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UTTALELSE TIL SAKI MOSS KOMMUNE -  PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELSPLAN.

I styremøte 21. april behandlet styret i Vansjø Boligbyggelag en ut t alelse t il Planprogram for

kommunedelplan for bolig i Moss.

Bakgrunnen for VBBL' s engasjement er at boligbyggelagene har spilt en vikt ig rolle i ut formingen av
den nasjonale boligpolit ikken gjennom mange t iår. Boligbyggelagene har siden ett erkrigst iden også
vært en sent ral aktør i samarbeidet med stat og kommune.
Vansjø Boligbyggelag ( t idl. Moss Boligbyggelag og Rygge Boligbyggelag ) har i samme t idsrom også
hatt et t ilsvarende samarbeid med Moss og Rygge kommune.
Samarbeidet mellom kommuner og boligbyggelagene har uheldigvis blit t sterkt redusert de senere
årene. Dette som følge av sent rale polit iske beslut ninger.

Moss kommune, sammen med flere andre kommuner, n sker a set te større fokus på boligpolit ikken.
Dett e skjer gjennom bl.a. ved a ut arbeide en kommunedelplan_med større mulighet til a pavirke
boligbyggingen i kommunen. Planprogrammet og selve planen legger opp t il mer involvering fra
kommunen og et godt samarbeid med vikt ige aktører innen boligbygging og utvikling av
boligområder. Boligbyggelaget med sine 196 boret tslag og sameier, nærmere 8000 leilighet er med
mellom 15 og 20.000 beboere, er en slik aktør.

Det er også av betydning at VBBL er en medlemsorganisasjon og som sådan kan medvirke t il en mer
helhet lig boligpolit ikk i samvirke med kommunen, husbanken og private ut byggere. I en slik sit uasjon
vil VBBL kunne være proakt iv i delt agelsen i planprosessen mot en kommunedelplan for bolig, og
som vil bli slut t behandlet høst en 2023.

Styret fat tet følgende vedtak:

VBBL er positiv til deltagelse i utarbeidelsen av en kommunedelplan f or bolig i M oss. Vi ser at
det er samsvar mellom VBBL's f ormal og mange målsett inger f or kommunedelplanen, som vil
kunne bidra t il en mer helhetlig boligpolitikk.

VBBL ønsker, som et lokalt boligbyggelag, et konkret samarbeid, når det gj elder boligbygging
og boligf ramskaff e/se.

VBBL slutter seg til NBBL 's Bolig polit iske program  -  Baerekrafti g boligpolitikk f or mennesket,
økonomien og klima 2021 - 2022.
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I sine drøft inger av saken ser VBBL at det kan være flere konkrete samarbeidsområder mellom
kommunen og VBBL.

Her kan nevnes:

Partnerskap om ut bygging og tomteervervelse.

- Bomilj .

- Tilrettelagte leiligheter

- Vaere kommunikasjonsplatt form mot borett slag og sameier

VBBL vil også kunne være en samarbeidspart ner med kommune og Husbank, der dette er
hensikt smessig.

På denne bakgrunn ønskes et møte med kommunen, for yt t erligere å konkret isere/ drøft e mulig

framt idig samarbeid og rolle i den videre planprosessen. VBBL medvirker gjerne i en referansegruppe
for arbeidet med planen.
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