
Stange kommune Norges grønne lunge

Hvordan har vi gått fram i Stange kommune?
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Kommunedelplan for boligpolitikk 2021-2033



Stange kommune
• En av få vekstkommuner i Innlandet

• Sammenknyttet bo- og arbeidsmarked

• Arealstrategi med tydelige føringer

• Skjevfordelt vekst

• Svært sterk prisvekst

• Få utleieboliger og høye leiepriser

• Overdekning av eneboliger

• Ung men aldrende befolkning



Formål
• Styrke kommunens rolle som 

boligpolitisk aktør. 

• Erstatte tidligere boligsosiale 
handlingsplaner ved å ta for seg hele 
boligpolitikken, også den boligsosiale. 

• Stake ut ønsket kurs for politikken, og 
beskrive hvilke virkemidler som skal 
tas i bruk for å komme dit. 

• Handlingsplan for de fire påfølgende 
år. 
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Hva ønsket vi å oppnå?
• felles forståelse av boligpolitiske og boligsosiale mål og strategier

• delvis felles forståelse av hvilke tiltak som må til for å føre oss frem til målene

• systematisering av prosjekter som pågår og skal igangsettes i kommunen, slik 
at disse har en forankring i overordna plan

• prioritering av tiltak, sett opp mot økonomiplan (virkemiddelbruk)

• god forankring i boligbransjen, tverrpolitisk forankring i kommunen, og god 
forankring i Husbanken

• god forankring i overordna kommunale planer: Økonomiplan og 
kommuneplanens arealdel

• forankring i administrasjonen i Stange kommune 
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Norges grønne lunge

Kommunalt forankring og prosess
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Kommunal planstrategi

Kommuneplanen

Samfunnsdel Arealdel og kart

Kommunedelplaner

Andre planer

Temaplaner

Handlingsplaner

Reguleringsplaner

Områdeplaner

Detaljplaner



Norges grønne lunge

•PLANPROGRAM

•Høring og offentlig 
ettersyn i 6 uker før 
fastsetting i 
kommunestyret

•Fastsatt 
30.10.2018

Varsel om 
oppstart av 

arbeidet med 
kommunedelplan

•PLANFORSLAG

•Høring og offentlig 
ettersyn i 6 uker

Planprosess i 
henhold til 

fastsatt 
planprogram

Vedtak av 
KOMMUNEDELPLAN i 

kommunestyret 
20.10.2021

Kunngjøring

Bearbeiding og 
behandling
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Kommunal 
planstrategi
Mandat for 

planarbeidet



Norges grønne lunge

Organisering og medvirkning
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• Ingen eksterne konsulenter

• Politisk forankring

• Politisk referansegruppe (Planutvalg)

• Arbeidsgrupper, workshops, virksomhetsledersamlinger

• Intern kunnskapsinnhenting!

• Offentlig ettersyn/høring

• Dialog/møter med interessegrupper



Norges grønne lunge

Kunnskapsinnhenting
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• Vedtak og føringer

• Forskning, andre planer, statistikk

• Kunnskapsinnhenting fra egen

organisasjon



Norges grønne lunge

Planen er delt i 3 (5)

1.Sammendrag (1 side)

2.Innledning

3.Generell boligutvikling

4.Boligsosiale forhold

5.Boligforvaltning og

organisering
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Norges grønne lunge

Planens oppbygging
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Planen bygger på et 

kunnskapsgrunnlag, inndelt i 

de enkelte kapitler. Her 

skisseres status og 

utfordringsbilde, målsetning, 

og en diskusjon av utvalgte 

virkemidler. Hvert kapittel 

følges av en handlingsdel. 
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Utfordringer
• Fragmentert organisering –

oversikt

• Boligpolitikken har ikke vært

forankret i samfunnsdel

• Forankring i organisasjon –

KDP, ikke BSHP

• Uavklarte roller



Takk for meg! ☺
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