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Sentrale begrep 
 
Boligsosialt arbeid 
 - omfatter kommunens arbeid med å framskaffe og tildele boliger, tjenester og 
enkelttiltak som kan bedre brukerens forutsetning for å skape og mestre egen 
bo- og livssituasjon. Arbeid for å redusere utkastelser og begrense bruken av 
midlertidige botilbud, inngår også i boligsosialt arbeid. 
 
- kan være rettet mot spesifikke målgrupper. Men også mot geografisk 
avgrensede områder med særlige levekårsutfordringer. Formålet med 
boligsosialt arbeid er å sikre at vanskeligstilte i boligmarkedet kan bosette seg i 
egen bolig, og bli boende. Formålet er også å forebygge og utjevne sosial ulikhet 
i levekår og helse, bedre bomiljø og lokale boforhold. 
 
Boligpolitikk 
- er all politisk aktivitet som bidrar til, og påvirker, bosetting av befolkningen. 
Bosetting reguleres av lovverk, politiske vedtak, finansieringsordninger, 
boligutbygging, regulering, kjøp og salg av eiendom og bolig. Boligpolitikk har et 
sosialt aspekt ved at kommunene har ansvar for å medvirke til bosetting av 
innbyggere som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet.  
 
Vanskeligstilt 
Følelsen av å være vanskeligstilt, fattig eller underpriviligert, er relativ. Den vil 
påvirkes av sammenhengen vi står i og hvem vi sammenligner oss med. 
 
Å være vanskeligstilt på boligmarkedet kjennetegnes av den faktiske eller 
opplevde avstand mellom individets ressurser og de krav og forventninger som 
eksisterer i boligmarkedet. 
 
Manglende ressurser kan være dårlig økonomi, manglende språk/kulturell 
forståelse, manglende kunnskap og/eller erfaring, funksjonsnedsettelser, 
psykiske lidelser, sosiale vansker, atferdsvansker, rusproblemer eller andre 
forhold. Forhold som medfører at en har et dårligere utgangspunkt for å mestre 
et boforhold enn andre. Egenskaper ved boligmarkedet, som pris, 
diskriminering, tilgjengelighet eller boligens egnethet, bidrar også til å stenge 
individer ute fra likeverdig deltakelse på boligmarkedet. 
 
Det som hindrer en innbygger i å skaffe seg bolig og mestre sitt boforhold, er 
altså ikke forholdet mellom den enkeltes økonomi og bolig- og 
etableringskostnadene alene. Hvem som kommer i kategorien «vanskeligstilt på 
boligmarkedet» avhenger av flere faktorer, og vil variere i tid og rom. 
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Leserveiledning 
 
Del 1 – Programplan  
Programplanen beskriver kommunens mål for Boligsosialt velferdsprogram i planperioden 2014 – 
2016. Målene videreføres i Boligsosialt kommuneprogram fra 2016-2018 (ut planperioden). Planen 
beskriver hvordan kommunen skal jobbe for å nå disse målene. Programplanen er et 
styringsdokument for Haugesund kommunens programarbeid. Planen kan justeres dersom 
kommunen ser behovet for det, som følge av ny kunnskap, nye satsninger eller nye styringssignaler. 
Programplanen gir grunnlag for innarbeidelse av satsingsområder, føringer og prioriteringer på det 
boligsosiale området i Haugesund kommunens langsiktige og overordnede planverk (kommuneplan, 
budsjett og økonomiplan).  
 
Del 2- Aktivitetsplan 
I henhold til samarbeidsavtalen kommunen har med Husbanken, skal søknader om tilskudd og 
økonomiske virkemidler vise til årlige aktiviteter knyttet til programplanen og til målsettinger i 
samarbeidsavtalen. Aktivitetsplanen beskriver planlagte og pågående aktiviteter som inngår i 
kommunens boligsosiale program. Aktivitetsplanen danner grunnlag for tiltak og 
prosjektgjennomføringer, og søknader om tilskudd og  økonomiske virkemidlerfra Husbanken og 
andre statlige aktører i planperioden. 
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Del 1 Programplan 

1. Innledning 
Regjeringens strategi for boligsosialt arbeid «Bolig for velferd» er langsiktig, og skal ligge til grunn for 
statens og kommunens arbeid på dette området i perioden 2014 til 2020.  Den fastsetter følgende 
nasjonale mål og prioriteringer for det boligsosiale arbeidet i Norge: 

 Alle skal ha et godt sted å bo 
- hjelp fra midlertidig til varig bolig 
- hjelp til å skaffe en egnet bolig 

 

 Alle med behov for tjenester, skal få hjelp til å mestre boforholdet 
- forhindre utkastelser 
- gi oppfølging og tjenester i hjemmet 

 

 Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv 
- sikre god styring og målretting av arbeidet 
- stimulere til nytenkning og sosial innovasjon 
- planlegge for gode bomiljøer 

 
«Boligsosialt arbeid handler både om å skaffe boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet og 
styrke den enkeltes mulighet til å mestre boforholdet. Arbeidet kan deles inn i operative og 
strategiske oppgaver. De operative oppgavene handler om å gi råd og veiledning, skaffe 
egnede boliger, tildele økonomisk støtte, iverksette bo- og nærmiljøtiltak, og å gi oppfølging 
og tjenester i hjemmet. De strategiske oppgavene handler om å sette langsiktige mål, utvikle 
tiltak og virkemidler for å nå disse målene, sette av økonomiske og faglige ressurser til 
arbeidet, og avgjøre hvor og av hvem de ulike operative oppgavene skal løses.» 

(Bolig for velferd, 2014) 
 
Husbanken skal styrke kommunenes forutsetninger for å hjelpe vanskeligstilte på 
Boligmarkedet. Husbanken har delansvar for gjennomføring av boligpolitiske strateskier og  satsinger 
for å øke kommunenes, og derved regjeringens, måloppnåelse på det boligpolitiske området.  
Husbanken region vest inviterte vestlandskommunene til samarbeid om programsatsing fra 2013. 
 

Formål med programplanen  

Samarbeidet mellom Husbanken region vest og Haugesund kommune i programsatsing, forpliktet 
kommunen å utarbeide en plan for kommunens boligsosiale mål og tiltak i programperioden. Planen 
er et styringsdokument for kommunen, den skal danne grunnlag for føringer og prioriteringer i 
kommunens overordnede planer (kommuneplan, budsjett og økonomiplan). Programplanen 
erstatter kommunens boligsosiale handlingsplan for perioden 2014-2018, og blir å betrakte som en 
av temaplanene i kommuneplanens samfunnsdel. Planen har 2 deler: 
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Del 1.: Programplan med hovedmål, delmål og strategier for hele programperioden. Planen justeres 
etter behov og i tråd med nytt kunnskapstilfang, nye statlige føringer og lokale styringssignaler. 
 
Del 2.: Aktivitetsplan utarbeides/revideres årlig og beskriver planlagte aktiviteter og prosjekt tillagt 
programarbeidet. Aktivitetsplanen er et verktøy for prioriteringer og budsjettarbeid. Aktivitetsplanen 
danner også et grunnlag for kommunens søknadsaktivitet til aktuelle statlige tilskuddsordninger og 
Husbankens økonomiske virkemidler. 

 
 

Bakgrunn 

Haugesund kommune inngikk i 2010 en samarbeidsavtale med Husbanken Region vest, med formålet 
å styrke samarbeidet mellom kommunen og Husbanken. Haugesund kommune gjennomførte i 
2011/12 et prosjekt i samarbeid med Karmøy kommune, der hovedaktiviteten var å kartlegge 
kommunenes boligsosiale organisering, arbeid og utfordringer. Det ble i tilknytning til sluttrapporten 
utarbeidet en oppsummering av kartlagte utfordringer, og anbefalinger for kommunenes videre 
arbeid på det boligsosiale området. Analysen og anbefalingene dannet grunnlaget for kommunens 
søknad om deltakelse i Husbankens boligsosiale velferdsprogram.  
 
Formannskapet i Haugesund kommune vedtok 24.10.12 å søke Husbanken region vest om deltakelse 
i programmet. Kommune ønsket å bli «pilotkommune», og delta i utviklingen av 
velferdsprogrammet. Haugesund ble i januar 2013 tatt opp som pilotkommune, sammen med 4 
andre vestlandskommuner; Stavanger, Bergen, Fjell og Flora. Det ble i november 2013 inngått 
programavtale mellom Haugesund kommune og Husbanken. Avtalen skulle gjelde for hele 
programperioden, og angir sentrale områder for satsing og samarbeid mellom Husbanken og 
kommunen i programperioden. Fra 2014 ble ytterligere 7  kommuner med i programsamarbeidet. 
I 2016 avsluttet Husbanken region vest velferdsprogrammet, og tilbyr programkommunene videre 
samarbeid gjennom Husbankens nye felles satsing «Husbankens kommuneprogram – Bolig for 
velferd 2016-2020». 
 

Kommuneprogrammet – ny samarbeidsavtale 2016-2020 

Fra 2016 ble regionskontorenes satsinger samlet under èn felles landsomfattende 
gjennomføringsstrategi; «Husbankens kommuneprogram – Bolig for velferd 2016-2020». 
Dette betyr at Husbankens vest sitt Boligsosiale velferdsprogram er avsluttet, og at samarbeidet med 
programkommunene vil fortsette innenfor det nye programmet. På denne måten vil Husbankens 
samarbeid med programkommuner være likt i hele landet. Kommuneprogrammene vil være 
Husbankens viktigste redskap for å nå målene i den nasjonale strategien «Bolig for velferd». 
Strategien skal tydelig gjenspeiles i samarbeidet mellom  programkommunene og Husbanken, og det 
inngås nye programavtaler som gjelder for perioden 2016-2020 . Samarbeidsavtalen om 
kommuneprogrammet er basert på en felles mal for alle kommuner som deltar, men med muligheter 
for lokale variasjoner.  
Haugesund kommune inngår derfor ny samarbeidsavtale for deltakelse i «Husbankens 
kommuneprogram – Bolig for velferd» i Desember 2016. Haugesund kommune har valgt å videreføre 
alle målsettingene fra avtalen om «Boligsosialt velferdsprogram» i ny avtale, og beholde eksisterende 
programplan ut den opprinnelig planperiode (2014-2018) 
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2. Status og utfordringer for kommunens boligsosiale arbeid – 
kunnskapsgrunnlaget 
Haugesund kommunen har over tid hatt utfordringer med å etablere en klar organisering, tydelig 
ansvarsfordeling og retningslinjer for god og effektiv gjennomføring av boligsosialt arbeid.  
Kartlegging (samarbeidsprosjektet, 2011) viste at organiseringen av arbeidet var svært fragmentert. 
Forankringen av boligsosialt arbeid i kommuneplan og økonomiplan var tilfeldig og svak. Dette til 
tross for at kommunen nylig hadde utarbeidet boligsosial handlingsplan, og var midt i 
gjennomføringen av denne. 
 
Fragmentert organisering i kombinasjon med svak samordning og forankring, har medført mangelfull 
helhetlig tilnærming til boligutfordringer, boligsosial handlingsplan og dens tiltak. Det har medført 
manglende helhetlig bruk av de boligsosiale virkemidlene. Dette har fått negative konsekvenser, 
både for kommunen og den enkelte vanskeligstilte i boligmarkedet. Fragmentert organisering har 
resultert i oppsplittet (og til dels mangelfull) boligfaglig kompetanse i kommunen. Haugesund 
kommune har hatt utfordringer med å organisere de boligsosiale oppgavene slik at det har generert 
nødvendig samlet kompetansen for planlegging, organisering og utføring av kommunens boligsosiale 
oppgaver.  

Hovedfunn fra analyse og annen dokumentasjon  

Haugesund kommune har lagt følgende dokumentasjon til grunn for valg av satsingsområder, 
målsettinger og tiltak i programarbeidet: 
 

o Kartleggingsrapport fra samarbeidsprosjektet (Vea, 2011) 
o Revisjon av boligforvaltningen (Deloitte, 2013) 
o Foranalyse (Rambøll, 2013) 

 
 
 
Ved oppstart av programarbeidet bestilte Haugesund kommune en nærmere analyse/foranalyse av 
følgende tre områder: 

- Tildeling av kommunale utleieboliger  
- Oppfølging i boforhold  
- Faktorer og virkemidler for stabilisering av boforhold  
 

Rambøll utførte oppdraget, og identifiserte følgende utfordringer og behov på de 3 nevnte 
områdene: 

Tildeling  
Utfordringer: 
o Utfordrende å prioritere mellom mange søkere til få ledige boliger 
o Tilgangen på nok boliger, herunder fremskaffelse. 
o Riktig bolig, til rett beboer, til rett tid. 
o Manglende rutiner ved ut- og innflytting i kommunale boliger. 
o Dårlig planlegging av nye kommunale boliger, mangelfull behovsvurdering.  

 
Behov: 
o Drøfte boligtildelingsutvalgets rolle, mandat og ansvarsfordeling internt.  
o Innføre et mer hensiktsmessig arkivsystem ved boligkontoret. 
o Større fleksibilitet i tilgangen på boliger. 
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o Større innsats for å vurdere søkere til kommunal bolig for private utleieboliger. 
Vurderingen må komme inn som en naturlig del av saksbehandlingen av innkomne 
søknader til kommunal bolig, samt inngå i en jevnlig vurdering av de som til en hver tid 
bor i kommunale boliger. 

o Videreutvikle strategi for bruk av økonomiske virkemidler, så som Startlån, og tenke 
helhetlig bruk. Rette innsatsen mot de som har et langvarig behov for bistand fra 
kommunen. 

o Kartlegge/revurdere kommunens benyttelse av eksisterende boligmasse, fremfor å satse 
alle midler på å kjøpe/bygge nytt. 

 

Oppfølging  
Utfordringer: 
o En del ansatte kjenner ikke til kommunens sosiale boligpolitikk, herunder planlagte mål, 

strategier, og hvilke virkemidler kommunen har tilgjengelig. Kjennskap til dette er 
nødvendig for å kunne bidra inn i et felles arbeid mot å nå kommunens målsettinger, og 
for å finne gode løsninger for brukerne. 
 

Behov: 
o Legge til rette for faglige sammenkomster (f.eks. forum, kursdager, faglunsjer) mellom 

ansatte tilknyttet boligsosialt arbeid. Målet med sammenkomstene er å sikre 
kunnskapsdeling, samt øke kjennskapen til andre ansattes fag- og arbeidsområde. 
Avhenger av gode forberedelser i forkant, slik at sammenkomstene føles nyttige å delta i. 

o Behov for å styrke samhandling mellom tjenestene, forutsetter kjennskap til hverandres 
fag- og arbeidsoppgaver. 

o Styrke bruken av Individuell plan (IP), koordinator og ansvarsgrupper som virkemiddel i 
oppfølging av beboere med behov for flere typer tjenester. 

Stabilisering  
Utfordringer: 
o Ikke gode nok rutiner for å fange opp manglende betaling av husleie. Tilby hjelp til å 

håndtere husleie-restanser tidlig - for å unngå utkastelse. 
o Mangelfull oppfølging med formålet å beholde samme boligen over tid. 

 
Behov: 
o Tilby tidlig hjelp og trekkavtaler for de som har behov for bistand rundt betaling av 

husleie og andre boligrelaterte utgifter. 
o Gjøre virkemidlene (bostøtte, tilskudd, startlån) mer kjent, internt i kommunens 

organisasjon og blant kommunens innbyggere. 
o Kartlegging av husstanders behov for økonomisk bistand og/eller veiledning, må gjøres i 

forbindelse med alle boligtildelingssaker. 
o Riktig og nok bo-oppfølging må ses i sammenheng med stabilisering av boforhold. 
o Bred kartlegging ved behandling av alle søknader om kommunale boliger, der behov for 

veiledning, praktisk og økonomisk bistand avdekkes. 
 
Rambøll mener Haugesund kommune har et særlig forbedringspotensial i å sikre god forankring av 
det sosiale boligarbeidet hos kommunens ansatte, samt bedre samhandlingen på tvers av tjenester 
og legge til rette for felles arbeids- og møtearenaer. Det boligsosiale arbeidsfeltet er tverrfaglig 
samtidig som det må baseres på kunnskapsarbeid. For å få til godt samarbeid og kunnskapsdeling på 
tvers av tjenester må det gjøres jevnlige initiativer for at de relevante enhetene kan samles, drøfte og 
planlegge arbeidet og utviklingen.  
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Rambøll gjorde følgende vurdering etter analysen av Haugesund kommune: 
 

 
 

Kartleggingsverktøy 

Både kartleggingen og forvaltningsrevisjon som forelå før Rambølls foranalyse, påpekte at 
Haugesund kommune ikke hadde tilstrekkelig oversikt over den enkelte boligsøkers individuelle 
bolig- og oppfølgingsbehov. Kommunen har derved heller ikke godt nok behovsgrunnlag for 
planlegging og justering av kommunal boligportefølje. Som en del av oppdraget for Haugesund 
kommune bidro Rambøll derfor til utvikling av et dataverktøy for behovskartlegging av innbyggere 
som søker/bor i kommunal bolig. Kartleggingsverktøyet skal:  

 Identifisere individuelle behov for bolig og/eller oppfølging – og endringer i behov.  
 Identifisere alternative løsninger til kommunal bolig.  
 Danne datagrunnlag for å se utvikling/behov blant boligsøkere, til bruk i kommunens 

boligplanlegging.  
 
Kartleggingen er tenkt inn som en standardprosess i forbindelse med alle mottatte søknader om 
kommunal bolig. Ikke alle som søker kommunal bolig, som vil bli kartlagt. De som ikke fyller 
kommunens hovedvilkår for å få tildelt kommunal bolig, vil bli skilt ut gjennom en førstesortering hos 
konsulent ved boligkontoret, og få avslag på søknad. De beboerne som alt har blitt tildelt bolig, vil bli 
kartlagt ved fornyelse av leiekontrakt (hvert 3. år), eller ved bytte av bolig. Brukere av midlertidige 
botilbud i regi av nav, vil også bli kartlagt. 

Oppsummering av hvilke utfordringer det skal jobbes videre med i programmet 

Haugesund kommune har et godt grunnlag for å identifisere satsingsområder innen det boligsosiale 
arbeidet i programperioden. 7 satsingsområder er skissert i programavtalen mellom Husbanken og 
Haugesund kommune: 
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1. Planarbeid og forankring av boligsosiale planer 
2. Organisering av boligsosiale oppgaver 
3. Kommunens boligmasse og benyttelse av denne 
4. Forvaltningspraksis for kommunale boliger 
5. Oppfølgingstjenester i bolig 
6. Samarbeid med frivillige organisasjoner 
7. Bruk av Husbankens virkemidler 

 
Alle 7 områdene ble kartlagt i 2011, og kommunen har arbeidet aktivt med bakgrunn i de resultater 
og anbefalinger rapporten den gang gav. Mange anbefalte tiltak var igangsatt før Haugesund 
Kommune ble tatt opp i velferdsprogrammet, - noen var gjennomført. Kommunen har arbeidet 
spesielt godt med forankring og organisering av det boligsosiale arbeidet, og med bruken av 
Husbankens økonomiske virkemidler. Dette arbeidet videreføres i programperioden.  
 
Revisjonen av kommunens boligforvaltning i 2013, gav en ytterligere utdypning av kjente 
utfordringer. Revisjonsrapporten og dens forslag til tiltak, ligger sammen med anbefalingene fra 
tidligere kartlegging bak bestillingen av områder for foranalysen:  
  

o Tildeling av kommunale utleieboliger  
o Oppfølging i boforhold  
o Faktorer og virkemidler for stabilisering av boforhold  

 
Haugesund kommune har i programplanen spesifisert ønskede effekter og resultatmål innen hvert av 
de 7 satsingsområdene. Det vil i programmets første to år legges særlig vekt på mål og tiltak som 
støtter anbefalingene fra Deloitts forvaltningsrevisjon, og anbefalingene fra Rambølls foranalyse.  

3. Visjon, hovedmål og delmål  
Haugesund kommune har parallelt med utarbeidelse av denne planen, utviklet kommuneplanens 
samfunnsdel (2014-2030). Under satsingsområdene «Å bo», «Å leve» og «Den robuste og trygge 
byen» har kommuneplanen følgende strategier, som denne planen skal bidra særskilt inn i: 
 

 Haugesund kommune vil sikre egnet bolig og bomiljø, med nødvendige kvaliteter og 
tilpasninger. 

 Haugesund kommune vil at flere vanskeligstilte skal bo i stabile og varige boforhold. 

 Haugesund kommune vil skape gode vilkår for robust og variert boligsammensetning, for å 
motvirke uheldig utvikling av levekår. 

 Haugesund kommune vil etterstrebe at alle barn bor i en trygg og god bolig, i et egnet 
bomiljø.  

 
Haugesund kommunes visjon for det sosiale boligarbeidet er sammenfallende med den nasjonale 
målsettingen om at «Alle skal bo trygt og godt». 

 
Haugesund skal være en trygg og god kommune å bo i – for alle 
 
«Å bo trygt og godt er viktig for trivsel og sosialt liv. Å bo trygt og godt danner rammer for 

hverdagen vår. Kommunen vil at det bygges boliger med gode kvaliteter som kan gi gode oppvekst og 
levekår for alle.» (Kommuneplanens samfunnsdel, 2014 -2030) 
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Hovedmål og delmål 

Hovedmål for Husbankens boligsosiale velferdsprogram er at flere vanskeligstilte skal bo i stabile og 
varige boforhold. 
 
For å bidra til dette skal programmet bidra til 
 

- helhetlig planlegging og organisering av bolig og tjenester i kommunene 
- langsiktig, strategisk planlegging og innretting av kommunenes boligsosiale virksomhet 
- at det boligsosiale arbeidet inngår som en del av kommunens overordnede planer og 

budsjetter 
- prosesser der planlegging og gjennomføring av tiltak vurderes jevnlig, og evt. justeres ved 

behov 
- en helhetlig og samordnet bruk av statlige og kommunale virkemidler 
- dokumentert kunnskapsgrunnlag til bruk i planlegging og erfaringsoverføring 

 
Haugesund kommune ønsker å ha boligtjenester som er organisert på en slik måte at de er 
tilgjengelige for alle innbyggere. Kommunen ønsker å ha godt forankrede planer og en avklart rolle- 
og ansvarsfordeling i det sosiale boligarbeidet. Kommunen tilstreber rett og god boligforvaltning, og 
hensiktsmessig sammensetning og benyttelse av egen boligmasse. Haugesund kommune ønsker å 
utvikle nyttige og effektive oppfølgingstjenester for vanskeligstilte som trenger hjelp til å mestre sitt 
boforhold. Haugesund kommune vil kvalitetssikre samarbeidet med frivillige organisasjoner om 
boligsosiale tjenester. Kommunen ønsker å benytte Husbankens virkemidler på en slik måte at de 
kommer kommunens mest vanskeligstilte til gode, og bidrar til en varig og stabil bosituasjon for 
vanskeligstilte. 
 
Målet for Haugesund kommunes programarbeid er å oppnå de effekter og resultater arbeidsplanen 
skisserer innen hvert av kommunens 7 definerte satsingsområder (se del 2 Aktivitetsplan). 

Strategier 

Rambøll anbefaler følgende strategier etter sin foranalyse: 
o For å sikre en mer helhetlig sosial boligpolitikk må kommunen legge til rette for, samt jobbe 

kontinuerlig med, samhandling og kunnskapsdeling. Første steg på veien er å jobbe med 
forankring. Når forankringen er etablert vil kunnskapsdeling og samhandling være sentrale 
innsatsområder. 

o Kommunen har gode muligheter i å styrke innsatsen på tvers av tjenester, de ansatte må 
møtes og drøfte mulighetene som ligger i veien videre i kommunen. 

o Det kan være nyttig å begynne i motsatt ende av resultatkjeden. Hvilke effekter er vi ute 
etter å oppnå? Hvilke resultater må vi ha for å kunne oppnå disse effektene? Hvilke tiltak må 
vi ha for å nå resultatene? Til slutt defineres målene. 

o Et godt kartleggingsarbeid er nødvendig for å kunne gi nødvendige prognoser for utvikling i 
befolking, herunder behovsutvikling innen tjenester og bolig. 
  

Delmål, strategier, effekt- og resultatmål vil kunne endres dersom kommunens behov endrer seg, 
eller at utvidet kunnskap og gjennomføring av enkelttiltak gjør andre tiltak overflødige/nødvendige.  
 
Haugesund kommunes rekkefølge for gjennomføring av tiltak i programmet, er sterkt preget av 
behovet for å prioritere de tiltak som ikke er kostnadsdrivende, og som ikke krever nye investeringer 
i programperioden. Rekkefølgen på planlagte tiltak blir derfor ikke likegyldig. Kommunens 
gjennomføringsevne vil avhenge av muligheter for innsparinger og omdisponeringer, og av statlige 
tilskuddsordninger til prosjektgjennomføring/tiltak i programperioden. 



12 

Haugesund kommune 

 

 
 

4. Risikofaktorer 
Med risiko mener vi her både hendelser som kan vanskeliggjøre gjennomføring av programmet, og 
uønskede effekter programmet kan ha på organisasjonen ved at det gjennomføres. Risiko er vurdert 
opp mot følgende parametere: Forankring, motivasjon, økonomi, gjennomføring, kommunikasjon, 
omdømme, arbeidsmiljø, kvalitet, helse og implementering. 
 
Ressurstilgang og organisatoriske forhold utgjør de fleste risikofaktorene for Haugesund kommunes 
gjennomføring av programmet, og de planlagte årlige aktiviteter/prosjekt. Sviktende ressurstilgang, 
både økonomisk og personalmessig, medfører risiko tilknyttet gjennomføring, motivasjon og 
implementering. Sviktende ressurstilgang vil kunne medføre store konsekvenser for enkeltaktiviteter 
og prosjekt tilknyttet programmet. Likevel er det organisatoriske forhold som er vurdert å utgjøre 
den høyeste risiko for gjennomføringen av selve programmet, der manglende forankring utgjør den 
viktigste uønskede effekt. 
 
Programplanen har oppmerksomhet på å identifisere risiko på områder og avhengigheter tilknyttet 
kommunens planer og strategier, som har betydning for gjennomføring av programmet i sin helhet. 
Risikovurdering av følgende avhengigheter for gjennomføring av programmet, skal bidra til å 
redusere risiko for strukturelle utfordringer; Prioritering, forståelse, målsetting, forankring og 
organisering, ressurser og kapasitet. Andre suksessfaktorer for gjennomføring av planlagte 
aktiviteter, blir risikovurdert i tilknytning til hvert enkelt tiltak/prosjekt. Disse vurderes i prosjektplan 
for hver enkelt aktivitet. Dette for å få en så reell, spesifikk og nyttig risikovurdering som mulig for de 
aktiviteter og prosjekt som gjennomføres i programmet. Faktorer som må vurderes innen hvert 
enkelt prosjekt, kan være økonomi, personell, tid, involvering, motstand, arbeidsbelastning, 
arbeidsklima, kompetanse, måloppnåelse, implementerings- og kommunikasjonsutfordringer. 
 
Programplanen har tiltak/beredskap for de områder som er vurdert å utgjøre størst risiko for samlet 
gjennomføring av boligsosialt velferdsprogram i Haugesund kommune (samlet risiko over 3): 
 
Overordnet risiko for programmet er her vurdert på en skala fra 1-3 (lav, middels, høy) i forhold til henholdsvis 
sannsynlighet for situasjon/hendelse(S) og konsekvens av situasjon/hendelse(K). Risiko angis ved å multiplisere S og K. 
Behovet for å oppdatere risikotabellen vil bli vurdertfortløpende i programperioden.  

 Situasjon/hendelse S K Risiko 
S x K 

Tiltak/beredskap for å redusere risiko 

1 Kommunens boligsosiale 
utfordringer og 
målsettinger settes ikke 
på dagsordenen. 

2 3 6 Skape/vise sammenheng med: 
a) Statlige føringer for boligpolitikk 
b) Kommunens lovpålagte oppgaver 
c) Interne vedtak og kommunens øvrige planverk 
d) Dagens situasjon på området 
e) Muligheter og potensiale ved gjennomføring av 

planlagte tiltak/aktiviteter/prosjekt  

2 Kommunen klarer ikke å 
synliggjøre (målsette) 
sine ambisjoner, og/eller 
arbeidet for å nå målene. 

2 2 4 Intern informasjon om hovedmål og kommunens 
satsingsområder. Tydelige effekt- og resultatmål.  
Koble årlige aktivitetsplaner til satsingsområder,  
program-mål, budsjett og økonomiplan  



13 

Haugesund kommune 

 

3 Programplan er ikke 
tilstrekkelig forankret i 
kommunens øvrige 
planverk. 

2 3 6 Synliggjøre boligrelaterte mål og - planer inn i 
kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplan. 
Involvere programansvarlig/leder i kommunens øvrige 
planprosesser. Forankre og organisere programarbeidet på 
strategisk nivå i organisasjonen. 

4 Boligsosiale oppgaver er 
for svakt forankret og 
organisert på strategisk 
administrativt og politisk 
nivå i kommunen. 

3 3 9 Ansvar for velferdsprogrammet og utvikling av helhetlig 
boligstrategi/forvaltning organiseres i rådmannens stab. 
Kommunens politiske ledelse involveres i arbeidet med 
programmet, og informeres tilstrekkelig om avtaler, planer  
og aktiviteter/prosjekt.  

5 Programmet mangler 
kapasitet og ressurser til 
å gjennomføre planlagt 
utvikling og tiltak, og 
derved nå de fastsatte 
mål 

3 3 9 Programmet gjør bruk av interne ressurspersoner i 
organisasjonen, fra tjeneste-enhetene innen aktuelle fagfelt. 
Programaktiviteter blir i hovedsak utført i linje, med 
linjeressurser.  Årlige aktivitetsplaner tilpasses intern 
kapasitet og tilgangen på ressurser (personal og økonomi),  
samt tilgang på eksterne tilskuddsmidler for arbeid/prosjekt 
som kan tillegges programarbeidet for å nå dets mål. 

6 Avvik mellom årlig 
aktivitetsplan og 
gjennomføring  

3 2 6 Det utarbeides årlige aktivitetsplaner for programarbeidet, 
tilknyttet satsingsområdene og resultat/effektmål for 
programmet. Større tiltak og aktiviteter genererer egen 
prosjektplan og prosjektorganisasjon, for å sikre ressurser, 
fremdrift og resultat. Det rapporteres på aktivitetsplaner, 
prosjekt- og programaktiviteter hvert halvår.  Fortløpende 
evaluering av fremdrift i forhold til tidsmål/milepæler.  

7 Manglende forståelse for 
sosial boligplanlegging 
og tiltak for bosetting av 
vanskeligstilte. I 
befolkningen, hos 
politikere og i media 
(NIMBY-effekter) 

3 3 9 Jobbe for økt kunnskap og forståelse for hvordan stabilisering 
av vanskeligstiltes boligsituasjon, har nytteverdi for 
bysamfunnet og kommunens befolkning i sin helhet. 
Tillegge programmet kommunikasjons- og endrings-
strategier, - for å bearbeide holdninger, oppfatninger, 
kjennskap og forståelse til boligsosiale planer og 
bosettingstiltak. 

 

5. Programorganisering  
 
Rolle 
 

Navn Stilling og arbeidssted 
 

Programansvarlig John Arne Ulland Kommunaldirektør Teknisk 

Styringsgruppe Ole Bernt Thorbjørnsen 
Sissel Hynne 
Leif Birkeland 
John Arne Ulland 
Merethe P. Haftorsen 
Kai Warholm 
Tone B. Steinsvåg 
Eiliv Staalesen 
Anne Bjørnstad 

Rådmann 
Kommunaldirektør  Helse, omsorg og sosial 
Virksomhetsleder Fellestjenester Helse, omsorg  og sosial 
Kommunaldirektør Teknisk 
Virksomhetsleder NAV 
Virksomhetsleder Psykisk helse og rus 
Virksomhetsleder Helse- og hjemmetjenester  
Enhetsleder Bolig, bygg og eiendom 
Enhetsleder Vedtakskontoret 

Programleder Alise Vea Rådgiver Teknisk 
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Prosjektansatte Tilknyttes enkeltprosjekt Intern/ekstern rekrutering av personalressurs med 
relevant kompetanse for hvert enkelt prosjekt. 

Arbeidsgruppe Tilknyttes enkeltprosjekt/ 
programaktivitet. 
Tverrfaglig ved behov. 

Enhetsledere, fagansvarlige og medarbeidere i berørte 
tjenesteenheter og med aktuell fagkunnskap for 
prosjekt/programaktivitet. 

 

6. Kompetanseheving og kunnskapsutvikling  
Boligsosialt arbeid i Haugesund kommune utøves i mange tjeneste-enheter. De ansatte har ulik 
tilnærming og kunnskap om boligsosialt arbeid, og har i arbeidshverdagen fokus på «sin» del av dette 
sammensatte arbeidsområdet. Boligsosialt arbeid er ikke et eget fagområde, men snarere et faglig 
perspektiv der ulik fagkunnskap inngår for å skape helheten. Hvor godt kommunen lykkes med 
planlegging og strategier innen dette arbeidsområdet, avhenger i stor grad av hvilken fagkunnskap og 
kompetanse som tillegges arbeidet. Haugesund kommune vil i hele programperioden søke å utvide 
sitt kunnskapsgrunnlag for boligsosialt arbeid, ved aktivt å tilføre ny kunnskap, og dele erfaringer og 
kunnskap internt mellom tjeneste-enhetene. Haugesund kommune har derfor som ett av sine 
satsingsområder i programarbeidet; å utvikle og benytte gode arenaer for nytt kunnskapstilfang og 
kunnskapsutveksling, både eksternt og mellom ansatte i ulike tjeneste-enheter internt. 
Kunnskapstiltak vil også rettes mot politisk og administrativ ledelse. 
 
Tettere samarbeid for å nå felles mål og på hverandres  arena, skal bidra til felles kunnskapsutvikling 
via praktisk samhandling.   
 
Kommunen vil gjennomføre egne kompetanseutviklingstiltak i programmet.  
Målet for kompetansetiltak i programperioden er: 
 

o Å øke kommunens samlede kunnskap om boligsosialt arbeid. 
o Å øke de ansattes forståelse for betydning av tverrfaglig samhandling for måloppnåelse i 

kommunens boligsosiale arbeid. 
o Felles teoretisk forståelse av det boligsosiale arbeidsfeltet. 
o Godt kunnskapsgrunnlag for beslutninger og utforming av kommunens boligpolitikk 

 
 

Kommunen vil gjennom programarbeidet etablere nye interne læringsarenaer, der tverrfaglig 
deltakelse skal bidra til kunnskapsdeling, utveksling av erfaringskunnskap og felles refleksjon rundt 
felles utfordringer (bolig forum, prosjektenes arbeidsgrupper, fagdager m.m.).  
 
Kunnskapsinnhenting fra andre kommuner er en viktig strategi. Haugesund kommune vil aktivt 
samarbeide med de øvrige program-kommunene, og bidrar til at kunnskap og erfaringer deles 
mellom kommunene. Kommunen vil via programarbeidet dele ervervet kunnskap og egne erfaringer 
med andre kommuner. Haugesund kommune vil delta på Husbankens læringsarenaer for 
programkommunene, og på andre læringsarenaer som er relevante for kommunens satsingsområder 
og for måloppnåelse i programmet.



 
 

 

Aktivitetsplan 2018 (rev. des. 2017) 

Del 2 Aktivitetsplan  

 

1. Planarbeid og forankring av boligsosiale planer 

Effekter/Resultater: 
 

 Det boligsosiale arbeidet forankres i kommuneplanen og i sentrale delplaner.  

 Programplanen, og dens årlige tiltaksplaner, gjenspeiles årlig i budsjett- og økonomiplan. 

 Programplanen implementeres i de av organisasjonens tjenesteenheter som berøres av tiltaksplanene. 

 Det utvikles i sluttfasen av programmet egen bolig politisk plan.  

 
(Til rapportering)  

Aktiviteter /tiltak 

 

Kostnad og 
finansiering  

Oppstart 

dato 

Slutt 

dato 

Status 1  Samarbeidspartnere 
        
Status 
Framdrift 
 i % 
 

Særlige utfordringer, 
korrigerende tiltak 

1A 
Kommuneplan-Samfunnsdel 2014-2030 

HK Mars  

2014 

Juni 

2014 

g Planseksjon, EBY, Rådmannens 
stab 

 100%  

1B 
Helse og omsorgspolitisk melding 2014  
Rullering av strategiplan  2015 

HK 2014 

2015 

2014 

2015 

g 

g 

Rådmannens stab, seksjon helse 
og omsorg 

Årlig Temaplan helse, omsorg 
og sosiale tjenester fra 
2016/17 - 2020 

1C 
Levekårsundersøkelse 2014 

HK Jan 

2014 

April 

2014 

g/v SSB, Planseksjon, EBY 100% Ny levkårsundersøkelse 
2018 

                                                           
1Status for aktivitet- nytt (n), videreført (v), gjennomført (g) eller avviklet (a)   



 

 

1D Programplan Boligsosialt velferdsprogram 

2014-2018  (inkl. foranalyse 2013) 

 

Revisjon Programplan + Aktivitetsplan  

Husbanken 

 

 

HK 

Mai 

2013 

 

 

Okt.  

2014 

 

Nov. 

 

g 

 

v 

Rambøll, Husbanken, 
Rådmannens stab, seksjon bolig 
og eiendom +seksjon helse og 
omsorg. 

Styringsgruppen 

100% 

 

 

Årlig 

 

1E Budsjett og økonomiplan  

 

HK   v 

v 

Rådmannens ledergruppe, 
Økonomiavdelingen 

Årlig  

1F Forankring av Nasjonal strategi for boligsosialt 
arbeid 2014-2020 

- Administrativt 

- Politisk 

- Organisasjonen 

- Samarbeidsparter 

HK 

Husbanken 

2014 2020 v Administrativ og politisk ledelse 

Husbanken, Fylkesmannen 

  

1G Tilpasse videre programarbeid til  

Husbankens kommuneprogram  

– Bolig for velferd (2016-2020) 

HK 

Husbanken 

2017 2020 v Programleder og styringsgruppe, 
Husbanken 

 Programplanens innhold 
settes inn i Husbankens 
dokumentmaler for 
handlingsplan og 
aktivitetsplan tilknyttet 
kommuneprogrammet ut 
planperioden (2018). 

 
 
 
  



 

 

                                                           
2Status for aktivitet- nytt (n), videreført (v), gjennomført (g) eller avviklet (a)   

2. Organisering av boligsosiale oppgaver 

Effekter/Resultater: 
 

 Kommunen organiserer sine boligtjenester på en slik måte at de er hensiktsmessige, nyttig og tilgjengelig for alle 
kommunens innbyggere. 

 Kommunens boligrelaterte arbeid skal fremstå som en samlet satsing, ikke fragmentert.   
 De ulike delene av kommunens boligsosiale innsats organiseres slik at hver involvert tjenesteenhet bidrar 

positivt til samlet innsats, og det samlede boligsosiale utbytte blir positivt større enn summen av delene. 

 
(Til rapportering)  

Aktiviteter /tiltak 

 

Kostnad og 
finansiering  

Oppstart 

dato 

Slutt 

dato 

Status 2  Samarbeidspartnere 
        
Status 
Framdrift 
 i % 
 

Særlige utfordringer, 
korrigerende tiltak 

2A 
Opprettelse av Boligkontor i Servicesenteret 

HK 

Husbanken 

 2013 g Rådmannens stab, 
Servicesenteret 

 100%  

2B Opprettelse av Bolig og eiendomsseksjon i 
Rådmannens stab 

HK 

Husbanken 

2013 2014 g Rådmannens stab 100% Flyttet til Enhet for 
bolig, bygg og eiendom 
etter omorganisering 
2016 

2C Samlet saksbehandling for midlertidige 
botilbud (etter vedtak fra nav) og 
boligrådgivning for bostedsløse 

HK 

Fylkesmannen 

2013 2015 g Nav, Rådmannens stab 
v/seksjon bolig og eiendom + 
seksjon helse og omsorg 

100%  

2D Prosjekt hybelhus – et samarbeid fra 
midlertidig til fast bolig 

HK 

Fylkesmannen 

Nov. 

2013 

Mai  

2014 

a Kirkens bymisjon, nav, 
hjemmetjenesten, rusteamet 

0% Frivillig samarbeidspart 
trakk seg fra prosjektet. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2E Ny organisering av «Bolig og eiendom», 
reorganisering av boligkontorets funksjoner 
og oppgaver tilknyttet de boligsosiale 
virkemidlene 

HK Høsten 
2016 

2018 v Teknisk direktør, Programleder, 
Enhetsleder BBE, Avd.leder 
bolig/eiendom 

  



 

 

3. Kommunens boligmasse og benyttelse av denne 
Effekter/Resultater: 
 

 Kommunen har til en hver tid et differensiert utvalg kommunale utleieboliger, som er hensiktsmessige og 
anvendbare i forhold til søkermassens individuelle behov for beliggenhet, bomiljø/nabolag og 
oppfølgingstjenester. 

 Boligene holder en standard som samsvarer med husleielovens krav.  

 Kommunen sørger for fortløpende vedlikehold, slik at boligmasse ikke står tom/ubeboelig.  
 Kommunens boligmasse skal være av en slik sammensetning og kvalitet at den kan benyttes maksimalt, og tåle 

bruks- og driftsendringer ved endring av søkermasse og/eller oppfølgingsbehov. 

 
(Til rapportering)  

Aktiviteter /tiltak 

 

Kostnad og 
finansiering  

Oppstart 

dato 

Slutt 

dato 

Status 3  Samarbeidspartnere 
        
Status 
Framdrift  
i % 

Særlige utfordringer, 
korrigerende tiltak 

3A 
Utvikling av kartleggingsverktøy for bosetting 
og boligplanlegging 
 
 

- Implementering i saksbehandling 
v/boligkontor + nav 
 

- Vedtakskontoret 

Husbanken 

HK 

 

Fylkesmannen 

 

Fylkesmannen 

Juni 

2013 

Des. 

2013 

g 

 

g 
 
 
g 

Rambøll, Kirkens bymisjon, nav, 
rådmannens stab v/seksjon 
bolig og eiendom + 
boligkontoret 

 

Vedtakskontoret 

100% 

 

 

 

100% 

 

2015 

 

2015 

2015 

 

2016 

                                                           
3Status for aktivitet- nytt (n), videreført (v), gjennomført (g) eller avviklet (a)   



 

 

3B Prosjekt Leie til eie 

- Kartlegge eksisterende leietakere og 
nye boligsøkere for leie-eie 
muligheter 

HK 

Husbanken 

 

Jan. 

2015 

okt. 

2016 

g Rådmannens stab v/seksjon 
bolig og eiendom, 
boligkontoret, nav, 
vedtakskontoret, 
hjemmetjenesten, enhet for 
psykisk helse og rus, 
boligenheten, enhet for bygg 
og vedlikehold, 
økonomiavdelingen 

100% Videreføres i ordinær 
drift fra 2017. 

3C Restansegruppe 

- Tverretatlig vurdering av tiltak ved 
husleierestanser, for å forebygge 
utkastelser 

 

HK Juni 

2014 

 v Økonomiavdelingen, nav, 
boligkontoret. 

  

3D Prosjekt Kommunegården  

- kartlegging, utflytting, bosetting og 
salg 
 
 

- kvalitetssikring og evaluering 
 

HK 

Fylkesmannen 

Aug. 

2013 

Des. 

2014 

g Bygg og vedlikehold, nav, 
boligkontoret, kirkens 
bymisjon, rådmannens stab 
v/seksjon bolig og eiendom 

 

100%  

Sept. 

2014 

Mars  

2015 

3E Utprøving av «Gjennomgangsbolig» med bo-
og tjenesteavtale 

 i Skåregt. 81 

- utvides til også å gjelde bolig for 
rusavhengige 

HK 2017 

 

 

2018 

 v 

 

 

n 

Vedtakskontoret, Psykisk 
helse/rus, BBE v/avd. Bolig og 
eiendom 

  



 

 

3F Prosjekt Risøytunet 

- Kartlegging av muligheter 

 

HK 2018  n Styringsgruppen, Bolig, bygg og 
eiendom, Vedtakskontoret, 
Nav, Enhet for psykisk helse og 
rus, Økonomiavd. 

  

3G Botilbud for eldre/pleietrengende 
funksjonshemmede 

- tilrettelegging i eksisterende bygningsmasse 

HK 

Husbanken 

2018  n Tiltak og bolig, 
Vedtakskontoret, Bolig, bygg 
og eiendom. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. Forvaltningspraksis for kommunale boliger 

Effekter/resultater: 
 

 Kommunen skal ha en forvaltningspraksis for sine kommunale utleieboliger som er i tråd med lov om 
forvaltning av offentlige tjenester.  

 Mandat og rollefordeling i tildelingsprosessen er avklart og nedtegnet i rådmannens delegeringsreglement.  

 Boligtildeling foregår etter vedtatte tildelingskriterier og retningslinjer.  

 Vedtak om tildeling av bolig bygger på grundig saksbehandling. Dette innebærer kartlegging av den enkelte 
søkers bolig- og oppfølgingsbehov, ressurser og utfordringer.   

 Muligheter for andre boligløsninger kartlegges før tildeling av kommunal bolig.  

 Det innhentes, etter samtykke fra søker, supplerende opplysninger om forhold som påvirker boforholdet.  

 Kommunen har egnet kartleggingsverktøy for god saksbehandling for tildeling av kommunale utleieboliger.  
 Saksbehandling, dokumenter og opplysninger som har relevans for den enkeltes nåværende og tidligere 

boforhold, dokumenteres og arkiveres slik at dette kan benyttes ved ny søknad om bolig (bytte av bolig) fra 
samme person. 

 
(Til rapportering)  

Aktiviteter /tiltak Kostnad og 
finansiering  

Oppstart 

dato 

Slutt 

dato 

Status 4  Samarbeidspartnere 
        
Status 
Framdrift 
 i % 

Særlige utfordringer, 
korrigerende tiltak 

4A 
Nye saksbehandlingsrutiner for behandling av 
søknad om kommunal bolig 
 

HK 2013 Aug. 

2014 

g Rådmannens stab v/seksjon 
bolig og eiendom + juridisk 
avdeling, boligkontoret 

 100%  

4B Utarbeidet retningslinjer for tildeling av 
kommunale boliger, og mandat for 
boligtildelingsutvalget 

HK 2014 Okt.  

2014 

 

g/v Rådmannens stab v/seksjon 
bolig og eiendom + juridisk 
avdeling, Boligtildelingsutvalget 

100% Revideres i 2018 

                                                           
4Status for aktivitet- nytt (n), videreført (v), gjennomført (g) eller avviklet (a)   



 

 

4C Innføring av fullelektronisk arkiv ved bolig og 
eiendomskontoret 

HK 2014 2018 v BBE v/avd bolig og eiendom + 
juridisk avdeling, 
sentralarkivet, IT-avdelingen 

  

4D Gjennomgang av boligtildelingsutvalgets 
rolle, sammensetning, dokumentasjonskrav 
og mandat 

HK 2014 Nov. 

2014 

g Rådmannens stab v/seksjon 
bolig og eiendom + juridisk 
avdeling, boligtildelingsutvalget 

100%  

4E Implementere kartlegging av boligsøkers 
individuelle bolig- og oppfølgingsbehov i 
saksbehandlingsrutinen ved 
boligkontoret/nav 

HK 

Fylkesmannen 

Jan 

2015 

okt 

2016 

g Rådmannens stab v/seksjon 
bolig og eiendom, nav, 
boligkontoret, 
vedtakskontoret, 
sentralarkivet, IT-avdelingen 

100%  

4F Kartlegging av alle eksisterende leietakere i 
kommunale boliger, for evt. endringer i bolig- 
og oppfølgingsbehov 

HK 

Fylkesmannen 

 

Jan 

2015 

Des 

2016 

g Rådmannens stab v/seksjon 
bolig og eiendom, 
boligkontoret, nav, 
hjemmetjenesten, enhet for 
psykisk helse og rus, 
boligenheten, enhet for bygg 
og vedlikehold, 
vedtakskontoret 

100% Implementert i ordinær 
drift 2017 

4G Utvikle nye rutiner for saksbehandling for 
tildeling av kommunale boliger.  

- Fortløpende saksbehandling (som for 
omsorgsboligene) 
 

- Evaluere sammensetning, behov  og 
mandat for boligtildelingsutvalget 

 

HK 2017 

 

 

 

2017 

 v 

 

 

 

g 

BBE v/avd. bolig og eiendom, 
Vedtakskontoret, 
boligtildelingsutvalget. 

 Boligtildelingsutvalget 
er omgjort til tverrfaglig 
Vurderingsteam. 
Sammensetning som 
før, men endret mandat 
(jfr. 4B) 



 

 

4H Utvikle ny rutine for klagesaksbehandling HK 2017  g/v BBE v/bolig og eiendom, 
vedtakskontoret, 
boligtildelingsutvalget, juridisk 
avd. 

 Tilpasses endringer i 
retningslinjer for 
tildeling og 
saksbehandlingsrutiner 
2018 (se 4B +G) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. Oppfølgingstjenester i bolig 

Effekter/resultater: 

 Kommunen har et differensiert og tilstrekkelig tilbud om oppfølging i bolig for beboer som trenger hjelp til å 
mestre sitt boforhold.  

 Oppfølgingstjenestene har egnet kartleggingsverktøy for systematisk å innhente nødvendig informasjon og 
erfaring vedrørende oppfølgingsbehov, og til evaluering av pågående og avsluttede oppfølgingstiltak.  

 Kommunen har utarbeidet en faglig plattform for bo-oppfølging.  

 Enheter som yter bo-oppfølging skal ha den nødvendige kunnskap og kompetanse for å hjelpe beboere til økt 
bo-mestring, og aktivt kunne bidra til stabilisering av boforhold.  

 Oppfølgingstjenestene har større fokus på den enkeltes bo-karriere og bo-erfaringer, boligens funksjon for den 
enkelte, og beboers medvirkning i utforming av sin egen oppfølgingsplan.  

 Enheter som yter bo-oppfølging har et felles faglig forum for erfaringsutveksling, kollegaveiledning og 
kunnskapsformidling.  

 
(Til rapportering)  

Aktiviteter /tiltak 

 

Kostnad og 
finansiering  

Oppstart 

dato 

Slutt 

dato 

Status 5  Samarbeidspartnere 
 

Status 
Framdrift 
 i % 

Særlige utfordringer, 
korrigerende tiltak 

5A 
Samle miljøarbeidertjenester/bo-oppfølging i 
enhet for psykisk helse og rus 

- Overføre all vedtaksbasert bo-
oppfølging fra Kirkens bymisjon til 
HK 

HK 

Fylkesmannen 

Sept. 

2014 

Nov. 

2014 

g Rådmannens stab v/ seksjon 
bolig og eiendom + seksjon 
helse og omsorg, nav, enhet for 
psykisk helse og rus, Kirkens 
bymisjon 

 100%  

                                                           
5Status for aktivitet- nytt (n), videreført (v), gjennomført (g) eller avviklet (a)   



 

 

5B Samle søknadsbehandling for alle tjenester i 
brukers hjem, inkl. bo-oppfølging, i 
vedtakskontoret 

- Overføre all saksbehandling 
tilknyttet bo-oppfølging fra nav til 
vedtakskontoret 

HK 

Fylkesmannen 

Nov. 

2014 

Febr. 

2015 

g Rådmannens stab v/ seksjon 
bolig og eiendom + seksjon 
helse og omsorg + juridisk 
avdeling, nav, vedtakskontoret, 
enhet for psykisk helse og rus, 

100%  

5C Prosjekt Robust bo-oppfølging 

- Kunnskaps- og erfaringsoverføring 
mellom enheter som yter bo-
oppfølging 

- Implementere god kartleggings- og 
arbeidsmetodikk for robust 
oppfølging, i samarbeid med 
tjeneste-enhetene 

- Bidra til felles faglig plattform 

HK 

Fylkesmannen 

 

Fylkesmannen 

Sept. 

2014 

 

2015 

 

2017 

 

g 

 

g 

Rådmannens stab v/ seksjon 
bolig og eiendom + seksjon 
helse og omsorg, nav, 
vedtakskontoret, enhet for 
psykisk helse og rus, 
boligenheten, 
hjemmetjenesten 

100% Prosjektets 
sluttleveranse 2015 var 
en handlingsplan og 
tiltakene fra planen 
viderføres fra 2017 i nytt 
prosjekt «Oppfølging i 
bomiljø». 

5D Kompetansehevingstiltak/Fagdager  

- Bosetting 
- Bo-oppfølging 

HK 

Husbanken 

Fylkesmannen 

 

HK 

Okt. 

2014 

 

 

2017 

Nov. 

2014 

nov.  
2015 

 

2018 

 

g 

 

g 

 

v 

BBE v/bolig og eiendom, Nav, 
vedtakskontoret, psykisk helse 
og rus, hjemmetjenesten 

 

2017/18: Frelsesarmeens bo-og 
omsorgssenter 

 Tiltaket bygger på 
leveranse fra prosjekt 
«Oppfølging i bomiljø». 
Arbeidet ferdigdtilles i 
ordinær organisasjon 
våren 2018. Fagdager 
sammen med FA 
utsettes til 2018. 

5E Prosjekt Oppfølging i bomiljø 

- Utgruppe i miljøarb.tj. 
- Gj.føring av handlingsplan 2016 (fra 

prosjektet Robust bo-oppfølging) 

Fylkesmannen 

HK 

2017 2018 g/v Psykisk helse/rus, BBE v/bolig 
og eiendom + driftsavd., Nav, 
hjemmetj., Frelsesarmeen og 
Kirkens bymisjon 

 Videreføres i ordinær 
org. Fra 2018 

 



 

 

 
 

6. Samarbeid med frivillige organisasjoner 

Effekter/resultater: 
 

 Kommunen har i sitt boligsosiale arbeid et godt etablert samarbeid med frivillig sektor, og ser at frivillige 
organisasjoner kan bidra positivt og supplerende i arbeidet med fremskaffelse av bolig, bosetting og bo-
oppfølging.  

 Samhandling med frivillige organisasjoner gir kommunen økt boligsosial handlingskapasitet.  

 Kommunen har klare planer og avtaler for samarbeidet med frivillige, og har klare forventninger til hva en vil 
oppnå via samarbeidet.  

 Kommunens egne tjenesteenheter er motiverte for, og forstår nytteverdien i slikt samarbeid.  

 Kommunen legger forholdene til rette slik at det er mulig å rekruttere og beholde frivillige aktører på sikt. 

 
(Til rapportering)  

Aktiviteter /tiltak 

 

Kostnad og 
finansiering  

Oppstart 

dato 

Slutt 

dato 

Status 6  Samarbeidspartnere 
        
Status 
Framdrift 
 i % 
 

Særlige utfordringer, 
korrigerende tiltak 

6A 
Gjennomgang av alle samarbeidsavtaler om 
boligtjenester, botilbud og bo-oppfølging 

- Fornyelse 
- Oppsigelse 
- Revisjon 

HK Aug. 

2013 

Des. 

2014 

g Rådmannens stab v/seksjon 
helse og omsorg + seksjon bolig 
og eiendom + juridisk avdeling, 
økonomiavdelingen, nav, 
vedtakskontoret 

 100%  

                                                           
6Status for aktivitet- nytt (n), videreført (v), gjennomført (g) eller avviklet (a)   



 

 

6B Gjennomgang og evt revisjon av 
samarbeidsavtaler ifht nye/endrede behov 

- Frelsesarmeens bo-og 
omsorgssenter 

HK 2017 2018 v Vedtakskontoret, Nav, Enhet 
for psyk/rus, Frelsesarmeens 
rusomsorg. 

 Utsettes fra 2017 til 
2018 – må ses i 
sammenheng med 
kommunens nye 
og/eller endrede behov 
for tjenester/samarbeid.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. Bruk av Husbankens virkemidler 

Effekter/Resultater: 
 

 Kommunen bidrar til at flere vanskeligstilte får stabile og varige boforhold, ved å benytte tilgjengelige 
virkemidler på en god og faglig begrunnet måte.  

 Forvaltningsenheter samhandler på en slik måte at alle vanskeligstilte får tilbud om å søke boligtilskudd, 
startlån og bostøtte.  

 Kommunen innretter sin utleievirksomhet på en slik måte at boligtype eller husleienivå ikke står til hinder for at 
leietaker kan få bostøtte fra Husbanken.  

 Tjenesteenheter som er i kontakt med innbyggere som er i målgruppen for Husbankens økonomiske 
virkemidler, har kjennskap til ordningene og kan informere om disse.  

 Boligkontoret forvalter virkemidlene, og bidrar med informasjon og opplæring til aktuelle tjenesteenheter. 

 
(Til rapportering)  

Aktiviteter /tiltak 

 

Kostnad og 
finansiering  

Oppstart 

dato 

Slutt 

dato 

Status 7  Samarbeidspartnere 
        
    Status 
Framdrift  
i % 

Særlige utfordringer. Ev. 
korrigerende tiltak 

7A 
Deltakelse på Husbankens læringsarenaer 

HK 

Husbanken 

2013  v     

7B Regulering av husleie på alle kommunale 
boliger tilpasset Husbankens bostøtteordning 

HK Aug. 

2014 

Mai 

2017 

g BBE v/bolig og eiendom 100 %  

7C Tilpasse retningslinjer for tildeling av startlån 
til nasjonale retningslinjer 

HK 2014 2017 g Startlånutvalget, Økonomiavd. 100 %  

                                                           
7Status for aktivitet- nytt (n), videreført (v), gjennomført (g) eller avviklet (a)   



 

 

7D Innføre nye nasjonale retningslinjer for 
bostøtteordningen 

- Opplæring saksbeh./søkere/hjelpere 
- søknadsrutiner 
- saksbehandling 
- digitale søknader 
- informasjon på nettsider 
- økt antall bostøttemottakere 

 

HK 

Husbanken 

2017 

 

 

 

2018 

2017 

 

 

 

 

g 

 

 

 

v 

BBE v/bolig og eiendom, Nav, 
Servicesenteret, aktuelle 
tjenesteenheter 

50 % Arbeidet med å øke 
andelen digitale 
søknader, opplæring og 
informasjon fortsetter i 
2018. 

7E Økt bruk av Startlån og boligtilskudd 
(tilpasningstilskudd/etableringstilskudd) 

- opplæring/temadager 
- ny praksis for utmåling av 

lån/tilskudd  
- informasjonsarbeid 

HK 

Husbanken 

2017  v Økonomiavd., Startlånutvalget, 
BBE v/bolig og eiendom og 
Bygg/vedlikehold, 
Servicesenteret, Ergo/fysio, 
Nav, aktuelle tjenesteenheter. 

 2017: Nyetablering av 
tverrfaglig gruppe for 
rådgivning ved 
boligtilpasning  

 

 


