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Utvalg for omsorg, helse og seniorpolitikk har behandlet saken i møte 16.03.2021 sak 6/21 

 

Behandling: 
Uttalelse fra Rådet for personer med funksjonsnedsettelser var gjort kjent for utvalget i forkant av 
møtet.  
 

Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt 
 

Utvalg for omsorg, helse og seniorpolitikks vedtak 16.03.2021:  
Nordre Follo kommune gir følgende høringssvar: 
 
Nordre Follo kommune er positiv til forslaget slik det er redegjort for i høringsnotatet og har kun noen 
kommentarer til enkelte punkter i lovforslaget. 
 
Forslag til ny  boligsosial lov tydeliggjør hvem som er  vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom 
definisjon gitt i lovens § 3.  Etter forslaget vil loven også  føre til en rettslig regulering av den individuelle 
bistanden som kommunen har plikt til å gi, jf. lovens § 5 1.  ledd og § 5 2.ledd  bokstavene a til og med j. 
Vi mener at dette vil gi de av våre innbyggere som er vanskeligstilt på boligmarkedet en forutsigbarhet i 
hvilken hjelp kommunen kan gi, samtidig som det gir rettskrav på bistand.  

Skjerpingen i at boligsosiale forhold skal inn i kommuneplanen, som nevnt i forslaget til ny lov § 4, anses 
som positivt. Dette understøtter kommunens planer rundt sosial boligpolitikk og vårt arbeid med 
behovsanalyser på ulike områder, i dette også boligsosiale behov  for de som er vanskeligstilte på 
boligmarkedet. 
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Nordre Follo kommune mener at høringsnotatet er uklar på om kommunene vil få tilført nye midler i 
rammetilskuddet selv om departementet oppgir at den nye loven vil for de fleste kommuner medføre 
merutgifter. Vi mener det må følge midler ved innføringen av ny boligsosiallov da dette vil gi økte 
utgifter for kommunen, spesielt rundt arbeidet med den individuelle bistanden som søker vil få gjennom 
et skriftlig vedtak. Å gi bistand som råd og veiledning, praktisk bistand, booppfølging, være med på 
visning for å nevne noen av hva bistanden kan være, er tidkrevende og dermed også økonomisk 
ressurskrevende. 
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