fokusert på private behov i et her og 

nå perspektiv. 

Dagens offentlige – private samarbeid 

synes å mangle et helhetlig og 

koordinert mål og drivkraft.  

 

Det er gunstig om den kommunale 

enheten som er gitt et boligrelatert 

plan- og gjennomføringsansvar,  

etablerer et forpliktende og langsiktig 

samarbeid med lokale grunneiere og 

entreprenører. 

 

 

KONKLUSJON 
 

 

Her svarer vi på spørsmålene som ble nevnt innledningsvis:  

 

1. Er dagens boligfremskaffelse tilstrekkelig?  

 

2. Er dagens offentlige og private samarbeid hensiktsmessig for utvikling av fremtidige botilbud? 

 

Svarene skjer ved bruk av JA – DELVIS – NEI – VET IKKE 

 

Dagens boligfremskaffelse synes delvis tilstrekkelig for vanskeligstilte, ordinære innbyggere og tilflyttere. 

Dagens boligpolitiske samarbeid mellom offentlige - private instanser fremstår også som delvis 

hensiktsmessig. Den fremtidige boligpolitiske situasjonen kan selvsagt endres ved iverksettelse av tiltak.  
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Tidligere i dokumentet ble det nevnt flere boligrelaterte utfordringer, som også gjelder i Rissa kommune. Vi tror 

at kvaliteten ved boligrelaterte forhold i lokalsamfunnet kan påvirkes av ulike tiltak, både når det gjelder 

boligfremskaffelse og offentlig – privat samarbeid om boligtilbud.  

 

Rissa kommune kan sannsynligvis få en fremtidig boligsituasjon med følgende kjennetegn: 

 

 Antallet private og kommunale boliger kan bli tilfredsstillende 

 Prisnivået på private og offentlige boliger kan bli mer moderat  

 Private boliger kan bli mer tilrettelagt for økt tilgjengelighet 

 Ordinære kommunale boliger kan bli bedre vedlikeholdt 

 Vanskeligstilte personer kan utvikle sin bo-evne  

 Getto-lignende forhold kan brytes noe mer opp 

 

Det dreier seg om å gjøre langsiktige og helhetlige boligrelaterte valg og gjennomføre tiltak.  

 

Dette ser vi mer på i Strategidokumentet, men først leter vi etter boligpolitiske idealer i Visjonsdokumentet. 


