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Høring - Ny boligsosial lov 
 

 
Fylkestinget har behandlet saken i møte 16.03.2021 sak 16/21 
 
Møtebehandling 

 
 
 
Votering 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 
Fylkestingets vedtak:  

 

1. Fylkestinget i Troms og Finnmark har behandlet høringsuttalelse til forslag til en ny 
boligsosial lov om kommunenes ansvar overfor vanskeligstilte på boligmarkedet. 

 
2. Fylkestinget er positiv til forslaget om at det skal vedtas en ny boligsosial lov, og vil særlig 

støtte følgende elementer i lovforslaget:  
- Kommunenes organisatoriske ansvar, jf lovforslagets § 4. 
- Presisering av kommunenes plikt til å gi individuelt tilpasset bistand,  

Jfr. lovforslagets § 5. 
- Saksbehandling § 6. 

 

3. Dette vil i sterkere grad medvirke til at et viktig sosialpolitisk ansvar følges opp av alle 
kommuner, og at innbyggerne i ulike kommuner kan forvente noenlunde likt nivå på hjelpen 
som tilbys innenfor et så grunnleggende område. En styrket innsats for et tilfredsstillende 
botilbud er viktig for de vanskeligstilte, og det styrker forutsetningene for aktiv deltakelse i 
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utdannings-, arbeids- og samfunnsliv. Husbankens virkemidler må styrkes slik at dette kan 
realiseres. Det er også av fundamental betydning for å gi barn gode oppvekstvilkår. 

 

4. Fylkestinget vil bemerke at en vellykket implementering av ny lov avhenger av at 
kommunene har økonomisk og administrativ kapasitet til å følge opp det ansvaret de 
pålegges. Det må derfor forutsettes at kommunene gjennom inntektssystemet gis 
tilstrekkelig overføringer til å ivareta oppgavene. Dette bør skje gjennom rammestyring som 
ivaretar kommunenes handlefrihet til å finne gode tilpassede løsninger for den enkelte, 
innenfor det lovverket tillater.  
 

5. Det er viktig å fortsatt ha vekt på pedagogiske virkemidler, blant annet veiledning og 
strategier, som støtter opp om kommunenes virksomhet på området. Det er videre et behov 
for å styrke kommunenes plankapasitet- og kompetanse.  
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