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Boligbehovskartlegging 2015 

Innledning  

Velferdsetaten innhentet i 2012 tall fra bydelene om deres behov for boliger i 
perioden 2013 - 2016. Resultatene dannet grunnlag for Boligbehovsplan for Oslo 
kommune 2013 - 2016, vedtatt av Oslo bystyre i sak 49/2013. I planen ble behovet 
for nye kommunalt disponerte boliger fram til 2016 anslått å være 2589 boliger. Med 
kommunalt disponerte boliger menes i denne rapporten; kommunalt eide boliger, 
boliger kommunen leier inn for videreutleie og andre kommunalt tilgjengelige boliger 
fremskaffet ved hjelp av tilvisningsavtaler.   
 
I oppfølgingen av Boligbehovsplan for Oslo kommune 2013 – 2016, har 
Velferdsetaten fått i oppdrag av Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester å 
gjennomføre årlige kartlegginger sammen med bydelene, for å presentere oppdaterte 
tall. For 2015 har bydelene meldt inn et boligbehov for 1791 kommunalt disponerte 
boliger, hvor 1409 er ordinære boliger, mens 382 er samlokaliserte boliger med eller 
uten personalbase. Det er meldt inn et behov for ytterligere 198 boliger i 2016. Totalt 
for perioden 2015 – 2016 viser kartleggingen behov for 1989 kommunalt disponerte 
boliger.   
 
I motsetning til tidligere år, der boligbehovet ble anslått ved en kartlegging av faktiske 
og antatte behov, er årets kartlegging gjennomført ved å registrere konkrete 
husstander med et kjent boligbehov. Alle registreringene er foretatt i IT-systemet 
Gobo i perioden 1. april til 31. mai 2015. Gobo er bydelenes saksbehandlingsverktøy 
i arbeidet med tildeling av kommunale boliger, kontraktsforvaltning, bistand til 
fremskaffelse av bolig og boligsosial oppfølging. I 2014 ble en modul for 
boligbehovskartlegging implementert i Gobo.  
 
Rapportene som trekkes ut av Gobo er anonymiserte, og for å unngå 
dobbeltregistreringer benyttes personnummer til én person i husstanden.  
 
I forkant av årets kartlegging gjennomførte Helseetaten og Velferdsetaten kurs for 
bydelenes kartleggingsansvarlige og superbrukere av systemet, i bruk av 
kartleggingsmodulen. Hver bydel har hatt én kartleggingsansvarlig, men flere ansatte 
ble gitt tilgang til å registrere personer med boligbehov. Helseetaten har tilgang til å 
ta ut oversikter over registreringene som er foretatt av bydelene. Velferdsetaten har 
bearbeidet disse til bruk i denne rapporten. 
 
I årets kartlegging, er det totale behovet for boliger og anbefalt eieform registrert, 
både for kjøp av bolig og leie av kommunal eller privat bolig. Der bydelene ikke har 
gitt noen anbefaling, antas det at det private leiemarkedet kan benyttes. 
Registreringen i 2015 gir en omfattende og mer korrekt og presis oversikt over 
boligbehovet enn tidligere års kartlegginger.  
 
Rapporten er todelt, hvor første del gir en oversikt over Oslo kommunes samlede 
behov, og hvor del to tar for seg funnene i den enkelte bydel. 
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Del 1. Samlede funn i Oslo kommunes boligkartlegging 

1.1 Totalt boligbehov 

Matrisen under viser det registrerte boligbehovet fordelt på behov for kommunalt 
disponerte boliger og behov for annen anbefalt boform i perioden 2015 - 2018: 
 

 
Totalt 

boligbehov 

Behov for 
kommunalt 
disponert 

bolig 

Annen 
anbefalt 
boform 

Gamle Oslo 304 240 64 

Grünerløkka 373 240 133 

Sagene 204 160 44 

St. Hanshaugen 100 73 27 

Frogner 457 436 21 

Ullern 20 6 14 

Vestre Aker 89 85 4 

Nordre Aker 96 20 76 

Bjerke 184 40 144 

Grorud 170 92 78 

Stovner 262 127 135 

Alna 130  62 68 

Østensjø 119 90 29 

Nordstrand 232 106 126 

Søndre Nordstrand 414 217 197 

Sum 3154 1994 1160 

 
Kolonnen «Annen anbefalt boform» viser antall registreringer hvor bydelene 
anbefaler 106 husstander å kjøpe egen eid bolig og 859 husstander å leie privat 
bolig. De resterende 195 er husstander som bydelene vurderer til ikke å kunne bo 
selvstendig på registreringstidspunktet eller som de ikke har kunnskap om hvilken 
boform det er behov for. Eksempel på husstander som ikke kan bo selvstendig på 
registreringstidspunktet, kan være husstander med behov for langvarig opphold i 
institusjon. 
 
Det antas at de 859 husstandene som anbefales å leie privat bolig vil være i behov 
av noe bistand og/eller råd og veiledning fra kommunen for å finne egnet bolig. Slik 
bistand ytes i dag av saksbehandler i NAV, boligkonsulenter eller bydelenes 
boligfremskaffere. Fravær av slik bistand vil kunne resultere i et større behov for 
kommunalt disponerte boliger enn det som angis i denne rapporten. 
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1.2 Behov for kommunalt disponerte boliger  

Bydelene anbefaler at 1994 av de registrerte husstandene bør bo i kommunalt 
disponerte boliger. Dette behovet fordeler seg over følgende år:  
 

  2015 2016 2017 2018 

Gamle Oslo 168 72     

Grünerløkka 190 50     

Sagene 159  1 
 

  

St. Hanshaugen 73       

Frogner 435     1 

Ullern 5 1     

Vestre Aker 79 6     

Nordre Aker 17 1 2   

Bjerke 35 5     

Grorud 67 25     

Stovner 127        

Alna 62       

Østensjø 84 6     

Nordstrand 90 16     

Søndre Nordstrand 200 15 2   

Sum 1791 198 4 1 

 
Bydelene ble bedt om å registrere boligbehov for 2015 og 2016. Tre bydeler har 
allikevel registrert fem husstander med behov i 2017 og 2018. De fem husstandene 
er registrert med følgende boligbehov: 
 

 
Ordinær bolig 
med 1-2 rom 

Samlokalisert 
bolig med 

personalbase 
med 1-2 rom 

Samlokalisert 
bolig uten 

personalbase 
med 1-2 rom 

Frogner  1    

Nordre Aker    2  

Søndre Nordstrand 1   1 

 
I det følgende omhandler rapporten ulike forhold rundt de 1989 registrert behov for 
kommunalt disponerte boliger i 2015 og 2016.  
 
Bydelene har angitt behov for 1791 kommunalt disponerte boliger i 2015 og 
ytterligere 198 i 2016.  I 392 av registreringene har ikke bydelene angitt behov for 
størrelse på boligen. Velferdsetaten har gjennomgått registreringene, og har, basert 
på husstandens størrelse og sammensetning, angitt behov for boligstørrelse. Disse 
er lagt inn i tabellene under. Den konkrete fordelingen av boligbehovene spesifiseres 
for den enkelte bydel i rapportens del to. 
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For 2015 angir bydelene følgende behov for kommunalt disponerte boliger fordelt på 
antall rom: 
 

2015 1-roms 2-roms 3-roms 4-roms 5-roms 
Totalt 
behov 

Gamle Oslo 83 62 16 7   168 

Grünerløkka 45 124 12 8 1 190 

Sagene 40 94 20 4 1 159 

St. Hanshaugen 60 12   1   73 

Frogner 263 145 18 9   435 

Ullern 1 2   1 1 5 

Vestre Aker 16 55 6 1 1 79 

Nordre Aker 7 6 3 1   17 

Bjerke 14 21       35 

Grorud 37 23 5 2   67 

Stovner 3 114 6 4   127 

Alna 12 39 4 4 3 62 

Østensjø 32 40 8 4   84 

Nordstrand 16 51 13 9 1 90 

Søndre Nordstrand 4 164 19 12 1 200 

Sum 633 952 130 67 9 1791 

 
Tilsvarende fordeler bydelenes kjente behov seg for 2016: 
 

2016 1-roms  2-roms  3-roms  4-roms  5-roms  
Totalt 
behov 

Gamle Oslo 58 13   1   72 

Grünerløkka 17 29 1 2 1 50 

Sagene   1       1 

St. Hanshaugen             

Frogner             

Ullern   1       1 

Vestre Aker   6       6 

Nordre Aker   1       1 

Bjerke 5         5 

Grorud 15 6 3   1 25 

Stovner   
 

      
 Alna             

Østensjø 3 3       6 

Nordstrand   5 6 5   16 

Søndre Nordstrand   15       15 

Sum 98 80 10 8 2 198 
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Bydelene skulle ved registrering angi hvilken boligtype den enkelte husstand var i 
behov av. Alternativene var ordinær bolig og samlokalisert bolig med eller uten 
personalbase. I 76 tilfeller har bydelene ikke registrert hvilken boligtype husstanden 
har behov for. Basert på registreringene, antas det at ordinær kommunal bolig er 
anbefalt boligtype, og registreringene er lagt inn i denne kategorien både for 2015 og 
2016. 
 
For 2015 fordeler det kommunale boligbehovet seg som vist i tabellen under: 
 

2015 
Ordinær 

bolig 

Samlokalisert 
bolig uten 

personalbase 

Samlokalisert 
bolig med 

personalbase 
Totalt 

 

Gamle Oslo 134 8 26 168  

Grünerløkka 110 35 45 190  

Sagene 133 6 20 159  

St. Hanshaugen 33 3 37 73  

Frogner 407 6 22 435  

Ullern 5   5  

Vestre Aker 63 2 14 79  

Nordre Aker 16  1 17  

Bjerke 20 3 12 35  

Grorud 47 3 17 67  

Stovner 79 14 34 127  

Alna 51 1 10 62  

Østensjø 57 19 8 84  

Nordstrand 65 7 18 90  

Søndre Nordstrand 189 4 7 200  

Sum 1409 111 271 1791  
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Tilsvarende fordeler bydelenes kjente kommunale boligbehov seg for 2016: 
 

2016 
Ordinær 

bolig 

Samlokalisert 
bolig uten 

personalbase 

Samlokalisert 
bolig med 

personalbase 
Totalt 

Gamle Oslo 66 2 4 72 

Grünerløkka 28 4 18 50 

Sagene 1   1 

St. Hanshaugen     

Frogner     

Ullern 1   1 

Vestre Aker   6 6 

Nordre Aker   1 1 

Bjerke 3  2 5 

Grorud 22 1 2 25 

Stovner     

Alna     

Østensjø 6   6 

Nordstrand 16   16 

Søndre Nordstrand 8 4 3 15 

Sum 151 11 36 198 

 
Tabellen under viser hvilke målgrupper de 1989 husstandene med behov for 
kommunalt disponerte og tilgjengelige boliger i 2015 og 2016 kommer inn under:  
 

  

Tilrettelagt 
bolig pga 
funksjons-
nedsettelse 

Tilrettelagt 
bolig pga 
utviklings-
hemming Flyktning 

Psykisk 
lidelse 

Rus og 
psykiatri Rus 

Andre 
problemer 

Vet 
ikke 

Ikke 
registrert 

Gamle Oslo 12 25 105 19 6 36 37     

Grünerløkka 7 8 43 18 40 45 40 19 20 

Sagene 1   6 10 7 12 53 6 65 

St. Hanshaugen                 73 

Frogner     1 5 6 11     412 

Ullern                 6 

Vestre Aker 12   12 1 18 17 13 8 4 

Nordre Aker 2 
 

9       2 4 1 

Bjerke 4     6 11 15 2 2   

Grorud 9   21 16 14 13 7 9 3 

Stovner 31 2 5 15 20 10 16 7 21 

Alna 5   3 16 1 5 5   27 

Østensjø       2 7 31 1   49 

Nordstrand 3 6 29 8 2 33 25     

Søndre Nordstrand 4 2 11 45 17 50 40 32 14 

Sum 90 43 245 161 149 278 241 87 695 
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Der bydelene har registrert husstanden under kategorien «andre problemer», antas 
det at årsaken til behovet for kommunal bolig er kjent, men ikke fremkommer som 
alternativ i kartleggingsverktøyet. Eksempel kan være en funksjonsfrisk husstand 
uten rusproblematikk, der økonomiske problemer gjør det vanskelig på det private 
leiemarked. Man kan også tenke seg at barnefamilier som har flyttet svært mye kan 
ha behov for den stabiliteten som en kommunalt disponert bolig kan gi. 
 
Velferdsetaten antar at de aktuelle kategoriene i Gobo, sammen med kategorien 
«andre problemer» og «vet ikke», bør dekke alle de registrerte tilfellene. Det antas 
derfor at det er mangelfull registrering som er årsak til at det ikke er angitt noe 
alternativ for nesten 700 husstander. 
 
I 2015 er det registrert færre husstander med behov for tilrettelagt bolig på grunn av 
funksjonsnedsettelser eller utviklingshemming, enn hva som er meldt inn fra 
bydelene i tidligere boligbehovskartlegginger. Årsaken kan være at de tidligere 
innmeldte husstandene ikke har søkt om boligbistand fra bydelen og dermed er 
ukjente på kartleggingstidspunktet. Det kan også være at noen innen denne 
målgruppen er å finne under kategorien «ikke registrert målgruppe». Velferdsetaten 
antar derfor at det faktiske behovet for boliger tilpasset personer med 
funksjonsnedsettelser er noe høyere enn det som fremkommer i denne 
kartleggingen. 

1.3 Utviklingen i behovet for kommunalt disponerte boliger i 
rapporteringsperioden 2012 - 2016 

Diagrammet under viser utviklingen i totalt innmeldt behov for kommunalt disponerte 
boliger fra 2012 til og med 2016.  
 

 
 
Som diagrammet viser er det innmeldte behovet i 2015 lavere enn tidligere år. Det 
antas at hovedårsaken er at deler av tidligere innmeldt behov for perioden er blitt 
ivaretatt av de store investeringene som er foretatt i Oslo kommune, blant annet ved 

2589 

2186 2253 

1791 

198 

år 2012 år 2013 år 2014 år 2015 år 2016

Rapportert kommunalt boligbehov for perioden  
2012 - 2016 
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oppkjøp av OBOS porteføljen og ved satsing på kommunalt tilgjengelige boliger 
fremskaffet med tilvisningsavtale i flere bydeler. Det antas at det svært lave tallet for 
2016 skyldes at bydelene ennå ikke har den fulle oversikten over behovet frem i tid. 
Dersom det registrerte boligbehovet i 2015 ikke blir ivaretatt i inneværende år, er det 
påregnelig at tallet for 2016 vil øke tilsvarende.  
 
Frem til og med 2014 hadde ikke bydelene noen ensartet metode eller datasystem til 
bruk ved boligbehovskartlegging, og det er benyttet ulike måter å komme frem til 
resultatet i en enkelte bydel. At alle bydelene, i årets kartlegging, har benyttet det 
samme kartleggingsverktøyet i den samme tidsbegrensede periode, antar man fører 
til en mer nøyaktig registrering av det faktiske boligbehovet. Dette kan også være en 
forklaring på nedgangen i rapportert behov. 

Del 2 Boligbehovskartlegging på bydelsnivå 

Velferdsetaten har utarbeidet egne kapitler for hver av bydelene, slik at kartleggingen 
kan komme til nytte for bydelenes boligsosiale aktivitet fremover. Bydelene har i 
varierende grad registrert obligatoriske opplysninger rundt husstandene med 
boligbehov. Dette gjør at funnene i kartleggingen for 2015 er noe mangelfulle. 

I enkelte av tilfellene der bydelene har unnlatt å registrere én eller flere kategorier, 
har Velferdsetaten gjennomgått den enkelte bydels kartlegginger for å finne frem til 
korrekt boligbehov for den aktuelle husstanden. Dette gjelder blant annet mangelfulle 
registreringer av boligstørrelse og/eller boligtype. Der Velferdsetaten selv har tolket 
funnene og lagt dem inn i enkelte kategorier, fremkommer dette tydelig av teksten til 
den aktuelle tabellen. 

Årets kartlegging skal evalueres i løpet av høsten slik at opplæring og veiledning av 
bydelene kan målrettes bedre. Dette vil sikre bedre kvalitet i fremtidige kartlegginger 
av bydelenes boligbehov. 
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2.1 Bydel Gamle Oslo 

Bydel Gamle Oslo har, i registreringsperioden 1. april til 31. mai 2015, registrert 304 
husstander med behov for kommunal bistand til å skaffe bolig. Av disse har 231 av 
husstandene boligbehov i 2015, og 73 husstander i 2016.  
 
Husstandenes nåværende bosituasjon: 
 

Nåværende bosituasjon Antall 

Eier egen bolig 2 

Leier kommunal bolig 54 

Leier privat bolig 38 

* Uten bolig 210 

Sum 304 

 
* Husstandene uten bolig er registrert med følgende bosituasjon: 
 

Nåværende bosituasjon Antall 

Bor hos familie 28 

Bor i institusjon 35 

Fengsel 6 

Bosituasjon ikke registrert i Gobo 141 

Sum 210 

 
Husstandssammensetningen fordeler seg slik: 
 

Husstandssammensetning Antall 

Enslige 247 

Enslige m/barn 24 

Par u/barn 4 

Par m/barn 23 

Annet 6 

Sum 304 

 
De seks tilfellene merket «annet», er registrert som flyktninger som bydelen 
planlegger å bosette, men hvor husstandens størrelse er ukjent.  
 
Av de 247 husstandene som består av enslige, er 162 menn og 85 kvinner. Det er 
ikke registrert husstander med flere enn fem barn.  
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Bydelen har registrert følgende anbefalt boligløsning for de 304 husstandene: 
 

Anbefalt boligløsning Antall 

Kjøp av bolig 8 

Leie kommunal bolig 240 

Leie privat 35 

Ingen anbefaling 21 

Sum 304 

 
Bydelen antar at åtte husstander kan eie egen bolig. Som vist under, i tabellen 
«Hovedinntekt», er det registrert 45 husstander med varig trygd som inntekt. 
Bydelene har ikke registrert at disse har økonomiske problemer eller for lav inntekt. 
Dersom det ikke foreligger andre forhold, som for eksempel gjeldsproblematikk, kan 
dette derfor indikere et større eierpotensiale enn det bydelen angir.   
 
Kommunalt boligbehov i Bydel Gamle Oslo  
 
Av de 240 husstandene som bydelen anbefalt å leie kommunal bolig, bor 39 allerede 
i en kommunal bolig på registreringstidspunktet. Det antas at disse enten har behov 
for en annen og/eller mer tilrettelagt kommunalt disponert bolig, eller å fornye 
leiekontrakten. 
 
Registrert behov for kommunalt disponert bolig, fordelt på følgende boligtyper: 
 

Boligtype 2015 2016  Totalt 

Ordinær bolig 134 66 200 

Samlokalisert bolig u/personalbase 8 2 10 

Samlokalisert bolig m/personalbase 26 4 30 

Sum 168 72 240 

 
Registrert behov for kommunalt disponert bolig, fordelt på antall rom: 
 

Antall rom 2015 2016  Totalt 

1- roms 83 58 141 

2- roms 62 13 75 

3- roms 16  16 

4- roms 7 1 8 

5- roms    

Sum 168 72 240 

 
I 25 av tilfellene der Bydel Gamle Oslo har angitt behov for kommunalt disponert 
bolig, har de ikke angitt behov for størrelse på boligen. Basert på husstandenes 
størrelse og sammensetning, har 16 av disse behov for toroms bolig og én har behov 
for fireroms bolig i 2015. Åtte av husstandene har behov for toroms bolig i 2016. 
Disse 25 registreringene er lagt inn i tabellen over med denne fordelingen. 
 
 
 



12 
 

Registrert behov for kommunalt disponert bolig, fordelt på primærkjennetegn: 
 

Primærkjennetegn  Antall  

Behov for tilrettelagt bolig 37 

Flyktning 105 

Psykisk lidelse 19 

Rus og psykiatri 6 

Rus 36 

Andre problemer 37 

Sum 240 

 
Av de 37 husstandene med behov for tilrettelagt bolig har 12 husstander personer 
med fysisk funksjonsnedsettelse, og 25 husstander personer med 
utviklingshemming. 
 
Registrert behov for kommunalt disponert bolig, fordelt på husstandens 
hovedinntektskilde: 
 

Hovedinntekt Antall  

Arbeidsinntekt 6 

Varig trygdeytelser 45 

Introduksjonsstønad 6 

Kvalifiseringsstønad 1 

Sosialhjelp 36 

Tidsbegrenset ytelse 37 

Annet 104 

Vet ikke 5 

Sum 240 
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2.2. Bydel Grünerløkka 

Bydel Grünerløkka har, i registreringsperioden 1. april til 31. mai 2015, registrert 373 
husstander med behov for kommunal bistand til å skaffe bolig. Av disse har 302 av 
husstandene et boligbehov i 2015, og 71 husstander i 2016. 
 
Husstandenes nåværende bosituasjon: 
  

Nåværende bosituasjon Antall 

Eier egen bolig 14 

Leier kommunal bolig 74 

Leier privat bolig 40 

* Uten bolig 245 

Sum 373 

 
* Husstandene uten bolig er registrert med følgende bosituasjon: 
 

Nåværende bosituasjon Antall 

Bor hos familie 93 

Bor i institusjon 66 

Fengsel 16 

Ingen registrering 70 

Sum 245 

 
Husstandssammensetningen fordeler seg slik: 
 

Husstandssammensetning Antall 

Enslige 319 

Enslige m/barn 21 

Par u/barn 4 

Par m/barn 20 

Annet 9 

Sum 373 

 
Velferdsetaten har gjennomgått de ni tilfellene merket «annet», og funnet at i åtte av 
tilfellene er det husstander med to eller tre voksne personer, og i ett tilfelle tre voksne 
og ett barn.  
 
Av de 319 husstandene som består av enslige er 202 menn og 98 kvinner. Det er 
ikke registrert kjønn i 19 tilfeller. Bydel Grünerløkka har registrert husstander med 
opp til åtte barn. 
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Bydelen har registrert følgende anbefalt boligløsning for de 373 husstandene: 
 

Anbefalt boligløsning Antall 

Kjøp av bolig 7 

Leie kommunal bolig 240 

Leie privat 121 

Ingen anbefaling 5 

Sum 373 

 
Bydelen antar at syv husstander kan eie egen bolig. Som vist under, i tabellen 
«Hovedinntekt», er det registrert 74 husstander med varig trygd som inntekt. 
Bydelene har ikke registrert at disse har økonomiske problemer eller for lav inntekt. 
Dersom det ikke foreligger andre forhold, som for eksempel gjeldsproblematikk, kan 
dette derfor indikere et langt større eierpotensial enn syv.   
 
Kommunalt boligbehov i Bydel Grünerløkka 
 
Av de 240 husstandene som er anbefalt å leie kommunal bolig, bor 57 allerede i en 
kommunal bolig på registreringstidspunktet. Det antas at disse enten har behov for 
en annen og/eller mer tilrettelagt kommunalt disponert bolig, eller å fornye 
leiekontrakten. 
 
Registrert behov for kommunalt disponert bolig, fordelt på følgende boligtyper:  
 

Boligtype 2015 2016  Totalt 

Ordinær bolig 110 28 138 

Samlokalisert bolig u/personalbase 35 4 39 

Samlokalisert bolig m/personalbase 45 18 63 

Sum 190 50 240 

 
I tre registreringer har Bydel Grünerløkka ikke angitt anbefalt boligtype, én i 2015 og 
to i 2016. Velferdsetaten har gjennomgått disse, og basert på registreringene antas 
det at husstandene kan bo i ordinær bolig. Disse er lagt inn i tabellen over under 
«ordinær bolig». 
 
Registrert behov for kommunalt disponert bolig, fordelt på antall rom: 
 

Antall rom 2015 2016 Totalt 

1- roms 45 17 62 

2- roms 124 29 153 

3- roms 12 1 13 

4- roms 8 2 10 

5- roms 1 1 2 

Sum 190 50 240 

 
I 28 av registreringene der Bydel Grünerløkka har angitt behov for kommunalt 
disponert bolig, har de ikke angitt behov for størrelse på boligen. Basert på 
husstandenes størrelse og sammensetning, har 23 av disse behov for toroms bolig 
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og tre for treroms bolig i 2015. To av husstandene har behov for toroms bolig i 2016. 
Disse 28 registreringene er lagt inn i tabellen over med denne fordelingen. 
 
Registrert behov for kommunalt disponert bolig, fordelt på primærkjennetegn: 
 

Primærkjennetegn   

Behov for tilrettelagt bolig 15 

Flyktning 43 

Psykisk lidelse 18 

Rus og psykiatri 40 

Rus 45 

Andre problemer 40 

Vet ikke 19 

Ikke registrert 20 

Sum 240 

 
Av de 15 husstandene som har behov for tilrettelagt bolig har syv husstander 
personer med funksjonsnedsettelser og åtte husstander personer med 
utviklingshemming.  
 
Registrert behov for kommunalt disponert bolig, fordelt på husstandens 
hovedinntektskilde: 
 

Hovedinntekt   

Arbeidsinntekt 3 

Varig trygdeytelser 74 

Introduksjonsstønad 2 

Kvalifiseringsstønad 1 

Sosialhjelp 64 

Tidsbegrenset ytelse 33 

Annet 53 

Vet ikke 10 

Sum 240 
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2.3. Bydel Sagene 

Bydel Sagene har, i perioden 1april til 31.mai 2015, registrert 204 husstander med 
behov for kommunal bistand til å skaffe bolig. Av disse har 202 husstander et 
boligbehov i 2015, én husstand boligbehov i 2016 og én i 2017. 
 
Husstandenes nåværende bosituasjon: 
 

Nåværende bosituasjon Antall 

Eier egen bolig 8 

Leier kommunal bolig 60 

Leier privat bolig 32 

* Uten bolig 104 

Sum 204 

 
* Husstandene uten bolig er registrert med følgende bosituasjon: 
 

Nåværende bosituasjon Antall 

Bor hos familie 54 

Bor i institusjon 25 

Fengsel 6 

Ingen registrering 19 

Sum  104 

 
Husstandssammensetningen fordeler seg slik: 
 

Husstandssammensetning Antall 

Enslige 141 

Enslige m/barn 32 

Par u/barn 6 

Par m/barn 22 

Annet 3 

Sum 204 

 
Av de tre tilfellene merket «annet», er to registrert med en eller to voksne personer i 
husstanden og i ett tilfelle tre voksne personer og ett barn.  
 
Av de 141 husstandene som består av enslige, er 45 menn og 26 kvinner. Det er ikke 
registrert kjønn i 70 tilfeller. Bydelen har ikke registrert husstander med flere enn fire 
barn. 
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Bydel Sagene har registrert følgende anbefalt boligløsning for de 204 husstandene: 
 

Anbefalt boligløsning Antall 

Kjøp av bolig 2 

Leie kommunal bolig 160 

Leie privat 34 

Ingen anbefaling 8 

Sum 204 

 
Bydel Sagene anbefaler to husstander å kjøpe egen bolig. Som vist under, i tabellen 
«Hovedinntekt», er det registrert 39 husstander med varig trygd som inntekt. Bydelen 
har ikke registrert at noen disse har økonomiske problemer eller for lav inntekt. 
Dersom det ikke foreligger andre forhold, som for eksempel gjeldsproblematikk, kan 
dette derfor indikere et vesentlig større eierpotensial enn de to tilfellene bydelen har 
registrert. 
 
Kommunalt boligbehov i Bydel Sagene 
 
Av de 160 husstandene som er anbefalt å leie kommunal bolig, bor 55 allerede i en 
kommunal bolig på registreringstidspunktet. Det antas at disse enten har behov for 
en annen og/eller mer til tilrettelagt kommunal bolig, eller å fornye leiekontrakten.  
 
Registrert behov for kommunalt disponert bolig, fordelt på følgende boligtyper:  
 

Boligtype 2015 2016  Totalt 

Ordinær bolig 133 1 134 

Samlokalisert bolig u/personalbase 6  6 

Samlokalisert bolig m/personalbase 20  20 

Sum 159 1 160 

 
I fire av registreringer for 2015 har Bydel Sagene ikke angitt anbefalt boligtype. 
Velferdsetaten har gjennomgått disse, og basert på registreringene antas det at 
husstandene kan bo i ordinær bolig. Disse er lagt inn i tabellen over under «ordinær 
bolig». 
 
Registrert behov for kommunalt disponert bolig, fordelt på antall rom:  
 

Antall rom 2015 2016 Totalt 

1- roms 40  40 

2- roms 94 1 95 

3- roms 20  20 

4- roms 4  4 

5- roms 1  1 

Sum 159 1 160 

 
I 24 av registreringene der Bydel Sagene har angitt et behov for kommunalt disponert 
bolig, har de ikke angitt behov for størrelse på boligen. Basert på husstandenes 
størrelse og sammensetning, har 20 av disse behov for toroms bolig, én for treroms 
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bolig, to for fireroms bolig og én for bolig med fem rom i 2015. Disse 24 
registreringene er lagt inn i tabellen over med denne fordelingen. 
 
Registrert behov for kommunalt disponert bolig, fordelt på primærkjennetegn: 
 

Primærkjennetegn  Antall 

Behov for tilrettelagt bolig 1 

Flyktning 6 

Psykisk lidelse 10 

Rus og psykiatri 7 

Rus 12 

Andre problemer 53 

Vet ikke 6 

Ikke registrert 65 

Sum 160 

 
Registrert behov for kommunalt disponert bolig, fordelt på husstandens 
hovedinntektskilde: 
 

Hovedinntekt  Antall 

Arbeidsinntekt 13 

Varig trygdeytelser 39 

Introduksjonsstønad  

Kvalifiseringsstønad 5 

Sosialhjelp 35 

Tidsbegrenset ytelse 52 

Annet 7 

Vet ikke 9 

Sum 160 
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2.4. Bydel St. Hanshaugen 

Bydel St. Hanshaugen har, i perioden 1. april til 31. mai 2015, registrert 100 
husstander med behov for kommunal bistand til å skaffe bolig. Alle husstandene 
oppgis å ha et boligbehov i 2015. 
 
Husstandenes nåværende bosituasjon: 
 

Nåværende bosituasjon Antall 

Eier egen bolig 1 

Leier kommunal bolig 17 

Leier privat bolig 12 

* Uten bolig 70 

Sum 100 

 
* Husstandene uten bolig er registrert med følgende bosituasjon: 
 

Nåværende bosituasjon Antall 

Bor hos familie 7 

Bor i institusjon 43 

Fengsel 3 

Ingen registrering 17 

Sum 70 

 
Husstandssammensetningen fordeler seg slik: 
 

Husstandssammensetning Antall 

Enslige 87 

Enslige m/barn 4 

Par u/barn 3 

Par m/barn 3 

Annet 3 

Sum 100 

 
I de tre tilfellene merket «annet», er to registrert med én eller to voksenpersoner i 
husstanden og i ett tilfelle én voksen med to barn.  
 
Bydel St. Hanshaugen har ikke krysset av for kjønn i kartleggingen. Det registrert 
husstander med inntil fire barn. 
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Bydelen har registrert følgende anbefalte boligløsninger for de 100 husstandene: 
 

Anbefalt boligløsning Antall 

Kjøp av bolig 1 

Leie kommunal bolig 73 

Leie privat 6 

Ingen anbefaling 20 

Sum 100 

 
Bydelen antar at én husstand kan eie egen bolig. Som vist under, i tabellen 
«Hovedinntekt», er det registrert 27 husstander med varig trygd som inntekt. Bydelen 
har ikke registrert at disse har økonomiske problemer eller for lav inntekt. Dersom det 
ikke foreligger andre forhold, som for eksempel gjeldsproblematikk, kan dette derfor 
indikere et større eierpotensial enn kartlagt.    
 
Kommunalt boligbehov i Bydel St. Hanshaugen 
 
Av de 73 husstandene som er anbefalt å leie kommunal bolig, bor 8 allerede i en 
kommunal bolig på registreringstidspunktet. Det antar at disse enten er i behov av en 
annen og/eller mer tilrettelagt kommunal bolig, eller å fornye leiekontrakten.  
 
Registrert behov for kommunalt disponert bolig, fordelt på følgende boligtyper: 
 

Boligtype  Antall 

Ordinær bolig 33 

Samlokalisert bolig u/personalbase 3 

Samlokalisert bolig m/personalbase 37 

Sum 73 

 
Registrert behov for kommunalt disponert bolig, fordelt på antall rom: 
 

Antall rom  Antall 

1- roms 60 

2- roms 12 

3- roms  

4- roms 1 

5- roms  

Sum 73 

 
I syv av registreringene der Bydel St. Hanshaugen har angitt et behov for kommunalt 
disponert bolig, har de ikke angitt behov for størrelse på boligen. Basert på 
husstandenes størrelse og sammensetning, har seks av disse behov for toroms bolig 
og én for fireroms bolig i 2015. Disse registreringene er lagt inn i tabellen over med 
denne fordelingen. 
 
Bydelen har ikke angitt primærkjennetegn på noen av de registrerte husstandene.  
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Registrert behov for kommunalt disponert bolig, fordelt på husstandens 
hovedinntektskilde: 
 

Hovedinntekt Antall  

Arbeidsinntekt 1 

Varig trygdeytelser 27 

Introduksjonsstønad  

Kvalifiseringsstønad  

Sosialhjelp 14 

Tidsbegrenset ytelse 23 

Annet 1 

Vet ikke 7 

Sum 73 
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2.5. Bydel Frogner 

Bydel Frogner har, i perioden 1. april til 31. mai 2015, registrert 457 husstander med 
behov for kommunal bistand til å skaffe bolig. Av disse har 456 husstander et 
boligbehov i 2015, og én husstand et boligbehov i 2018. 
 
Husstandenes nåværende bosituasjon: 
 

Nåværende bosituasjon Antall 

Eier egen bolig 15 

Leier kommunal bolig 27 

Leier privat bolig 275 

* Uten bolig 140 

Sum 457 

 
*Husstandene uten bolig er registrert med følgende bosituasjon: 
 

Nåværende bosituasjon Antall 

Bor hos familie 54 

Bor i institusjon 30 

Fengsel 6 

Ingen registrering 50 

Sum 140 

 
Husstandssammensetningen fordeler seg slik: 
 

Husstandssammensetning Antall 

Enslige 369 

Enslige m/barn 58 

Par u/barn 14 

Par m/barn 9 

Annet 7 

Sum 457 

 
De syv tilfellene merket «annet», er alle registrerte husstander med én eller to 
voksne uten barn. 
 
Av de 369 husstandene som består av enslige, er det bare krysset av for kjønn i 20 
tilfeller; 16 menn og fire kvinner. Det er ikke registrert husstander med flere enn to 
barn. 
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Bydelen har registrert følgende anbefalte boligløsninger for de 457 husstandene: 
 

Anbefalt boligløsning Antall 

Kjøp av bolig 3 

Leie kommunal bolig 436 

Leie privat 3 

Ingen anbefaling 15 

Sum 457 

 
Bydelen antar at tre husstander kan eie egen bolig. Som vist under, i tabellen 
«Hovedinntekt», er det registrert 84 husstander med varig trygd som inntekt. Bydelen 
har ikke registrert at disse har økonomiske problemer eller for lav inntekt. Dersom det 
ikke foreligger andre forhold, som for eksempel gjeldsproblematikk, kan dette derfor 
indikere at langt flere enn tre husstander kan eie egen bolig.  
 
Kommunalt boligbehov i Bydel Frogner 
 
Av de 436 husstandene som er anbefalt å leie kommunal bolig, bor allerede 11 i en 
kommunal bolig på registreringstidspunktet. Det antas at disse enten har behov for 
en annen og/eller mer tilrettelagt kommunal bolig, eller å fornye leiekontrakten.  
 
Registrert behov for kommunalt disponert bolig, fordelt på følgende boligtyper:  
 

Boligtype 2015 2018  Totalt 

Ordinær bolig 407 1 408 

Samlokalisert bolig u/personalbase 6  6 

Samlokalisert bolig m/personalbase 22  22 

Sum 435 1 436 

 
I 30 registreringer har Bydel Frogner ikke angitt anbefalt boligtype, 29 i 2015 og én i 
2018. Velferdsetaten har gjennomgått disse, og basert på registreringene antas det 
at husstandene kan bo i ordinær bolig. Disse er lagt inn i tabellen over under 
«ordinær bolig». 
 
Registrert behov for kommunalt disponert bolig, fordelt på antall rom: 
 

Antall rom 2015 2018  Totalt 

1- roms 263  263 

2- roms 145 1 146 

3- roms 18  18 

4- roms 9  9 

5- roms    

Sum 435 1 436 

 
I 93 av registreringene der Bydel Frogner har angitt et behov for kommunalt disponert 
bolig, har de ikke angitt behov for størrelse på boligen. Basert på husstandenes 
størrelse og sammensetning, har 86 av disse behov for toroms bolig, tre for bolig 
med tre rom og tre for fireroms bolig i 2015. Én av husstandene har behov for toroms 
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bolig i 2018. Disse 93 registreringene er lagt inn i tabellen over med denne 
fordelingen. 
 
Bydel Frogner har kun angitt primærkjennetegn i 23 av 436 registreringer. Disse 
fordeler seg som følger: 
 

Primærkjennetegn   

Behov for tilrettelagt bolig  

Flyktning 1 

Psykisk lidelse 5 

Rus og psykiatri 6 

Rus 11 

Andre problemer  

Ikke registrert 413 

Sum 436 

 
Registrert behov for kommunalt disponert bolig, fordelt på husstandens 
hovedinntektskilde: 
 

Hovedinntekt   

Arbeidsinntekt 21 

Varig trygdeytelser 84 

Introduksjonsstønad 3 

Kvalifiseringsstønad 15 

Sosialhjelp 146 

Tidsbegrenset ytelse 95 

Annet 24 

Vet ikke 48 

Sum 436 
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2.6. Bydel Ullern 

Bydel Ullern har, i perioden 1. april til 31. mai 2015, registrert 20 husstander som 
med behov for kommunal bistand til å skaffe bolig. Av disse har 19 husstander et 
boligbehov i 2015, og én i 2016. 
 
Husstandenes nåværende bosituasjon: 
 

Nåværende bosituasjon Antall 

Eier egen bolig  

Leier kommunal bolig 8 

Leier privat bolig 5 

* Uten bolig 7 

Sum 20 

 
* Husstandene uten bolig er registrert med følgende bosituasjon: 
  

Nåværende bosituasjon Antall 

Bor hos familie 5 

Bor i institusjon 1 

Fengsel  

Ingen registrering 1 

Sum 7 

 
Husstandssammensetningen fordeler seg slik: 
 

Husstandssammensetning Antall 

Enslige 11 

Enslige m/barn 1 

Par u/barn 2 

Par m/barn 5 

Annet 1 

Sum 20 

 
I tilfellet merket «annet» er det registrert to vokse og tre barn. 
 
Bydelen har ikke registrert kjønn. Den enslige med barn oppgis å ha seks 
hjemmeboende barn. 
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Bydel Ullern har registrert følgende anbefalte boligløsninger for de 20 husstandene: 
 

Anbefalt boligløsning Antall 

Kjøp av bolig  

Leie kommunal bolig 6 

Leie privat 11 

Ingen anbefaling 3 

Sum 20 

 
Kommunalt boligbehov i Bydel Ullern 
 
Av de seks husstandene som er anbefalt å leie kommunal bolig, bor fire allerede i en 
kommunal bolig på registreringstidspunktet. Det antas at disse enten har behov for 
en annen og/eller mer tilrettelagt bolig, eller å fornye leiekontrakten.  
 
Alle de seks husstandene Bydel Ullern angir med behov for kommunalt disponert 
bolig, kan bo i ordinær bolig. Bydelen melder således at de ikke har behov for flere 
samlokaliserte boliger, verken med eller uten personalbase, i 2015 og 2016. 
 
Registrert behov for kommunalt disponert bolig, fordelt på antall rom: 
 

Antall rom 2015 2016  Totalt 

1- roms 1  1 

2- roms 2 1 3 

3- roms    

4- roms 1  1 

5- roms 1  1 

Sum 5 1 6 

 
Den ene husstanden Bydel Ullern ikke har registrert boligstørrelse for, har i følge 
husstandssammensetningen, behov for bolig med to rom i 2015. Registreringen er 
lagt inn i tabellen over. 
 
Bydelen har ikke angitt primærkjennetegn i noen av registreringene.  
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Registrert behov for kommunalt disponert bolig, fordelt på husstandens 
hovedinntektskilde: 
 

Hovedinntekt   

Arbeidsinntekt  

Varig trygdeytelser 1 

Introduksjonsstønad 1 

Kvalifiseringsstønad  

Sosialhjelp 1 

Tidsbegrenset ytelse 3 

Annet  

Vet ikke  

Sum 6 
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2.7. Bydel Vestre Aker 

Bydel Vestre Aker har, i perioden 1. april til 31. mai 2015, registrert 89 husstander 
med behov for kommunal bistand til å skaffe bolig. Av disse har 83 husstander et 
boligbehov i 2015, og seks husstander i 2016. 
 
Husstandenes nåværende bosituasjon: 
 

Nåværende bosituasjon Antall 

Eier egen bolig  

Leier kommunal bolig 12 

Leier privat bolig 6 

* Uten bolig 71 

Sum 89 

 
* Husstandene uten bolig er registrert med følgende bosituasjon: 
 

Nåværende bosituasjon Antall 

Bor hos familie 19 

Bor i institusjon 30 

Fengsel 4 

Ingen registrering 18 

Sum 71 

 
Husstandssammensetningen fordeler seg slik: 
 

Husstandssammensetning Antall 

Enslige 75 

Enslige m/barn 3 

Par u/barn 2 

Par m/barn 6 

Annet 3 

Sum 89 

 
De tre husstandene merket «annet», er alle registrert med én eller to voksne og 
ingen barn. 
 
Av de 75 som består av enslige er 57 menn og 15 kvinner. Det er ikke registrert 
kjønn i tre tilfeller. To av de ni barnefamiliene har fem barn. 
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Bydelen har registrert følgende anbefalte boligløsninger for de 89 husstandene: 
 

Anbefalt boligløsning Antall 

Kjøp av bolig  

Leie kommunal bolig 85 

Leie privat 3 

Ingen anbefaling 1 

Sum 89 

 
Bydelen antar at ingen av de registrerte husstandene kan eie egen bolig. Som vist 
under, i tabellen «Hovedinntekt», er det imidlertid registrert 14 husstander med varig 
trygd som inntekt. Bydelen har ikke registrert at disse har økonomiske problemer 
eller for lav inntekt. Dersom det ikke foreligger andre forhold, som for eksempel 
gjeldsproblematikk, kan dette derfor indikere et eierpotensial hos noen husstander.  
 
Kommunalt boligbehov i Bydel Vestre Aker 
 
Av de 85 husstandene som er anbefalt å leie kommunal bolig, bor 12 i en kommunal 
bolig på registreringstidspunktet. Det antas at disse enten har behov for en annen 
og/eller mer tilrettelagt kommunal bolig, eller å fornye leiekontrakten.  
 
Registrert behov for kommunalt disponert bolig, fordelt på følgende boligtyper: 
 

Boligtype 2015 2016  Totalt 

Ordinær bolig 63  63 

Samlokalisert bolig u/personalbase 2  2 

Samlokalisert bolig m/personalbase 14 6 20 

Sum 79 6 85 

 
Det antas at den ene husstanden bydelen ikke har angitt boligtype for, kan bo i 
ordinær bolig, og den er derfor lagt inn som dette i matrisen over. 
 
Registrert behov for kommunalt disponert bolig, fordelt på antall rom: 
 

Antall rom 2015 2016  Totalt 

1- roms 16  16 

2- roms 55 6 61 

3- roms 6  6 

4- roms 1  1 

5- roms 1  1 

Sum 79 6 85 

 
I 11 av registreringene der Bydel Vestre Aker har angitt et behov for kommunalt 
disponert bolig, har de ikke angitt behov for størrelse på boligen. Basert på 
husstandenes størrelse og sammensetning, har ti av disse behov for toroms bolig og 
én for fireroms bolig i 2015. Disse 11 registreringene er lagt inn i tabellen over med 
denne fordelingen. 
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Registrert behov for kommunalt disponert bolig, fordelt på primærkjennetegn: 
 

Primærkjennetegn  Antall 

Behov for tilrettelagt bolig 12 

Flyktning 12 

Psykisk lidelse 1 

Rus og psykiatri 18 

Rus 17 

Andre problemer 13 

Vet ikke 8 

Ikke registrert 4 

Sum 85 

 
Alle de 12 husstander med behov for tilrettelagt bolig har personer med fysisk 
funksjonsnedsettelse. 
 
Registrert behov for kommunalt disponert bolig, fordelt på hovedinntektskilde: 
 

Hovedinntekt Antall 

Arbeidsinntekt 1 

Varig trygdeytelser 14 

Introduksjonsstønad  

Kvalifiseringsstønad  

Sosialhjelp 10 

Tidsbegrenset ytelse  

Annet 25 

Vet ikke 35 

Sum 85 
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2.8. Bydel Nordre Aker 

Bydel Nordre Aker har, i perioden 1. april til 31. mai. 2015, registrert 96 husstander 
med behov for kommunal bistand til å skaffe bolig. Av disse har 90 husstander et 
boligbehov i 2015, tre i 2016, to i 2017 og én husstand i 2018. 
 
Husstandenes nåværende bosituasjon: 
 

Nåværende bosituasjon Antall 

Eier egen bolig  

Leier kommunal bolig 15 

Leier privat bolig 29 

* Uten bolig 52 

Sum 96 

 
* Husstandene uten bolig er registrert med følgende bosituasjon: 
 

Nåværende bosituasjon Antall 

Bor hos familie 33 

Bor i institusjon 8 

Fengsel  

Ingen registrering 11 

Sum 52 

 
Husstandssammensetningen fordeler seg slik: 
 

Husstandssammensetning Antall 

Enslige 79 

Enslige m/barn 9 

Par u/barn 3 

Par m/barn 5 

Annet  

Sum 96 

 
Av de 79 husstandene som består av enslige er 48 menn og 19 kvinner. Det er ikke 
angitt kjønn i 12 registreringer. Det er registrert husstander med inntil åtte barn i 
Bydel Nordre Aker. 
 
Bydelen har registrert følgende anbefalte boligløsninger for de 96 husstandene: 
 

Anbefalt boligløsning Antall 

Kjøp av bolig 4 

Leie kommunal bolig 20 

Leie privat 69 

Ingen anbefaling 3 

Sum 96 
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Kommunalt boligbehov i Bydel Nordre Aker 
 
Av de 20 husstandene som er anbefalt å leie kommunal bolig, bor fem i en kommunal 
bolig på registreringstidspunktet. Det antas at disse enten har behov for en annen 
og/eller mer tilrettelagt kommunal bolig, eller å fornye leiekontrakten.  
 
Registrert behov for kommunalt disponert bolig, fordelt på følgende boligtyper: 
 

Boligtype 2015 2016 2017  Totalt 

Ordinær bolig 16   16 

Samlokalisert bolig u/personalbase     

Samlokalisert bolig m/personalbase 1 1 2 4 

Sum 17 1 2 20 

 
Registrert behov for kommunalt disponert bolig, fordelt på antall rom: 
 

Antall rom 2015 2016 2017 Totalt 

1- roms 7   7 

2- roms 6 1 2 9 

3- roms 3   3 

4- roms 1   1 

5- roms     

Sum 17 1 2 20 

 
I fem av registreringene der Bydel Nordre Aker har angitt behov for kommunalt 
disponert bolig, har de ikke angitt behov for størrelse på boligen. Basert på 
husstandenes størrelse og sammensetning, har to av disse behov for toroms bolig i 
2015, én for toroms bolig i 2016 og to for toroms bolig i 2017. Disse fem 
registreringene er lagt inn i tabellen over med denne fordelingen. 
 
Registrert behov for kommunalt disponert bolig, fordelt på primærkjennetegn: 
 

Primærkjennetegn  Antall 

Behov for tilrettelagt bolig 3 

Flyktning 9 

Psykisk lidelse  

Rus og psykiatri  

Rus  

Andre problemer 2 

Vet ikke 4 

Ikke registrert 2 

Sum 20 

 
Alle de tre husstandene med behov for tilrettelagt bolig har personer med fysisk 
funksjonsnedsettelse.  
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Registrert behov for kommunalt disponert bolig, fordelt på hovedinntektskilde: 
 

Hovedinntekt  Antall 

Arbeidsinntekt  

Varig trygdeytelser 4 

Introduksjonsstønad 9 

Kvalifiseringsstønad  

Sosialhjelp 4 

Tidsbegrenset ytelse 1 

Annet  

Vet ikke 2 

Sum 20 
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2.9. Bydel Bjerke 

Bydel Bjerke har, i perioden 1. april til 31. mai 2015, registrert 184 husstander med 
behov for kommunal bistand til å skaffe bolig. Av disse har 175 husstander et 
boligbehov i 2015, og ni husstander i 2016. 
 
Husstandenes nåværende bosituasjon: 
 

Nåværende bosituasjon Antall 

Eier egen bolig  

Leier kommunal bolig 4 

Leier privat bolig 43 

* Uten bolig 137 

Sum 184 

 
* Husstandene uten bolig er registrert med følgende bosituasjon: 
 

Nåværende bosituasjon Antall 

Bor hos familie 66 

Bor i institusjon 18 

Fengsel 13 

Ingen registrering 40 

Sum 137 

 
Husstandssammensetningen fordeler seg slik: 
 

Husstandssammensetning Antall 

Enslige 152 

Enslige m/barn 21 

Par u/barn 7 

Par m/barn 4 

Annet 0 

Sum 184 

 
Av de 152 husstandene som består av enslige, er 126 menn og 26 kvinner. Det er 
registrert husstander med inntil seks barn i Bydel Bjerke. 
 
Bydelen har registrert følgende anbefalte boligløsninger for de 184 husstandene: 
 

Nåværende bosituasjon Antall 

Kjøp av bolig 4 

Leie kommunal bolig 40 

Leie privat 140 

Ingen anbefaling 0 

Sum 184 
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Bydelen antar at fire husstander kan eie egen bolig. Som vist under, i tabellen 
«Hovedinntekt», er det registrert ti husstander med varig trygd som inntekt.  Bydelen 
har ikke registrert at disse har økonomiske problemer eller for lav inntekt. Dersom det 
ikke foreligger andre forhold, som for eksempel gjeldsproblematikk, kan dette derfor 
indikere et noe større eierpotensial enn det bydelen angir.  
 
Kommunalt boligbehov i Bydel Bjerke 
 
Av de 40 husstandene som er anbefalt å leie kommunal bolig, bor én husstand 
allerede i kommunal bolig på registreringstidspunktet. Det antas at personen enten 
har behov for en annen og/eller mer tilrettelagt kommunal bolig, eller å fornye 
leiekontrakten.  
 
Registrert behov for kommunalt disponert bolig, fordelt på boligtyper: 
 

Boligtype 2015 2016  Totalt 

Ordinær bolig 20 3 15 

Samlokalisert bolig u/personalbase 3  3 

Samlokalisert bolig m/personalbase 12 2 14 

Sum 35 5 40 

 
I åtte tilfeller angir ikke bydelen boligtype. Ut fra registreringene antas det at disse 
kan bo i ordinær bolig, og de er derfor lagt inn som dette i tabellen over. 
 
Registrert behov for kommunalt disponert bolig, fordelt på antall rom: 
 

Antall rom 2015 2016  Totalt 

1- roms 14 5 19 

2- roms 21  21 

3- roms    

4- roms    

5- roms    

Sum 35 5 40 

 
I 20 av registreringene der Bydel Bjerke har angitt behov for kommunalt disponert 
bolig, har de ikke angitt behov for størrelse på boligen. Basert på husstandenes 
størrelse og sammensetning, har alle disse behov for toroms bolig i 2015. 
Registreringene er lagt inn i tabellen over. 
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Registrert behov for kommunalt disponert bolig, fordelt på primærkjennetegn: 
 

Primærkjennetegn   

Behov for tilrettelagt bolig 4 

Flyktning  

Psykisk lidelse 6 

Rus og psykiatri 11 

Rus 15 

Andre problemer 2 

Vet ikke 2 

Sum 40 

 
Alle de fire husstandene med behov for tilrettelagt bolig har personer med fysisk 
funksjonsnedsettelse.  
 
Registrert behov for kommunalt disponert bolig, fordelt på hovedinntektskilde: 
 

Hovedinntekt   

Arbeidsinntekt  

Varig trygdeytelser 10 

Introduksjonsstønad  

Kvalifiseringsstønad  

Sosialhjelp 20 

Tidsbegrenset ytelse 3 

Annet 6 

Vet ikke 1 

Sum 40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

2.10. Bydel Grorud 

Bydel Grorud har, i perioden 1. april til 31. mai 2015, registrert 170 husstander med 
behov for kommunal bistand til å skaffe bolig. Av disse har 67 husstander et 
boligbehov i 2015, og 25 husstander i 2016. 
 
Husstandenes nåværende bosituasjon: 
 

Nåværende bosituasjon Antall 

Eier egen bolig 5 

Leier kommunal bolig 13 

Leier privat bolig 27 

* Uten bolig 125 

Sum 170 

 
* Husstandene uten bolig er registrert med følgende bosituasjon: 
 

Nåværende bosituasjon Antall 

Bor hos familie 50 

Bor i institusjon 32 

Fengsel 9 

Ingen registrering 34 

Sum 125 

 
Husstandssammensetningen fordeler seg slik: 
 

Husstandssammensetning Antall 

Enslige 139 

Enslige m/barn 12 

Par u/barn 3 

Par m/barn 10 

Annet 6 

Sum 170 

 
I de seks tilfellene merket «annet», består fire av registreringene av husstander med 
én eller to personer, ett tilfelle av tre voksne og to barn og ett tilfelle av to voksne 
med ett barn.  
 
Av de 139 husstandene som består av enslige, er 90 menn og 39 kvinner. I ti tilfeller 
er ikke kjønn registrert. Det er ikke registrert husstander med flere enn fire barn.  
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Bydelen har registrert følgende anbefalte boligløsninger for de 170 husstandene: 
 

Anbefalt boligløsning Antall 

Kjøp av bolig 13 

Leie kommunal bolig 92 

Leie privat 64 

Ingen anbefaling 1 

Sum 170 

 
Bydelen antar at 13 kan eie egen bolig. Som vist under, i tabellen «Hovedinntekt», er 
det registrert 22 husstander med varig trygd som inntekt. Bydelen har ikke registrert 
at disse har økonomiske problemer eller for lav inntekt. Dersom det ikke foreligger 
andre forhold, som for eksempel gjeldsproblematikk, kan dette derfor indikere et 
større eierpotensial enn det bydelen angir.  
 
Kommunalt boligbehov i Bydel Grorud 
 
Av de 92 husstandene som er anbefalt å leie kommunal bolig, bor syv allerede i en 
kommunal bolig på registreringstidspunktet. Det antas at disse enten har behov for 
en annen og/eller mer tilrettelagt kommunal bolig, eller å fornye leiekontrakten.  
 
Registrert behov for kommunalt disponert bolig, fordelt på følgende boligtyper: 
 

Boligtype 2015 2016  Totalt 

Ordinær bolig 47 22 69 

Samlokalisert bolig u/personalbase 3 1 4 

Samlokalisert bolig m/personalbase 17 2 19 

Sum 67 25 92 

 
I to tilfeller angir ikke bydelen boligtype. Ut fra registreringen antas det at disse kan 
bo i ordinær bolig, og de er derfor lagt inn som dette i tabellen over. 
 
Registrert behov for kommunalt disponert bolig, fordelt på antall rom: 
 

Antall rom 2015 2016 Totalt 

1- roms 37 15 52 

2- roms 23 6 29 

3- roms 5 3 8 

4- roms 2  2 

5- roms  1 1 

Sum 67 25 92 

 
I 17 av registreringene der Bydel Grorud har angitt behov for kommunalt disponert 
bolig, har de ikke angitt behov for størrelse på boligen. Basert på husstandenes 
størrelse og sammensetning, har 12 husstander behov for toroms bolig og én for 
treroms bolig i 2015. De resterende fire husstandene har behov for bolig med to rom i 
2016. Registreringene er lagt inn i tabellen over. 
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Registrert behov for kommunalt disponert bolig, fordelt på primærkjennetegn: 
 

Primærkjennetegn  Antall 

Behov for tilrettelagt bolig 9 

Flyktning 21 

Psykisk lidelse 16 

Rus og psykiatri 14 

Rus 13 

Andre problemer 7 

Vet ikke 9 

Ikke registrert 3 

Sum 92 

 
Det er ni husstander med behov for tilrettelagt bolig som har personer med 
funksjonsnedsettelse. 
 
Registrert behov for kommunalt disponert bolig, fordelt på hovedinntektskilde: 
 

Hovedinntekt  Antall 

Arbeidsinntekt 1 

Varig trygdeytelser 22 

Introduksjonsstønad  

Kvalifiseringsstønad 2 

Sosialhjelp 46 

Tidsbegrenset ytelse 13 

Annet  

Vet ikke 8 

Sum 92 
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2.11. Bydel Stovner 

Bydel Stovner har, i perioden 1. april til 31. mai 2015, registrert 262 husstander med 
behov for kommunal bistand til å skaffe bolig. Seks husstander har et behov for bolig 
i 2016, resten i 2015. 
 
Husstandenes nåværende bosituasjon: 
 

Nåværende bosituasjon Antall 

Eier egen bolig 51 

Leier kommunal bolig 30 

Leier privat bolig 68 

* Uten bolig 113 

Sum 262 

 
* Husstandene uten bolig er registrert med følgende boligsituasjon: 
 

Nåværende bosituasjon Antall 

Bor hos familie 59 

Bor i institusjon 24 

Fengsel 6 

Ingen registrering 24 

Sum 113 

 
Husstandssammensetningen fordeler seg slik: 
 

Husstandssammensetning Antall 

Enslige 190 

Enslige m/barn 28 

Par u/barn 14 

Par m/barn 16 

Annet 14 

Sum 262 

 
Etter en gjennomgang av de 14 tilfellene merket «annet», fremkommer det at 12 av 
tilfellene er husstander bestående av én, to eller tre voksne personer. De to øvrige 
registreringene er enslige og par med ett barn.  
 
Av de 190 husstandene som består av enslige er 119 menn og 57 kvinner. Det er 
ikke registrert kjønn i 14 tilfeller. Det er ikke registrert husstander med flere enn to 
barn i Bydel Stovner. 
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Bydelen har registrert følgende anbefalte boligløsninger for de 262 husstandene: 
 

Anbefalt boligløsning Antall 

Kjøp av bolig 7 

Leie kommunal bolig 127 

Leie privat 62 

Ingen anbefaling 66 

Sum 262 

 
Bydelen antar at syv husstander kan eie egen bolig. Som vist under, i tabellen 
«Hovedinntekt», er det registrert 48 husstander med varig trygd som inntekt. Bydelen 
har ikke registrert at disse har økonomiske problemer eller for lav inntekt. Dersom det 
ikke foreligger andre forhold, som for eksempel gjeldsproblematikk, kan dette derfor 
indikere et langt større eierpotensial enn det bydelen angir.   
 
Kommunalt boligbehov i Bydel Stovner 
 
Av de 127 husstandene som er anbefalt å leie kommunal bolig, bor 23 allerede i en 
kommunal bolig på registreringstidspunktet. Det antas at disse enten har behov for 
en annen og/eller mer tilrettelagt kommunal bolig, eller å fornye leiekontrakten.  
 
Registrert behov for kommunalt disponert bolig, fordelt på boligtyper: 
 

Boligtype  Antall 

Ordinær bolig 79 

Samlokalisert bolig u/personalbase 14 

Samlokalisert bolig m/personalbase 34 

Sum 127 

 
Registrert behov for kommunalt disponert bolig, fordelt på antall rom: 
 

Antall rom  Antall 

1- roms 3 

2- roms 114 

3- roms 6 

4- roms 4 

5- roms  

Sum 127 

 
I 23 av registreringene der Bydel Stovner har angitt behov for kommunalt disponert 
bolig, har de ikke angitt behov for størrelse på boligen. Basert på husstandenes 
størrelse og sammensetning, har 19 husstander behov for toroms bolig og tre for 
treroms bolig, og én for fireroms bolig i 2015. Disse registreringene er lagt inn i 
tabellen over. 
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Registrert behov for kommunalt disponert bolig, fordelt på primærkjennetegn: 
 

Primærkjennetegn   

Behov for tilrettelagt bolig 33 

Flyktning 5 

Psykisk lidelse 15 

Rus og psykiatri 20 

Rus 10 

Andre problemer 16 

Vet ikke 7 

Ikke registrert 21 

Sum 127 

 
Av de 33 husstandene med behov for tilrettelagt bolig har 31 husstander personer 
med fysisk funksjonsnedsettelse, og to husstander personer med utviklingshemming. 
 
Registrert behov for kommunalt disponert bolig, fordelt på hovedinntektskilde: 
 

Hovedinntekt   

Arbeidsinntekt  

Varig trygdeytelser 48 

Introduksjonsstønad 3 

Kvalifiseringsstønad  

Sosialhjelp 33 

Tidsbegrenset ytelse 13 

Annet 11 

Vet ikke 19 

Sum 127 
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2.12. Bydel Alna 

Bydel Alna har, i perioden 1. april til 31. mai 2015, registrert 130 husstander med 
behov for kommunal bistand til å skaffe bolig. Alle med boligbehov i 2015. 
 
Husstandenes nåværende bosituasjon: 
 

Nåværende bosituasjon Antall 

Eier egen bolig 4 

Leier kommunal bolig 17 

Leier privat bolig 36 

* Uten bolig 73 

Sum 130 

 
* Husstandene uten bolig er registrert med følgende bosituasjon: 
 

Nåværende bosituasjon Antall 

Bor hos familie 51 

Bor i institusjon 14 

Fengsel 4 

Ingen registrering 4 

Sum 73 

 
Husstandssammensetningen fordeler seg slik: 
 

Husstandssammensetning Antall 

Enslige 84 

Enslige m/barn 18 

Par u/barn 5 

Par m/barn 22 

Annet 1 

Sum 130 

 
Det er ett tilfelle merket «annet», og dette er en husstand med to voksne personer. 
 
Av de 130 husstandene som består av enslige, er 29 menn og 22 kvinner. I 79 
tilfeller er kjønn ikke registrert. Det er registrert husstander med inntil åtte barn. 
 
Bydelen har registrert følgende anbefalte boligløsninger for de 130 husstandene: 
 

Anbefalt boligløsning Antall 

Kjøp av bolig 11 

Leie kommunal bolig 62 

Leie privat 48 

Ingen anbefaling 9 

Sum 130 
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Kommunalt boligbehov i Bydel Alna 
 
Av de 62 husstandene som er anbefalt å leie kommunal bolig, bor syv allerede i en 
kommunal bolig på registreringstidspunktet. Det antas at disse enten har behov for 
en annen og/eller mer tilrettelagt kommunal bolig, eller å fornye leiekontrakten.  
 
Registrert behov for kommunalt disponert bolig, fordel på følgende boligtyper: 
 

Boligtype  Antall 

Ordinær bolig 51 

Samlokalisert bolig u/personalbase 1 

Samlokalisert bolig m/personalbase 10 

Sum 62 

 
I seks tilfeller angir ikke bydelen boligtype. Ut fra registreringen antas det at 
husstandene kan bo i ordinær bolig, og de er derfor lagt inn som dette i tabellen over. 
 
Registrert behov for kommunalt disponert bolig, fordel på antall rom: 
 

Antall rom  Antall 

1- roms 12 

2- roms 39 

3- roms 4 

4- roms 4 

5- roms 3 

Sum 62 

 
I 14 av registreringene der Bydel Alna har angitt behov for kommunalt disponert 
bolig, har de ikke angitt behov for størrelse på boligen. Basert på husstandenes 
størrelse og sammensetning, har ti husstander behov for toroms bolig, tre for 
fireroms bolig og én for bolig med fem rom i 2015. Disse registreringene er lagt inn i 
tabellen over. 
 
Registrert behov for kommunalt disponert bolig, fordel på primærkjennetegn: 
 

Primærkjennetegn  Antall 

Behov for tilrettelagt bolig 5 

Flyktning 3 

Psykisk lidelse 16 

Rus og psykiatri 1 

Rus 5 

Andre problemer 5 

Ikke registrert 27 

Sum 62 

 



45 
 

Alle fem husstandene med behov for tilrettelagt bolig, har personer med fysisk 
funksjonsnedsettelse. 
 
Registrert behov for kommunalt disponert bolig, fordel på hovedinntektskilde: 
 

Hovedinntekt  Antall 

Arbeidsinntekt  

Varig trygdeytelser 13 

Introduksjonsstønad 3 

Kvalifiseringsstønad  

Sosialhjelp 4 

Tidsbegrenset ytelse 24 

Annet 4 

Vet ikke 14 

Sum 62 
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2.13. Bydel Østensjø 

Bydel Østensjø har, i perioden 1. april til 31. mai 2015, registrert 119 husstander med 
behov for kommunal bistand til å skaffe bolig. Av disse har 112 husstander et 
boligbehov i 2015, og syv husstander i 2016. 
 
Husstandenes nåværende bosituasjon: 
 

Nåværende bosituasjon Antall 

Eier egen bolig  

Leier kommunal bolig 18 

Leier privat bolig 18 

* Uten bolig 83 

Sum 119 

 
* Husstandene uten bolig er registrert med følgende bosituasjon: 
 

Nåværende bosituasjon Antall 

Bor hos familie 31 

Bor i institusjon 43 

Fengsel 4 

Ingen registrering 5 

Sum 83 

 
Husstandssammensetningen fordeler seg slik: 
 

Husstandssammensetning Antall 

Enslige 91 

Enslige m/barn 14 

Par u/barn 4 

Par m/barn 7 

Annet 3 

Sum 119 

 
De tre tilfellene merket «annet», består av husstander med én eller to voksne 
personer uten barn. 
 
Av de 91 husstandene som består av enslige er 32 menn og 16 kvinner. Det er ikke 
registrert kjønn i 43 tilfeller. Det er ikke registrert husstander med flere enn fire barn i 
Bydel Østensjø. 
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Bydelen har registrert følgende anbefalte boligløsninger for de 119 husstandene: 
 

Anbefalt boligløsning Antall 

Kjøp av bolig 2 

Leie kommunal bolig 90 

Leie privat 7 

Ingen anbefaling 20 

Sum 119 

 
Bydelen antar at to husstander kan eie egen bolig. Som vist under, i tabellen 
«Hovedinntekt», er det registrert 42 husstander med varig trygd som inntekt. Bydelen 
har ikke registrert at disse har økonomiske problemer eller for lav inntekt. Dersom det 
ikke foreligger andre forhold, som for eksempel gjeldsproblematikk, kan det derfor 
indikere et langt større eierpotensial enn to husstander.  
 
Kommunalt boligbehov i Bydel Østensjø 
 
Av de 90 husstandene som er anbefalt å leie kommunal bolig, bor 16 allerede i en 
kommunal bolig på registreringstidspunktet. Det antas at disse enten har behov for 
en annen og/eller mer tilrettelagt kommunal bolig eller å fornye leiekontrakten.  
 
Registrert behov for kommunalt disponert bolig, fordelt på følgende boligløsninger: 
 

Boligtype 2015 2016  Totalt 

Ordinær bolig 57 6 63 

Samlokalisert bolig u/personalbase 19  19 

Samlokalisert bolig m/personalbase 8  8 

Sum 84 6 90 

 
I tre tilfeller angir ikke bydelen boligtype. Ut fra registreringen antas det at disse kan 
bo i ordinær bolig, og de er derfor lagt inn som dette i tabellen over. 
 
Registrert behov for kommunalt disponert bolig, fordelt på antall rom: 
 

Antall rom 2015 2016  Totalt 

1- roms 32 3 35 

2- roms 40 3 34 

3- roms 8  7 

4- roms 4  4 

5- roms    

Sum 84 6 90 

 
I ti av registreringene der Bydel Østensjø har angitt behov for kommunalt disponert 
bolig, har de ikke angitt behov for størrelse på boligen. Basert på husstandenes 
størrelse og sammensetning, har åtte husstander behov for toroms bolig og én for 
treroms i 2015, mens den siste har behov for bolig med to rom i 2016. Disse 
registreringene er lagt inn i tabellen over. 
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Registrert behov for kommunalt disponert bolig, fordelt på primærkjennetegn: 
 

Primærkjennetegn  Antall 

Behov for tilrettelagt bolig  

Flyktning  

Psykisk lidelse 2 

Rus og psykiatri 7 

Rus 31 

Andre problemer 1 

Ikke registrert 49 

Sum 90 

 
Registrert behov for kommunalt disponert bolig, fordelt på hovedinntektskilde: 
 

Hovedinntekt Antall  

Arbeidsinntekt 1 

Varig trygdeytelser 42 

Introduksjonsstønad  

Kvalifiseringsstønad 1 

Sosialhjelp 16 

Tidsbegrenset ytelse 27 

Annet 2 

Vet ikke 1 

Sum 90 
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2.14. Bydel Nordstrand 

Bydel Nordstrand har, i perioden 1. april til 31. mai 2015, registrert 232 husstander 
med behov for kommunal bistand til å skaffe bolig. Av disse har 202 husstander 
boligbehov i 2015, og 30 husstander i 2016. 
 
Husstandenes nåværende bosituasjon: 
 

Nåværende bosituasjon Antall 

Eier egen bolig 1 

Leier kommunal bolig 30 

Leier privat bolig 68 

* Uten bolig 133 

Sum 232 

 
* Husstandene uten bolig er registrert med følgende bosituasjon: 
 

Nåværende bosituasjon Antall 

Bor hos familie 42 

Bor i institusjon 36 

Fengsel 8 

Ingen registrering 47 

Sum 133 

 
Husstandssammensetningen fordeler seg slik: 
 

Husstandssammensetning Antall 

Enslige 177 

Enslige m/barn 17 

Par u/barn 4 

Par m/barn 31 

Annet 3 

Sum 232 

 
Av de 177 husstandene som består av enslige er 128 menn og 48 kvinner. Det er 
ikke registrert kjønn i ett tilfelle. Bydel Nordstrand har registrert husstander med inntil 
åtte barn. 
 
Bydelen har registrert følgende anbefalte boligløsninger for de 232 husstandene: 
 

Anbefalt boligløsning Antall 

Kjøp av bolig 23 

Leie kommunal bolig 106 

Leie privat 98 

Ingen anbefaling 5 

Sum 232 
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Kommunalt boligbehov i Bydel Nordstrand 
 
Av de 106 husstandene som er anbefalt å leie kommunal bolig, bor 15 allerede i en 
kommunal bolig på registreringstidspunktet. Det antas at disse enten har behov for 
en annen og/eller mer tilrettelagt kommunal bolig, eller å fornye leiekontrakten. 
 
Bydelen antar at 23 husstander kan eie egen bolig. Som vist under, i tabellen 
«Hovedinntekt», er det registrert 28 husstander med varig trygd som inntekt. Bydelen 
har ikke registrert at disse har økonomiske problemer eller for lav inntekt. Dersom det 
ikke foreligger andre forhold, som for eksempel gjeldsproblematikk, kan dette derfor 
indikere at noen flere har eierpotensial enn det bydelen angir. 
 
Registrert behov for kommunalt disponert bolig, fordelt på boligtyper: 
 

Boligtype 2015 2016  Totalt 

Ordinær bolig 65 16 81 

Samlokalisert bolig u/personalbase 7  7 

Samlokalisert bolig m/personalbase 18  18 

Sum 92 16 106 

 
Registrert behov for kommunalt disponert bolig, fordelt på antall rom: 
 

Antall rom 2015 2016 Totalt 

1- roms 16  16 

2- roms 51 5 56 

3- roms 13 6 19 

4- roms 9 5 14 

5- roms 1  1 

Sum 90 16 106 

 
I 10 av registreringene der Bydel Nordstrand har angitt et behov for kommunalt 
disponert bolig, har de ikke angitt behov for størrelse på boligen. Basert på 
husstandenes størrelse og sammensetning, har seks husstander behov for toroms 
bolig, to for treroms, én for fireroms og én for bolig med fem rom i 2015. Disse 
registreringene er lagt inn i tabellen over. 
 
Registrert behov for kommunalt disponert bolig, fordelt på primærkjennetegn: 
 

Primærkjennetegn  Antall 

Behov for tilrettelagt bolig 9 

Flyktning 29 

Psykisk lidelse 8 

Rus og psykiatri 2 

Rus 33 

Andre problemer 25 

Sum 106 
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Av de ni husstandene med behov for tilrettelagt bolig har tre husstander personer 
med fysisk funksjonsnedsettelse, og seks husstander personer med 
utviklingshemming. 
 
Registrert behov for kommunalt disponert bolig, fordelt på hovedinntektskilde: 
 

Hovedinntekt  Antall 

Arbeidsinntekt 4 

Varig trygdeytelser 28 

Introduksjonsstønad  

Kvalifiseringsstønad  

Sosialhjelp 26 

Tidsbegrenset ytelse 13 

Annet 33 

Vet ikke 2 

Sum 106 
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2.15. Bydel Søndre Nordstrand 

Bydel Søndre Nordstrand har, i perioden 1. april til 31. mai 2015, registrert 414 
husstander som har behov for kommunal bistand til å fremskaffe bolig. Av disse har 
383 husstander et boligbehov i 2015, og 29 husstander i 2016 og to husstander i 
2017. 
 
Husstandenes nåværende bosituasjon: 
 

Nåværende bosituasjon Antall 

Eier egen bolig 11 

Leier kommunal bolig 24 

Leier privat bolig 126 

* Uten bolig 253 

Sum 414 

 
* Husstandene uten bolig er registrert med følgende bosituasjon: 
 

Nåværende bosituasjon Antall 

Bor hos familie 151 

Bor i institusjon 57 

Fengsel 13 

Ingen registrering 32 

Sum 253 

 
Husstandssammensetningen fordeler seg slik: 
 

Husstandssammensetning Antall 

Enslige 303 

Enslige m/barn 63 

Par u/barn 9 

Par m/barn 35 

Annet 4 

Sum 414 

 
I de fire tilfellene merket «annet», består husstandene av én eller to voksne personer 
uten barn. 
 
Av de 303 husstandene som består av enslige er 195 menn og 89 kvinner. Det er 
ikke registrert kjønn i 19 tilfeller. Det er i Bydel Søndre Nordstrand registrert 
barnefamilier med inntil syv barn. 
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Bydelen har registrert følgende anbefalte boligløsninger for de 414 husstandene: 
 

Anbefalt boligløsning Antall 

Kjøp av bolig 21 

Leie kommunal bolig 217 

Leie privat 158 

Ingen anbefaling 18 

Sum 414 

 
Bydelen antar at 21 husstander kan eie egen bolig. Som vist under, i tabellen 
«Hovedinntekt», er det registrert 35 husstander med varig trygd som inntekt. Bydelen 
har ikke registrert at disse har økonomiske problemer eller for lav inntekt. Dersom det 
ikke foreligger andre forhold, som for eksempel gjeldsproblematikk, kan dette derfor 
indikere et større eierpotensial enn angitt.  
 
Kommunalt boligbehov i Bydel Søndre Nordstrand 
 
Av de 217 husstandene som er anbefalt å leie kommunal bolig, bor 20 allerede i en 
kommunal bolig på registreringstidspunktet. Det antas at disse enten er i behov av en 
annen og/eller mer tilrettelagt kommunal bolig, eller å fornye leiekontrakten.  
 
Registrert behov for kommunalt disponert bolig, fordelt på følgende boligtyper: 
 

Boligtype 2015 2016 2017  Totalt 

Ordinær bolig 189 8 1 198 

Samlokalisert bolig u/personalbase 4 4 1 9 

Samlokalisert bolig m/personalbase 7 3  10 

Sum 200 15 2 217 

 
Basert på gjennomgang av de 20 registreringene der boligtype ikke er angitt, anses 
det sannsynlig at alle disse kan bo i ordinær bolig. Disse er derfor lagt inn under den 
kategori i matrisen over.  
 
Registrert behov for kommunalt disponert bolig, fordelt på antall rom: 
 

Antall rom 2015 2016 2017  Totalt 

1- roms 4   4 

2- roms 164  15 2 181 

3- roms 19    19 

4- roms 12    12 

5- roms 1   1 

Sum 200 15 2 217 

 
I 106 av registreringene der Bydel Søndre Nordstrand har angitt et behov for 
kommunalt disponert bolig, har de ikke angitt behov for størrelse på boligen. Basert 
på husstandenes størrelse og sammensetning, har 86 husstander behov for toroms 
bolig, syv for treroms, fire for fireroms og én for bolig med fem rom i 2015. Åtte av 
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husstandene har behov for toroms i 2016 Disse registreringene er lagt inn i tabellen 
over. 
 
Registrert behov for kommunalt disponert bolig, fordelt på primærkjennetegn: 
 

Primærkjennetegn   

Behov for tilrettelagt bolig 6 

Flyktning 11 

Psykisk lidelse 45 

Rus og psykiatri 17 

Rus 50 

Andre problemer 41 

Vet ikke 32 

Ikke registrert 15 

Sum 217 

 
Av de seks husstandene med behov for tilrettelagt bolig har fire husstander personer 
med fysisk funksjonsnedsettelse, og to husstander personer med utviklingshemming. 
 
Registrert behov for kommunalt disponert bolig, fordelt på hovedinntektskilde: 
 

Hovedinntekt   

Arbeidsinntekt 5 

Varig trygdeytelser 35 

Introduksjonsstønad 3 

Kvalifiseringsstønad 1 

Sosialhjelp 59 

Tidsbegrenset ytelse 47 

Annet 16 

Vet ikke 51 

Sum 217 
 


