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Helse og omsorg - 005/21 
 
HO - behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med 4 stemmer.  
 

 
HO - vedtak: 
Våler kommune viser til høringsnotat saksnummer 20/6106 «Forslag til lov om kommunens 
ansvar overfor vanskeligstilte på boligmarkedet». Våler kommune er positive til forslaget 
om en ny boligsosial lov, og ser at den nye loven vil fremme muligheten for å bo trygt og 
godt for de som er vanskeligstilte i boligmarkedet. Som det fremkommer av høringsnotatet, 
er et av målene med denne loven at kommunenes boligsosiale arbeid skal bli mindre 
fragmentert.  

 

Våler kommunes innspill er:  

Loven kan tydeliggjøre hvordan kommunene skal/kan gjøre dette i praksis. Dette 
fremkommer ikke og vi vurderer at til tross for at det kommer en ny lov, kan dette føre til at 
arbeidet fortsetter å være fragmentert. Vi mener at loven bør oppfordre alle kommuner til å 
ha en boligsosial koordinator. Denne koordinatoren kan bidra til samhandling og enhetlig 
utøvelse av kommunens boligsosiale arbeid. Denne rollen kan for eksempel tillegges en av 
de som jobber innenfor boligsosialt arbeid i kommunen, og trenger ikke bety at 
kommunene må opprette nye stillinger til dette formålet. Utover dette har Våler kommune 
ingen innspill til høringsutkastet. 

 

 
Kommunedirektørens innstilling: 
Våler kommune viser til høringsnotat saksnummer 20/6106 «Forslag til lov om 
kommunens ansvar overfor vanskeligstilte på boligmarkedet». Våler kommune er 
positive til forslaget om en ny boligsosial lov, og ser at den nye loven vil fremme 
muligheten for å bo trygt og godt for de som er vanskeligstilte i boligmarkedet. Som 
det fremkommer av høringsnotatet, er et av målene med denne loven at 
kommunenes boligsosiale arbeid skal bli mindre fragmentert.  

 



Våler kommunes innspill er:  

Loven kan tydeliggjøre hvordan kommunene skal/kan gjøre dette i praksis. Dette 
fremkommer ikke og vi vurderer at til tross for at det kommer en ny lov, kan dette 
føre til at arbeidet fortsetter å være fragmentert. Vi mener at loven bør oppfordre 
alle kommuner til å ha en boligsosial koordinator. Denne koordinatoren kan bidra til 
samhandling og enhetlig utøvelse av kommunens boligsosiale arbeid. Denne rollen 
kan for eksempel tillegges en av de som jobber innenfor boligsosialt arbeid i 
kommunen, og trenger ikke bety at kommunene må opprette nye stillinger til dette 
formålet. Utover dette har Våler kommune ingen innspill til høringsutkastet. 

 
 

Sammendrag: 

      

 
Saksopplysninger: 
Regjeringen la fram sitt forslag til ny boligsosial politikk 02.12.2020. Samtidig ble forslaget 
til ny boligsosial lov sendt på høring.   

 

 

Vurderinger: 
Kommunedirektøren har bedt NAV-leder initiere et gruppearbeid som kunne utarbeide en 
uttalelse fra Våler kommune. NAV har i samarbeid med øvrige virksomheter i kommunen, 
som er involvert i det boligsosiale arbeidet, lagt fram følgende utkast til uttalelse: 

  

«Våler kommune viser til høringsnotat saksnummer 20/6106 «Forslag til lov om 
kommunens ansvar overfor vanskeligstilte på boligmarkedet». Våler kommune er positive 
til forslaget om en ny boligsosial lov, og ser at den nye loven vil fremme muligheten for å 
bo trygt og godt for de som er vanskeligstilte i boligmarkedet. Som det fremkommer av 
høringsnotatet, er et av målene med denne loven at kommunenes boligsosiale arbeid skal 
bli mindre fragmentert.  

 

Våler kommunes innspill er:  

Loven kan tydeliggjøre hvordan kommunene skal/kan gjøre dette i praksis. Dette 
fremkommer ikke og vi vurderer at til tross for at det kommer en ny lov, kan dette føre til at 
arbeidet fortsetter å være fragmentert. Vi mener at loven bør oppfordre alle kommuner til å 
ha en boligsosial koordinator. Denne koordinatoren kan bidra til samhandling og enhetlig 
utøvelse av kommunens boligsosiale arbeid. Denne rollen kan for eksempel tillegges en av 
de som jobber innenfor boligsosialt arbeid i kommunen, og trenger ikke bety at 
kommunene må opprette nye stillinger til dette formålet. Utover dette har Våler kommune 
ingen innspill til høringsutkastet.» 

 
Vedlegg: 



Ny boligsosial lov - høring(1305405) 
Ny boligsosial lov om kommunens ansvar overfor vanskeligs(1307172) 

 
 


