
PS  39/2022  Boligsosial strategi 

Råd for personer med funksjonsnedsettelses behandling av saken i møte den 
07.11.2022: 

 

Kommunedirektørens innstilling: 

Utkast til Halden kommunes boligsosiale strategi legges ut på høring og offentlig ettersyn 
frem til 2. januar 2023. 
 

Utvalgsleder foreslo at saken skulle behandles etter PS 2022/40.  

  

Willy Aagaard fremmet forslag til vedtak: 

Råd for personer med nedsatt funksjonsevne (senere rådet) har lest Utkast til Halden 
kommunes boligsosiale strategi. Vi finner strategien særs viktig for gruppen rådet 
representerer. Vi ser også at tiltaket er forankret i FNs bærekraftsmål. 

Rådet ser det også viktig at kommunen legger til grunn artikkel 19 i FN-konvensjonen om 
rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne der det står: ”Statene har plikt til å 
sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne har anledning til å velge bosted, og hvor og 
med hvem de vil bo, på lik linje med andre, og ikke må bo i en bestemt boform”. 

1. Tilrettelagte boliger bør som anbefalt spres i kommunen. Det er også viktig at 
det ikke etableres for mange slike botilbud i eksempelvis samme 
boligsamvirke. Da finansiering av disse boligtilbudene vil skje hovedsakelig gjennom 
husbanken mener rådet det er viktig at husbankens anbefalinger vedrørende antall 
boliger i samme bofellesskap ikke overstiges. 

2. Rådet mener det er viktig at universell utforming er et krav. I strategien står det 
under universell utforming -Boliger som kommunen utvikler, kjøper eller leier, skal 
etter beste evne tilpasses alle aldersgrupper og funksjonsnedsettelser.Brukere av 
bolig under denne ordningen kan med tiden bli avhengig av universelt utformet bolig. 
Er da boligen i utgangpunktet allerede universelt utformet vil både bruker og 
kommunen spare ressurser både økonomisk og sosialt. 

3. Kommunen bør legge forholdene til rette slik at brukere i størst mulig grad kan 
velge mellom å eie eller leie bolig. Boenhetene må være fullverdige. 

  

Votering: 

Forslaget fra Aagaard ble enstemmig vedtatt.  

 

 

Vedtak: 



Råd for personer med nedsatt funksjonsevne (senere rådet) har lest Utkast til Halden 
kommunes boligsosiale strategi. Vi finner strategien særs viktig for gruppen rådet 
representerer. Vi ser også at tiltaket er forankret i FNs bærekraftsmål. 

Rådet ser det også viktig at kommunen legger til grunn artikkel 19 i FN-konvensjonen om 
rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne der det står: ”Statene har plikt til å 
sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne har anledning til å velge bosted, og hvor og 
med hvem de vil bo, på lik linje med andre, og ikke må bo i en bestemt boform”. 

1. Tilrettelagte boliger bør som anbefalt spres i kommunen. Det er også viktig at 
det ikke etableres for mange slike botilbud i eksempelvis samme 
boligsamvirke. Da finansiering av disse boligtilbudene vil skje hovedsakelig gjennom 
husbanken mener rådet det er viktig at husbankens anbefalinger vedrørende antall 
boliger i samme bofellesskap ikke overstiges. 

2. Rådet mener det er viktig at universell utforming er et krav. I strategien står det 
under universell utforming -Boliger som kommunen utvikler, kjøper eller leier, skal 
etter beste evne tilpasses alle aldersgrupper og funksjonsnedsettelser.Brukere av 
bolig under denne ordningen kan med tiden bli avhengig av universelt utformet bolig. 
Er da boligen i utgangpunktet allerede universelt utformet vil både bruker og 
kommunen spare ressurser både økonomisk og sosialt. 

3. Kommunen bør legge forholdene til rette slik at brukere i størst mulig grad kan 
velge mellom å eie eller leie bolig. Boenhetene må være fullverdige. 

 



 


	Kommunedirektørens innstilling:

