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Innledning
Uttalelsen gis

B På vegne av foretak/lag/forening 

Opplysninger om foretak/lag/forening

Organisasjonsnummer

845241112
Foretak/lag/forening

Forvaltningskontoret for helse- og omsorgstjenester
Adresse

Rådhuset
Postnummer

6440
Poststed

ELNESVÅGEN
Telefon

48066483
Telefaks

E-post kontakt

karin.iversen@frana.kommune.no

Uttalelse
Har du/dere fått tilsendt høringssaken i adressert sending fra kommunen

B Ja 

Navn på høringssaken

A Høring - Nærdemokratiske ordninger i Hustasvika kommune 

A Høring - Skolestruktur Sylte/Malme, Haukås og Tornes 

B Høring - Planprogram Hustadvika kommune 

Dato på kommunens høringsbrev

28.08.2018
Uttalelse

B Jeg ønsker å helt eller delvis uttale meg i tekstfelt under 

A Jeg har min fulle uttalelse i egne dokumenter som jeg ønsker å laste opp som vedlegg 

Uttalelse til saken

Planprogram for kommuneplanenes samfunnsdel (2022-2030) Hustadvika kommune 
Fræna kommunestyre vedtok i sak 66/2017, Boligsosial handlingsplan for perioden 2017-2020.  Planarbeidet bygger 
på kommuneplanens samfunnsdel 2005-2017. 
Ansvar og oppgaver i det boligsosiale arbeidet er fordelt på flere sektorer og forvaltningsnivåer. Den boligsosial 



handlingsplanen la opp til å endre organiseringen rundt tildeling av boliger. Organisering og tildeling av kommunale 
boliger er lagt til Forvaltningskontoret for helse- og omsorgstjenester, gjeldende fra 01.09.2018. Kommunen sikrer slik 
at det er en enhet som sitter på den samlede oversikten og kompetansen rundt boligforvaltning. Ansvar for 
vedlikehold, følge opp boliger samt vurdere behov for salg og kjøp av kommunale boliger ligger hos teknisk, drift og 
anlegg. 
Kommunen har hovedansvaret for å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Ansvaret er hjemlet i ulike lover og 
bestemmelser: Lov om folkehelsearbeid, lov om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen, lov om 
planlegging og byggesaksbehandling, lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. 
Den boligsosiale handlingsplanen gir grunnlagt for vurderinger og beslutninger om strategiske mål for kommunens 
boligsosiale arbeid og tiltak for å nå disse målene. Planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel (2022-2030) i 
Hustadvika kommunen må ivareta de retningsvalg og strategier som den boligsosial handlingsplanen for Fræna 
kommunen gir. Handlingsplanen kan resultere i behov for å justere kommuneplanens arealdel. Planen må følges opp 
på en systematisk måte, blant annet ved å innarbeide og følge opp tiltak i kommunens økonomiplan og årsbudsjett. 
Det vil være viktig å involvere forvaltningskontoret for helse- og omsorgstjenester i den framtidig planprosessen om 
det vurderes at enheten også skal ha dette ansvaret i Hustadvika kommune. 
Helhetlig boligpolitikk og lokal planlegging blir avgjørende for at Hustadvika kommune skal kunne utnytte 
virkemidlene og ressursene på velferdsområdet effektivt. 


