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1. Innledning 
 
1.1  Generelt om strategien 
 
Den nasjonale strategien mot bostedsløshet skal gjennomføres i perioden 2005 - 2007.  Strategien ble lagt fram 
som politisk satsning i St.meld.nr.23 (2003-2004) "Om boligpolitikken", og er nærmere presentert i dokumentet 
"På vei til egen bolig" som statsrådene i Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og 
omsorgsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Justisdepartementet sendte ut  i april 2005. I dette 
heftet finnes informasjon og ideer til gjennomføring av strategien. Heftet kan hentes på internett  
www.odin.no/krd/norsk/tema/bolig/publikasjoner/annet/016031-120005/dok-bn.html.  Det er Husbanken som 
har det nasjonale ansvaret for tilrettelegging og koordinering av strategien. Kommunene er den sentrale 
operative aktør i arbeidet.  
 
Strategien har tre hovedmål - å motvirke at folk blir bostedsløse, å bidra til god kvalitet på døgnovernatting, og å 
bidra til at bostedsløse raskt får tilbud om varig bolig. Innenfor hovedmålene har strategien fem resultatmål:  
   
1) Antall begjæringer om utkastelser skal reduseres med 50 pst. og antall utkastelser med 30 pst  

2) At ingen skal måtte tilbringe tid i midlertidige løsninger ved løslatelse fra fengselsopphold  

3) At ingen skal måtte tilbringe tid i midlertidig løsninger etter utskrivelse fra institusjon 

4) Ingen skal tilbys døgnovernatting uten kvalitetsavtale 

5) Ingen skal oppholde seg mer enn tre måneder i midlertidig botilbud 

 
Tiltak og aktiviteter innunder strategien skal rettes mot disse resultatmålene. Dette krever kunnskap og 
kompetanse til å gjennomføre tiltak. Verdifull erfaring er tidligere samlet gjennom Prosjekt bostedsløse, og dette 
vil framkomme i den internettbaserte verktøykassen som Husbanken har opprettet.  Verktøykassen finnes på 
Husbankens nettside www.bostedslose.no og vil bli løpende oppdatert utover i strategiperioden. 
 
 
1.2  Hva rapporten omhandler 
 
I statusrapport 1/2005 ble oppstarten av arbeidet med strategien presentert, sammen med tallmateriale for 2003 
og 2004 knyttet til delmål 1 om utkastelser.   
 
I denne andre rapporten presenteres status for arbeidet med strategien pr 1. juni, et snaut halvt år inn i 
strategiperioden. Det rapporteres i forhold til sentrale tiltak og virkemidler i strategien: bruken av Husbankens 
boligtilskudd og kompetansetilskudd, inngåtte samarbeidsavtaler mellom ulike aktører, opprettelse av 
kommunenettverk og regional kontaktfora, samt annen møte- og konferansevirksomhet.  Det rapporteres også 
om utbredelsen av kartleggingsverktøyet Bokart.  I tillegg presenteres referansetall fra 2004 for delmålene 2 - 5.  
 
 
1.3  Hovedinntrykk av arbeidet så langt 
 
Hovedinntrykket av arbeidet så langt er at mange kommuner etter hvert er involvert, og at arbeidet nå beveger 
seg fra planleggingsstadiet til aktivtetsstadiet. Det har vært stor møteaktivitet i perioden, og flere 
kommuenettverk er nå enten etablert eller underetablering. Det samme gjelder regionale kontaktfora. Interessen 
for Husbankens kompetansetilskudd og Shdirs tilskudd til oppfølgingstjenester (som er omtalt i rapport 1/2005) 
er betydelig. Det har imidlertid vært liten pågang på Husbankens boligtilskuddsordning.   
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2.  Strategiens resultatmål 
For strategiens målsetting 1, som er knyttet til utkastelser, vil neste rapport foreligge i nr 3/2005 (medio 
oktober).  Da vil det bli presentert halvårstall for 2005.   
 
Nedenfor presenteres referansetall fra 2004 knyttet til målsettingene 2 -5 .   Disse målsettingen omhandler ulike 
sider ved bruken av midlertidige botilbud.  Dataene er hentet fra KOSTRA, og er innrapportert fra kommunene 
via skjema 13 ”Kommunalt disponerte boliger og boligvirkemidler” under spørsmålsgruppe 5 ”Midlertidige 
botilbud”.  Data for 2005 vil først kunne foreligge på tilsvarende tidspunkt i 2006.  
 
 
2.1  Rapportering på bruken av midlertidige botilbud  -  betraktninger om datakvaliteten 
 
De fleste av spørsmålene i KOSTRA skjema 13 knyttet til midlertidige botilbud er nye for året 2004.  Dette 
innebærer også at innrapporteringen fra kommunene er noe lavere på disse enn på de øvrige spørsmålsgruppene 
i skjema 13.  Mange kommuner besitter ikke de opplysninger som ønskes, og gir uttrykk for dette i merknader 
til SSB.  Generelt er det f eks også i varierende grad utviklet fungerende varslingsrutiner fra fengsler og 
institusjoner til kommuner når fanger løslates og pasienter skrives ut.  Av de større byene, opplyser Kristiansand 
at de ikke har godt nok datagrunnlag til å besvare noen av spørsmålene om midlertidige botilbud i det hele tatt, 
mens flere av de store byene ikke kan svare på deler av spørsmålene som går ut over totaltallet for antallet 
midlertidige opphold.    
 
SSB vurderer generelt svarprosenten som forholdsvis lav, men uttrykker også at kvaliteten på data fra 
kommuner som har svar forskjellig fra 0 synes å være rimelig god.  SSB har ellers ikke foretatt noen revisjon for 
å skille tilfeller der 0 betyr at kommunen ikke har svart, fra tilfeller der 0 betyr at det faktisk ikke er noen 
forekomster.  
 
Samlet sett innebærer dette en potensielt betydelig underrapportering, som imidlertid kan variere noe fra 
spørsmål til spørsmål.  Alt i alt kan man få en økning i tallene for 2005 som vil skyldes bedre 
registreringsrutiner i kommunene.   
 
På bakgrunn av dette må derfor tallene i tabellene nedenfor brukes med forsiktighet, og med bevissthet 
om at det gjennomgående vil være en underrapportering i forhold til den reelle situasjonen – både 
knyttet til totaltall og til ulike undergrupper.  D ette gjør det også usikkert å tolke tallene i noe større 
grad. 
 
I vedlegg 1 finnes også en samlet kommuneoversikt.  I denne presenteres det ikke antall på de ulike 
rapporteringsvariablene, kun andelsmessige fordelinger.  Dette skyldes at svært mange kommuner har oppgitt 
lave antall (0, 1 eller 2), som betinger at antallene ikke skal oppgis.  
 
 
2.2  Variabeldefinisjoner 
 
For eksakte definisjoner av variablene det rapporteres på henvises det til veilederen for rapportering i KOSTRA, 
se  www.ssb.no/kostra/kommune/skjema/2004/kommune_skjemaveil_1novbrevet.pdf 
 
Følgende forhold bør man imidlertid uansett være klar over ved lesing av tabellene nedenfor: 

• Definisjon av midlertidig botilbud / døgnovernattingsted: Bakgrunnen for registreringen er at 
kommunene er forpliktet til å finne midlertidig husvære for dem som ikke klarer det selv, jf 
sosialtjenesteloven §4-5.  Det er botilbud der det betales døgnsatser som registreres.  Botilbud der det 
inngås husleiekontrakt telles ikke. Heller ikke botilbud med midlertidige leiekontrakter. Eksempler på 
hva som regnes som midlertidige botilbud er: hospits, pensjonat, hotell, hytte, campinghytte, telt, og 
lignende.  

• Et opphold kan bestå av en eller flere påfølgende overnattinger (antall opphold sier altså i seg selv ikke 
noe om varigheten) 
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• En husstand kan ha flere opphold i løpet av året (antall opphold sier altså ikke noe om antall husstander 
som har hatt slike opphold) 

• Rapporteringsgruppene som oppholdene fordeles på er ikke gjensidig utelukkende.  Dette innebærer at 
et opphold kan være talt med under flere rapporteringsgrupper. Dersom for eksempel et opphold 
gjelder en husstand med barn under 18 år og dette er et opphold på overnattingssted uten 
kvalitetsavtale, skal oppholdet telle med under begge grupper i rapporteringen. 

• Antall opphold i alt, oppgis imidlertid uten slike dobbeltregistreringer.  
 
 
2.3  Ingen skal måtte tilbringe tid i midlertidige løsninger ved løslatelse fra fengselsopphold   

Med løslatelse fra fengeselsopphold regnes i denne sammenhengen løslatelser fra varetekt, fra fengsel og fra 
forvarings- eller sikringsanstalt.  Det omfatter både prøveløslatelser og endelige løslatelser.  For en utdypende 
definisjon henvises det til veilederen for rapportering i KOSTRA. 
 
Tabell 1 viser rapportert omfang for hele landet, og etter regioninndelingene for Husbanken og helseforetakene. 
Som vi ser av tabellen har Arendalsregionen / Region sørvest i Kriminalomsorgen en høyere andel av de 
midlertidige oppholdene som er knyttet til løslatelser enn de andre regionene.  Bakgrunnsdata viser at det 
spesielt er fylkene Aust- og Vest-Agder som bidrar til å trekke andelen opp.  Vi har ikke datagrunnlag for å 
mene noe om hva det kan skyldes, og om f eks også en eventuelt større grad underrapportering eller manglende 
rapportering i andre regioner på dette spørsmålet kan bidra til forskjellen.  F eks har noen av de store byene 
rapportert om totalt antall opphold, men ikke om antallet knyttet til løslatelser (se tabell 2).   
 
Både antallet og andelen opphold knyttet til løslatelser vil derfor være for lavt også på landsbasis. 
 
Tabell 1.  Antall opphold i midlertidige botilbud i 2004 - i alt og for personer løslatt fra fengsel (antall og andel av opphold 
i alt).  Hele landet og etter Husbankens og Kriminalomsorgens regioninndelinger. 

 

Antall 
midlertidige 
opphold i 

alt 

Herav antall 
opphold for 

personer 
løslatt fra 
fengsel 

Andelen  
opphold for 

personer 
løslatt fra 
fengsel 

Hele landet 3 663 111 3,0 
Husbankens regioner *    
. RK Oslo 1 835 47 2,6 
. RK Arendal 152 16 10,5 
. RK Bergen 1 210 31 2,6 
. RK Trondheim 192 7 3,6 
. RK Bodø 91 0 0,0 
. RK Hammerfest 183 10 5,5 
Kriminalomsorgens 
regioner *    
. Region Øst 743 31 4,2 
. Region Nordøst 445 15 3,4 
. Region Sør 703 3 0,4 
. Region Sørvest 362 40 11,0 
. Region Vest 999 7 0,7 
. Region Nord 411 15 3,6 

* Se vedlegg 2 for nærmere avgrensing av regionene 

 
I tabell 2 framkommer det rapporterte omfanget i de større byene.  Samlet sett finner over halvparten av det 
totale antallet opphold i midlertidige botilbud sted i de større byene.  Vi ser også at Bergen har et forholdsvis 
høyt totalt antall slike opphold.  
 
Ut fra tabellen framkommer det at ingen av oppholdene i Bergen var knyttet til løslatelser fra fengsel.  At dette 
er registrert med 0 skyldes imidlertid antakelig at kommunen mangler data (kilde: SSB).  Heller ikke Trondheim 
eller Kristiansand har opplysninger om dette.  
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I forhold til Bergen har Stavanger et relativt lavt antall midlertidige opphold totalt, men en forholdsvis stor andel 
av oppholdene utgjøres av løslatte - sett i forhold til Oslo, Tromsø og landet for øvrig.   
 

Tabell 2.  Antall opphold i midlertidige botilbud i 2004 – i alt og for personer løslatt fra fengsel (antall og andel av 
opphold i alt). Hele landet og de 6 største byene samt landet forøvrig.  

 

Antall 
midlertidige 

opphold 
 i alt 

Herav antall 
opphold for 

personer 
løslatt fra 
fengsel 

Andelen 
opphold for 

personer 
løslatt fra 
fengsel 

Hele landet 3 663 111 3,0 
Storbyer og landet for 
øvrig    
. Oslo 584 20 3,4 
. Kristiansand .. .. . 
. Stavanger 196 21 10,7 
. Bergen 825 0 0,0 
. Trondheim 94 .. .. 
. Tromsø 154 10 6,5 
. Landet for øvrig 1 810 60 3,3 

 
.  Tall kan ikke forekomme 
.. Data mangler 

 

2.4  Ingen skal måtte tilbringe tid i midlertidig løsninger etter utskrivelse fra institusjon 

Med utskrivelse fra institusjon regnes i denne sammenhengen utskrivelser fra heldøgnsopphold ved ulike 
behandlings- og/eller omsorgsinstitusjoner.  Det omfatter ikke utskrivelser etter dagbehandling eller poliklinisk 
behandling.  Rapporteringen omfatter kun personer som er utskrevet fra institusjon i løpet av de 3 siste 
månedene før oppholdet i midlertidig bolig.  For en nærmere oversikt over institusjoner som inngår henvises det 
til veilederen for rapportering i KOSTRA. 
 
Tabell 3 viser rapportert omfang for hele landet, og etter regioninndelingene for Husbanken og helseforetakene. 
Som vi ser av tabellen har Hammerfest-regionen / Helse Nord en høyere andel av de midlertidige oppholdene 
som er knyttet til utskrivelser enn de andre regionene.  Bakgrunnsdata viser at det spesielt er Troms fylke som 
bidrar til å trekke andelen opp.  Vi har ikke datagrunnlag for å mene noe om hva det kan skyldes, og om f eks 
også en eventuelt større grad underrapportering eller manglende rapportering i andre regioner på dette 
spørsmålet kan bidra til forskjellen.  F eks har noen av de store byene rapportert om totalt antall opphold, men 
ikke om antallet knyttet til utskrivelser (se tabell 4).   
 
Både antallet og andelen opphold knyttet til utskrivelser vil derfor være for lavt også på landsbasis. 
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Tabell 3.  Antall opphold i midlertidige botilbud i 2004 - i alt og for personer utskrevet fra institusjon (antall og andel av 
opphold i alt). Hele landet og etter Husbankens regioninndelinger og Helseregioner.  

 

Antall 
midlertidige 

opphold 
 i alt 

Herav antall 
opphold for 

personer 
utskrevet fra 
institusjon 

Andelen 
opphold for 

personer 
utskrevet fra 
 Institusjon 

Hele landet 3 663 175 4,8 
Husbankens regioner    
. RK Oslo 1 835 83 4,5 
. RK Arendal 152 10 6,6 
. RK Bergen 1 210 43 3,6 
. RK Trondheim 192 6 3,1 
. RK Bodø 91 6 6,6 
. RK Hammerfest 183 27 14,8 
Helseregioner *    
. Helse Øst 1 188 76 6,4 
. Helse Sør 799 17 2,1 
. Helse Vest 1 210 43 3,6 
. Helse Midt-Norge 192 6 3,1 
. Helse Nord 274 33 12,0 

* Se vedlegg 2 for nærmere avgrensing av regionene 

 

I tabell 4 framkommer det rapporterte omfanget i de større byene.  For Bergen gjelder de samme betraktninger 
som under løslatelser – 0 betyr antakelig at det ikke finnes opplysninger om hvor mange av oppholdene som var 
knyttet til utskrivelser.  Kristansand og Trondheim har heller ikke datagrunnlag knyttet til utskrivelser.   
 

Tabellen viser at i Stavanger og Tromsø utgjør opphold etter utskrivelser en høyere andel av det totale antall 
midlertidige opphold enn i Oslo og landet forøvrig.  
 

Tabell 4.  Antall opphold i midlertidige botilbud i 2004 – i alt og for personer utskrevet fra institusjon (antall og andel av 
opphold i alt).  Hele landet og de 6 største byene samt landet forøvrig.  

 

Antall 
midlertidige 

opphold  
i alt 

Herav antall 
opphold for 

personer 
utskrevet  fra 
institusjon 

Andelen 
opphold for 

personer 
utskrevet  fra 
institusjon 

Hele landet 3 663 175 4,8 
Storbyer og landet for 
øvrig    
. Oslo 584 20 3,4 
. Kristiansand .. .. . 
. Stavanger 196 27 13,8 
. Bergen 825 0 0,0 
. Trondheim 94 .. .. 
. Tromsø 154 25 16,2 
. Landet for øvrig 1 810 103 5,7 

 
.  Tall kan ikke forekomme 
.. Data mangler 
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2.5 Ingen skal tilbys døgnovernatting uten kvalitetsavtale 

Kvalitetsavtale omtales på følgende måte i veilederen for rapportering i KOSTRA under Skjema 13, pkt 5 
underpunkt 4):  

”For å sikre en forsvarlig kvalitet og standard ved de midlertidige botilbud som kommunen benytter for å 
avhjelpe akutt bolignød, er kommunene oppfordret av Sosialdepartementet til å utarbeide kvalitetskrav til 
midlertidige boliger, og la slike krav inngå i kvalitetsavtaler med eierne av private døgnovernattingssteder. 

Med kvalitetsavtale menes her en skriftlig avtale som minst omfatter tilsvarende emner/områder som omtales i 
Sosialdepartementets veileder for kvalitetskrav i Rundskriv SOS-U-5/2003: Veileder for kvalitetskrav til 
midlertidig husvære etter lov om sosiale tjenester § 4-5”. ”  

Tabell 5 på neste side viser rapportert omfang for hele landet, og etter regioninndelingene for Husbanken og 
fylker. Som vi ser av tabellen har fylkene Østfold, Oppland, Telemark og Møre og Romsdal en betydelig høyere 
andel av de midlertidige oppholdene på steder uten kvalitetsavtale enn de andre fylkene – i de tre førstnevnte 
fylkene er det registrert at mellom 60 og 90 pst av alle opphold skjer på steder uten kvalitetsavtale. Vi har ikke 
datagrunnlag for å mene noe om hva dette kan skyldes, og om f eks også en eventuelt større grad av 
underrapportering eller manglende rapportering i andre fylker på dette spørsmålet kan bidra til de nevnte fylker 
kommer spesielt dårlig ut.   
 
Knyttet til de generelle betraktningen om datakvaliteten, er det grunn til å anta at det er en underrapportering 
også for antallet og andelen opphold på steder uten kvalitetsavtale. 
 
Tabell 5.  Antall opphold i midlertidige botilbud i 2004 - i alt og på døgnovernattingssteder uten kvalitetsavtale (antall og 
andel av opphold i alt).  Hele landet og etter Husbankens regioninndelinger og Fylker.  

 

Antall 
midlertidige 

opphold 
 i alt 

Herav antall 
opphold på 

døgnovernattings-
steder uten 

kvalitetsavtale 

Andelen  
opphold på 

døgnovernattings-
steder uten 

valitetsavtale 
Hele landet 3 663 483 13,2 
Husbankens regioner    
. RK Oslo 1 835 339 18,5 
. RK Arendal 152 41 27,0 
. RK Bergen 1 210 38 3,1 
. RK Trondheim 192 36 18,8 
. RK Bodø 91 26 28,6 
. RK Hammerfest 183 3 1,6 
Fylke    
. Østfold 159 130 81,8 
. Akershus 289 24 8,3 
. Oslo 584 21 3,6 
. Hedmark 91 22 24,2 
. Oppland 65 59 90,8 
. Buskerud 187 15 8,0 
. Vestfold 460 68 14,8 
. Telemark 56 35 62,5 
. Aust-Agder 57 2 3,5 
. Vest-Agder 39 4 10,3 
. Rogaland 266 17 6,4 
. Hordaland 899 20 2,2 
. Sogn og Fjordane 45 1 2,2 
. Møre og Romsdal 55 27 49,1 
. Sør-Trøndelag 105 1 1,0 
. Nord-Trøndelag 32 8 25,0 
. Nordland 61 24 39,3 
. Troms 192 5 2,6 
. Finnmark 21 0 0,0 
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I tabell 6 framkommer det rapporterte omfanget i de større byene.  For Bergen gjelder de samme betraktninger 
som tidligere  – 0 betyr antakelig at det ikke finnes opplysninger om hvor mange av oppholdene som var på 
steder uten kvalitetsavtale (kilde: SSB). Kristansand og Trondheim har heller ikke datagrunnlag knyttet til 
opphold på steder uten kvalitetsavtale.   
 
Tabellen viser at det i rapportene fra Stavanger og Tromsø framkommer at det ikke ble benyttet 
døgnovernattingssteder uten kvalitetsavtale.  I Oslo utgjør dette en svært lav andel, også sett i forhold til resten 
av landet.   
 
Tabell 6.  Antall opphold i midlertidige botilbud i 2004 – i alt og på døgnovernattingssteder uten kvalitetsavtale (antall og 
andel av opphold i alt).  Hele landet og de 6 største byene samt landet forøvrig.  

 

Antall 
midlertidige 

opphold  
i alt 

Herav antall 
opphold på 

døgnovernattings-
steder uten 

kvalitetsavtale 

Andelen  
opphold på 

døgnovernattings-
steder uten 

valitetsavtale 
Hele landet 3 663 483 13,2 
Storbyer og landet for 
øvrig    
. Oslo 584 21 3,6 
. Kristiansand .. .. . 
. Stavanger 196 0 0,0 
. Bergen 825 0 0,0 
. Trondheim 94 .. .. 
. Tromsø 154 0 0,0 
. Landet for øvrig 1 810 462 25,5 

 
.  Tall kan ikke forekomme 
.. Data mangler 
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2.6  Ingen skal oppholde seg mer enn tre måneder i midlertidig botilbud 

Tabell 7 viser rapportert fordelingen på varigheten på oppholdene for hele landet, og etter regioninndelingene 
for Husbanken og fylker.  På landsbasis var det 35 pst av oppholdene som strakk seg ut over 3 måneder.   
 
Som vi ser av tabellen, skiller fylkene Hordaland, Troms og Finnmark seg ut med mellom nærmere 60 og 80 pst 
av oppholdene som varte over tre måneder.  I  Hordaland er det også et forholdsmessig betydelig antall opphold 
totalt.  
 
 
Tabell 7.  Antall opphold i midlertidige botilbud i 2004, i alt og etter varighet.  Hele landet og etter Husbankregioner og 
Fylker. 

 Antall opphold  Andel av oppholdene 

 
I alt 0-3 md. 4-6 md. 

Mer enn 
6 md. 

 
I alt 0-3 md. 4-6 md. 

Mer enn 
 6 md. 

Hele landet 3 663 2 402 630 631  100,0 65,6 17,2 17,2 
Husbankens 
regioner 

         

. RK Oslo 1 835 1 500 187 148  100,0 81,7 10,2 8,1 

. RK Arendal 152 96 30 26  100,0 63,2 19,7 17,1 

. RK Bergen 1 210 531 310 369  100,0 43,9 25,6 30,5 

. RK Trondheim 192 159 21 12  100,0 82,8 10,9 6,3 

. RK Bodø 91 64 3 24  100,0 70,3 3,3 26,4 

. RK Hammerfest 183 52 79 52  100,0 28,4 43,2 28,4 
Fylke          
. Østfold 159 141 7 11  100,0 88,7 4,4 6,9 
. Akershus 289 236 22 31  100,0 81,7 7,6 10,7 
. Oslo 584 462 72 50  100,0 79,1 12,3 8,6 
. Hedmark 91 81 4 6  100,0 89,0 4,4 6,6 
. Oppland 65 53 10 2  100,0 81,5 15,4 3,1 
. Buskerud 187 134 42 11  100,0 71,7 22,5 5,9 
. Vestfold 460 393 30 37  100,0 85,4 6,5 8,0 
. Telemark 56 31 13 12  100,0 55,4 23,2 21,4 
. Aust-Agder 57 33 14 10  100,0 57,9 24,6 17,5 
. Vest-Agder 39 32 3 4  100,0 82,1 7,7 10,3 
. Rogaland 266 195 25 46  100,0 73,3 9,4 17,3 
. Hordaland 899 306 277 316  100,0 34,0 30,8 35,2 
. Sogn og Fjordane 45 30 8 7  100,0 66,7 17,8 15,6 
. Møre og Romsdal 55 32 13 10  100,0 58,2 23,6 18,2 
. Sør-Trøndelag 105 97 6 2  100,0 92,4 5,7 1,9 
. Nord-Trøndelag 32 30 2 0  100,0 93,8 6,3 0,0 
. Nordland 61 34 3 24  100,0 55,7 4,9 39,3 
. Troms 192 78 74 40  100,0 40,6 38,5 20,8 
. Finnmark 21 4 5 12  100,0 19,0 23,8 57,1 
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I tabell 8 framkommer den rapporterte fordelingen av varigheten på oppholdene i de større byene.  Kristansand 
har ikke datagrunnlag for å kunne rapportere på dette.   
 
Totalt trekker de store byene landsgjennomsnittet for varighet oppover.  Tabellen viser imidlertid stor spredning 
mellom byene.  I Trondheim varte bare 5 pst av oppholdene lenger enn tre  måneder og ingen lenger enn seks 
måneder, mens det i Trømsø var nesten 75 prosent av oppholdene som varte lenger enn tre måneder.  Også i 
Bergen, med sitt forholdsvise høye totale antall opphold, var det en stor andel langstidopphold – 70 pst varte 
over tre måneder og over en tredjedel varte lenger enn seks måneder.  Oslo og Stavanger ligger derimot ganske 
nært landet forøvrig i fordelingen på varighet, med hhv 21 og 27 pst av oppholdene som strakte seg ut over tre 
måneder - for landet utenom de seks store byene var den tilsvarende andelen på 22 pst.  
 
Tabell 8.  Antall opphold i midlertidige botilbud i 2004, i alt og etter varighet.  Hele landet og de 6 største byene samt 
landet forøvrig. 

 Antall opphold  Andel av oppholdene 

 
I alt 0-3 md. 4-6 md. 

Mer enn 
6 md. 

 
I alt 0-3 md. 4-6 md. 

Mer enn 
 6 md. 

Hele landet 3 663 2 402 630 631  100,0 65,6 17,2 17,2 
Storbyer og landet 
for øvrig 

         

. Oslo 584 462 72 50  100,0 79,1 12,3 8,6 

. Kristiansand .. .. .. ..  . . . . 

. Stavanger 196 143 18 35  100,0 73,0 9,2 17,9 

. Bergen 825 247 273 305  100,0 29,9 33,1 37,0 

. Trondheim 94 89 5 0  100,0 94,7 5,3 0,0 

. Tromsø 154 40 74 40  100,0 26,0 48,1 26,0 

. Landet for øvrig 1 810 1 421 188 201  100,0 78,5 10,4 11,1 
 
.  Tall kan ikke forekomme 
.. Data mangler 

 
 
Tabell 9 på neste side viser rapportert omfang av opphold for husstander med barn under 18 år for hele landet, 
og etter regioninndelingene for Husbanken og fylker.  Vi ser at det er rapportert relativt lave tall. 
 
Som vi ser av tabellen har fylkene Østfold, Oppland, Telemark og Møre og Romsdal en noe høyere andel av 
oppholdene som omfatter barn under 18 år enn de øvrige fylkene – i de tre nevnte fylkene er det registrert at 
dette gjaldt mellom 10 og 22 pst av alle oppholdene. Vi har ikke datagrunnlag for å mene noe om hva dette kan 
skyldes, og om f eks også en eventuelt større grad av underrapportering eller manglende rapportering i andre 
fylker på dette spørsmålet kan bidra til de nevnte fylker kommer dårligere ut.     
 
Knyttet til de generelle betraktningen om datakvaliteten, er det grunn til å anta at det er en underrapportering 
også for antallet og andelen opphold som involverer barn under 18 år.  
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Tabell 9.  Antall opphold i midlertidige botilbud i 2004 - i alt og for husstander med barn under 18 år (antall og andel av 
opphold i alt). Hele landet og etter Husbankens regioninndelinger og Fylker.  

 

Antall 
midlertidige 

opphold 
 i alt 

Herav antall 
opphold for 

husstander med 
barn under 18 år 

Andelen   
opphold for 

husstander med 
barn under 18 år 

Hele landet 3 663 90 2,5 
Husbankens regioner    
. RK Oslo 1835 36 2,0 
. RK Arendal 152 8 5,3 
. RK Bergen 1210 18 1,5 
. RK Trondheim 192 20 10,4 
. RK Bodø 91 5 5,5 
. RK Hammerfest 183 3 1,6 
Fylke    
. Østfold 159 4 2,5 
. Akershus 289 11 3,8 
. Oslo 584 5 0,9 
. Hedmark 91 5 5,5 
. Oppland 65 2 3,1 
. Buskerud 187 5 2,7 
. Vestfold 460 4 0,9 
. Telemark 56 2 3,6 
. Aust-Agder 57 2 3,5 
. Vest-Agder 39 4 10,3 
. Rogaland 266 7 2,6 
. Hordaland 899 1 0,1 
. Sogn og Fjordane 45 10 22,2 
. Møre og Romsdal 55 9 16,4 
. Sør-Trøndelag 105 11 10,5 
. Nord-Trøndelag 32 0 0,0 
. Nordland 61 4 6,6 
. Troms 192 1 0,5 
. Finnmark 21 3 14,3 

I tabell 10 framkommer det rapporterte omfanget i de større byene.  For Bergen gjelder de samme betraktninger 
som tidligere  – 0 betyr antakelig at det ikke finnes opplysninger om hvor mange av oppholdene som involverer 
barn under 18 år (kilde: SSB).  Kristansand har heller ikke data for dette.   
 
Tabell 10.  Antall opphold i midlertidige botilbud i 2004 – i alt og for husstander med barn under 18 år (antall og andel av 
opphold i alt).  Hele landet og de 6 største byene samt landet forøvrig.  

 

Antall 
midlertidige 

opphold  
i alt 

Herav antall 
opphold for 

husstander med 
barn under 18 år 

Andelen  
opphold for 

husstander med 
barn under 18 år  

Hele landet 3 663 90 2,5 
Storbyer og landet for 
øvrig    
. Oslo 584 5 0,9 
. Kristiansand .. .. . 
. Stavanger 196 3 1,5 
. Bergen 825 0 0,0 
. Trondheim 94 11 11,7 
. Tromsø 154 0 0,0 
. Landet forøvrig 1 810 71 3,9 

.  Tall kan ikke forekomme 

.. Data mangler 
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Til slutt viser tabell 11 og 12 forholdet mellom antallet opphold i midlertidige botilbud og antallet husstander 
som har stått for oppholdene.  Det må her spesielt bemerkes at mange kommuner og bydeler har rapportert totalt 
antall opphold, men ikke har oppgitt antall husstander.  Antallet husstander i tabellene er derfor for lavt i forhold 
til det reelle antallet (kilde: SSB).  
 
Tabell 11.  Antall opphold i midlertidige botilbud og antall husstander med midlertidig opphold i 2004.  
Hele landet og etter Husbankens regioninndelinger og Fylker.  

 

Antall 
midlertidige 

opphold 
 i alt 

Antall husstander 
med 

midlertidige 
opphold 

Hele landet 3 663 2 642 
Husbankens regioner   
. RK Oslo 1835 1 307 
. RK Arendal 152 79 
. RK Bergen 1210 1132 
. RK Trondheim 192 62 
. RK Bodø 91 59 
. RK Hammerfest 183 .. 
Fylke   
. Østfold 159 127 
. Akershus 289 224 
. Oslo 584 502 
. Hedmark 91 38 
. Oppland 65 47 
. Buskerud 187 148 
. Vestfold 460 221 
. Telemark 56 50 
. Aust-Agder 57 5 
. Vest-Agder 39 24 
. Rogaland 266 221 
. Hordaland 899 887 
. Sogn og Fjordane 45 24 
. Møre og Romsdal 55 30 
. Sør-Trøndelag 105 5 
. Nord-Trøndelag 32 27 
. Nordland 61 31 
. Troms 192 28 
. Finnmark 21 3 

 
.. Data mangler 

 

Tabell 12.  Antall opphold i midlertidige botilbud og antall husstander med midlertidig opphold i 2004.  
De 6 største byene.  

 

Antall 
midlertidige 

opphold  
i alt 

Antall husstander 
med  

midlertidige 
opphold 

. Oslo 584 502 

. Kristiansand .. .. 

. Stavanger 196 167 

. Bergen 825 .. 

. Trondheim 94 .. 

. Tromsø 154 .. 
 
.. Data mangler 
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3.  Igangsatte tiltak 
 
Under dette punktet rapporteres det på bruken av de mest sentrale, statlige økonomiske tilskuddsordninger som 
stilles til rådighet for kommunene i arbeidet med tiltak for å bosette bostedsløse.  Dette er Husbankens 
boligtilskudd til etablering og utleieboliger, og Husbankens tilskudd til kompetanseutvikling.  Sosial- og 
helsedirektoratets tilskudd til oppfølgingstjenester er også sentralt, og ble omtalt i statusrapport nr 1.  Det vil bli 
rapportert på denne ordningen igjen i neste statusrapport i oktober.  
 
3.1  Boligprosjekter - bruken av Husbankens boligtilskudd 
 
Husbankens boligtilskudd skal medvirke til at grupper med svak økonomi skal kunne disponere nøkterne og 
tjenelige husvære. Boligtilskudd kan gis både som tilskudd til prosjekter med utleieboliger, og som tilskudd til 
enkeltpersoner til kjøp av egen bolig. (I tillegg kan boligtilskuddet også gis til tilpasning av boliger for eldre og 
funksjonshemmede).  Bostedsløse er blant de grupper som skal prioriteres. 
 
I 2005 kan tilskudd til utleieboliger gis slik at de i gjennomsnitt dekke inntil 20 prosent av 
investeringskostnadene i utleieprosjekter.  Tilskuddet tildeles av Husbanken.  Kommuner, stiftelser og frivillige 
organisasjoner kan søke om støtte, og søknaden sendes til det regionkontoret søker tilhører - se 
www.husbanken.no .  Av den totale budsjettrammen for boligtilskuddet, er det satt av 198 mill kr til prosjekter 
med utleieboliger i 2005. 
 
Tilskudd til enkeltpersoner for kjøp av egen bolig tildeles av den kommunen søker tilhører.  Det er også 
kommunen som skal motta søknaden.  Tilskuddsutmålingen vurderes ut fra en helhetsvurdering av behov, 
økonomi og muligheter for andre støtteordninger.  I 2005 er det satt av 275 mill kr for tildeling fra kommunene 
til enkeltpersoner.  
 
Bruken av boligtilskuddet hittil i år 
Hittil i 2005 er ordningen lite brukt i tiltak overfor bostedsløse.  Pr 31. mai var det gitt tilskudd til kun 6 boliger 
beregnet på bostedsløse.  Dette er et lavere antall enn i 2004, da det ble gitt tilskudd til 93 boliger beregnet på 
bostedsløse i løpet av samme periode. 
 
Det er antallet utleieboliger for bostedsløse (tilskudd gitt direkte fra Husbanken) som er lavere i år -  5 boliger pr 
31. mai i år mot 92 boliger på samme tid i fjor. Også andelen boliger til bostedsløse av det totale antall boliger 
med boligstilskudd er lavere - den er 3 pst hittil i år mot 25 pst på samme tidspunkt i fjor. 
 
Vedtakene i 2004 var i stor grad initiert gjennom Prosjekt bostedsløse. I seg selv resulterte Prosjekt bostedsløse 
(2001-2004) i at  412 husstander hadde fått bolig ved prosjektets slutt. I løpet av 2005 vil ytterligere ca 160 
husstander få bolig som ble initiert i løpet av prosjektperioden. I stor grad benyttes eksisterende boligmasse i 
kommunene, men også  Husbankens boligtilskuddsordning ble benyttet. 
 
Nasjonal strategi mot bostedsløshet er en ny satsing i 2005, og det kan ta noe tid før denne bidrar til å initiere 
nye søknader om boligtilskudd knyttet til bostedsløse.  Nye tilskuddsregler i 2005 kan også ha medført 
utsettelser av søknader. 
 
Det vil ta noe tid før nasjonal strategi på samme måte fører til flere søknader. Nye tilskuddsregler i 2005 kan 
også ha medført utsettelser av prosjekter. 
 
I vedlegg 3 framkommer en oversikt over gitt tilskudd pr 31.05.05 i 2004 og 2005, fordelt på husbankregioner. 
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3.2  Utviklingsprosjekter - Husbankens kompetansetilskudd 
 
Husbanken kan blant annet gi kompetansetilskudd til utvikling av kunnskap, metoder og modeller for 
organisering, forvaltning, miljøtiltak, planlegging og bygging av boliger, bomiljø og boligområder, samt 
formidling av dette. Et prioritert formål er prosjekter og tiltak som kan bidra til å forebygge og bekjempe 
bostedsløshet. Tilskuddet kan f eks benyttes til pilotprosjekter, og til utviklingsprosjekter som blant annet sikrer 
forvaltningssamarbeid 

• mellom kommuner og kriminalomsorgen,  
• mellom kommuner og helseforetakene (behandlingsapparatet) 
• mellom kommuner og private utleiere/namsmyndighet for å forebygge utkastelser  

 
Generelt kan kommuner, boligbyggelag, borettslag, selskaper, organisasjoner, utredningsinstitusjoner og 
liknende søke om tilskudd.  Søknaden sendes til det regionkontoret søker tilhører - se www.husbanken.no . 
I 2005 er den totale tilskuddsrammen på 56,7 millioner kroner.  Dette er en økning på 20 millioner fra 2004. 
 
Bruken  av kompetansetilskuddet hittil i år 
Hittil i år er det gitt tilsagn for nær 6 mill kroner til 23 prosjekter som enten har bostedsløshet som 
hovedanliggende, eller som direkte omfatter bostedsløshet som en del av et bredere sakskompleks.   
 
I tillegg til de prosjekter som har fått tilsagn, er det pr 1. juni også innregistrert søknader ved regionkontorene 
som ikke er ferdigbehandlet for nærmere 7,5 mill kroner knyttet til bostedsløshet.   
 
Når de innkomne søknader blir endelig vurdert og tilsagn gitt, avhenger av rutinene for saksbehandlingen av 
søknader som varierer mellom kontorene. Flere regionkontorer behandler søknader i bolker et bestemt antall 
ganger i året, til fastlagte tidspunkter, mens andre kontorer i noe større grad behandler søknader fortløpende. 
Prosjekter knyttet til bostedsløshet skal ha høyeste prioritet for kompetansetilskudd. For nærmere informasjon 
om krav til søknader og rutiner for saksbehandlingen, tar man kontakt med det regionkontor man tilhører - se 
www.husbanken.no 
 
Tabell 13 viser en samlet oversikt over gitte tilsagn i kroner og antall prosjekter fordelt etter hvordan de er 
innrettet i forhold til strategiens målsettinger. 



                                                                                                                   "På vei til egen bolig" - statusrapport 2/2005 

 
15 

 
Tabell 13.  Gitte tilsagn om kompetansetilskudd pr 1. juni, fordelt på prosjektenes hovedinnretting i forhold til  strategiens 
delmål. 
Regionkontor Delmål 1 Delmål 2 Delmål 3 Delmål 4 Delmål 5 Dekker flere 

mål i like 
stor grad/ 
bosteds-
løshet 

generelt 

 Sum 
prosjekter 

Sum 
tilsagn i 

1000 
kroner 

Oslo  5 1 1  1   8 2 728 

Arendal  1 1     2 190 

Bergen      5  5 960 

Trondheim      1  1 150 

Bodø   1   1  2 600 

Hammerfest      3  3 325 

Strategiktr.      2  2 1 000 

Sum 5 2 3 - 1 12*  23 5 953 
* Av disse er 6  tilsagn til utvikling av boligsosiale handlingsplaner med et gjennomsnittlig tilsagnsbeløp på kr 97 000. 
 
Som det framgår av tabell 13, er det mange av prosjektene som er bredt orientert i den forstand at de favner flere 
av strategiens målsettinger med tilnærmet like stor vekt.  Av tabellen framkommer at det ikke er noen av 
prosjektene som har delmål 4 som hovedinnretting. Det er imidlertid flere av prosjektene som omhandler dette 
på lik fot med andre delmål.  I tabell 14 nedenfor følger en mer detaljert oversikt over prosjektene der også de 
delmål de berører er nærmere spesifisert.   
 
Av de enkelte delmålene er det utkastelser som har flest prosjekter med dette som hovedinnretting. Som det 
framkommer av prosjektbeskrivelsene i tabell 14 er det en del av prosjektene som har karakter av å være 
utprøvende-/pilotprosjekter. Det er imidlertid relativt få prosjekter som fokuserer på forvaltningssamarbeid.    
Vi viser for øvrig også til statusrapport 1/2005 for en oversikt over prosjekter som i 2004 fikk tilsagn om 
kompetansetilskudd. 
 
I tillegg til oversikten i tabell 14, vil prosjekter med relevans for strategien mot bostedsløshet også bli 
fortløpende presentert og fulgt opp på www.bostedslose.no der rapporter fra ferdigstilte prosjekter vil bli lagt ut. 
Det oppfordres generelt også til å kontakte tilskuddsmottakerne og Husbankens regionkontor dersom man 
ønsker nærmere opplysninger om prosjektene. 
 
Tabell 14.  Oversikt over prosjekter med tilsagn om kompetansetilskudd pr 1. juni 2005 
Hoved-
innretting i 
forhold til 
strategiens 
delmål 

Nærmere beskrivelse av prosjektet 

 

Tilskudds-
mottaker 

Tilsagns- 
beløp i 
1000 kr 

Regionkontor 
 

Delmål 1 3 prosjekter knyttet til forebygging av utkastelser – 
videreføring av samarbeidsprosjektet "Færre 
utkastelser". 
Målet er å redusere antall utkastelser. Arbeide for økt 
stabilitet i boforholdene for målgruppa gjennom 
tilrettelagt oppfølging, videreutvikle 
samarbeidsrelasjoner mellom aktører, både innenfor 
bydelene så som øvrig tjenesteapparat, utleiere 
generelt, Boligbygg spesielt og private organisasjoner. 
Hver bydel har fått tilsagn på kr 400 000 hver.  
Prosjektene er planlagt for en tre årsperiode. 
 
 

Oslo kommune 
ved bydelene 
- Grünerløkka 
- Sagene  
- Gamle Oslo 
 

1 200 000 
 

(3 x 400) 

RK Oslo 
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Delmål 1 Prosjekt Telefoni: forebygging eller hindre 
utkastelser i kommunale utleieboliger. 
Prosjektet ønsker å prøve ut meoder for oppfølging av 
leietakere som mottar purring på husleieinnbetaling, 
ved direkte kontakt pr telefon. Man ønsker å se 
hvilken effekt en slik oppfølging får på antall 
begjæringer og hvordan det kan bidra til at husstander 
som har betalingsproblemer eller av annen grunn 
kommer i misligholdsituasjoner, får informasjon om 
hvor de kan søke bistand for å beholde boligen. 
Prosjektet har en varighet på seks måneder. 
Sluttrapport vil sannsynligvis foreligge før jul 2005. 
 

Oslo kommune 
Boligbygg  KF 

    180 000 RK Oslo 
 

Delmål 1 Prøveprosjekt – oppfølging av folk som mottar 
begjæring om utkastelser.   Prosjektet vil prøve ut 
om direkte og muntlig kontakt til enkeltpersoner som 
mottar begjæring om utkastelser|, har effekt i denne 
forstand at de får bistand til å kontakte relevant 
hjelpeapparat og dermed bistand til å finne løsninger 
på grunnlaget for begjæringen. 
Prosjektet har en varighet på seks måneder. 
Sluttrapport vil sannsynligvis foreligge før jul. 
 
 

Namsmannen i 
Oslo 

    180 000 RK Oslo 
 
 
 
 

Delmål 2 Bostedsløse fra fengsel.  Prosjektet har fått et tilsagn 
på til sammen kr 295 000, men resten ble tatt av 2004 
midlene. Forprosjektet skal kartlegge og øke 
kunnskapen om boligforholdene for innsatte som 
løslates fra fengslene. Utvikle rutiner for drive 
informasjonsarbeid inne i fengslene rundt muligheter 
og rettigheter på boligmarkedet. Rutinene skal prøves 
ut og ha overføringsverdi. Kartlegging av erfaringer 
om bruk av fremleie og betalingsutsettelsesplan i 
forbindelse med løslatelse. Etablere 
samarbeidsnettverk mellom Oslo fengsel og andre 
relevante aktører. Prosjektet skal forankres mot Oslo 
fengsel spesielt. 
Forprosjektet forventes avsluttet i løpet av 2005. Det 
forventes sluttrapport rundt årsskiftet. 
 

Oslo kommune 
ved  Helse- og 
velferdsetaten 

   168 000 RK Oslo 
 

Delmål 2  
 
(kan også 
knyttes til 
delmål 3 og 
kan ha 
effekt på 
delmål 5) 
 

TreStykker 05.  Workshop. Bygging av småboliger. 
Boligen skal være økonomisk og smart i fht bygging, 
drift og vedlikehold. Jobber med 
prefabrikasjonsmoduler for å utvikle et fleksibelt 
system. Strukturen skal kunne fungere både som en 
enkel enhet og som en fleksibel samling til et større 
kollektiv. Boligen er tenkt brukt til utsatte grupper på 
boligmarkedet som for eksempler rusmisbrukere, 
psykiatriske pasienter og personer med 
dobbeltdiagnoser. Dvs personer det er vanskelig å 
bosette innenfor det ordinære boligmarkedet. 
Resultatet av workshopen blir en test- og 
visningsmodell.  
Prosjektet skal være ferdig i august 2005. Det er et 
mål å få bygd denne type bolig i på egnet sted i 
Arendal som kan fungere som en visningsmodell. 
Målet er å presentere denne på boligssosial konferanse 
i Arendal i november 2005 (se punkt 3.5) 

Arkitektstudent
er ved NTNU i 
Trondheim 

115.000 RK Arendal 
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Delmål 3 Utvikling og oppfølging i bomiljø. 

Bymisjonen har som mål å bistå boligsøkere med 
omfattende bistandsbehov, til å kunne etablere seg og 
bli boende i egen bolig. Bymisjonen vil være et 
supplement til kommunens tilbud til særlig 
vanskeligstilte boligsøkere og har som mål å bidra til 
at tidligere bostedsløse med rus og/eller 
psykiatriproblemer, kan få mulighet til en tryggere 
bosituasjon. 
Prosjektet har en varighet på tre år. 

Kirkens 
Bymisjon, Oslo 

    500 000 RK Oslo  

Delmål 3 
 

Kvinnehuset.  Prosjektledelse i forbindelse med 
etablering av”Kvinnehuset”. Prosjektets mål er å 
etablere et eget bolig og omsorgstilbud til kvinner med 
alvorlige rusproblemer. ”Kvinnehuset” er et botilbud 
med samlokaliserte ordinære, fullverdige leiligheter 
sentralt i Bodø, i et ordinært bomiljø.  
Prosjektleder for ”Kvinnehuset” skal også ha ansvaret 
for en endring og videreutvikling av 
miljøarbeidertjenesten i Bodø . Denne skal  ha ”base” 
i samme bygg som ”Kvinnehuset”. I tillegg skal også 
samarbeidet med Frelsesarmeen utvides/videreutvikles 
(oppfølging i bolig).  Kommunen har mottatt midler til 
videreutvikling/styrking av oppfølgingstjenesten fra 
SHDIR/Fylkesmannen.   
Prosjektperiode: 01.08.05 – 31.07.06 
 

 
Bodø 
kommune 

 
400.000 

RK Bodø 

Delmål 3  
 
(kan også 
knyttes til 
delmål 2, 
kan ha 
effekt på 
delmål 1 og 
5) 
 
 

Hospitering i Århus. for booppfølgingstjeneste/ 
miljøarbeidertjeneste i kommuner i Aust Agder. 
Hensikten er å få økt forståelse og kompetanse hos 
den enkelte deltaker på ulike tilnærmingsmåter på 
oppfølging i bolig til mennesker med særskilt 
utfordrende adferd og/eller livsførsel. 
Hospiteringen foregår i uke 39/05. Rapport skal 
foreligge innen 31.10.05. Det skal være et 
arbeidsseminar innen 31.12.05 der temaet vil være 
erfaringsoverføring til andre kommuner. 

Kommuner i 
Aust Agder.  

75 000 RK Arendal  
 

Delmål 5 Prosjekt BoSatt.  FRIO har som myndiggjøring og 
integrasjon av beboer som målsetting for 
booppfølgingen. Medvirke til at beboer gradvis tar 
styring med eget liv. Integrering gjelder i sitt nærmiljø 
både fysisk og sosialt. Med en egen oppsøkende 
booppfølgingstjeneste vil FRIO være et viktig 
suppelement til kommunens/bydelens egne tilbud og 
bidra til å skape en tryggere bosituasjon for de 
tidligere bostedsløse.   
Prosjektet har en varighet på tre år. 
 

Frelses-armeen 
Oslo 

    500 000 RK Oslo  

Delmål 2, 3, 
4 og 5. 
 

Utviklingsarbeid.  Tilskudd til videre utvikling av 
tjenestetilbud, metoder og erfaringsutveksling, 
innenfor en videreføring av prosjekt bostedsløse. 
Husbanken er med i prosjektgruppen. 
En sluttrapport ventes å foreligge i løpet av høsten 
 

Bergen 
kommune 

250 000 RK Bergen 
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Delmål 2, 3, 
4 og 5. 
 
 

Skaffe bolig til bostedsløse.  Etablering av botilbud 
og aktivitetssenter for 15 rusmisbrukere, samt akutt 
overnattingstilbud for kvinner i rus og prostitusjon. 
Prosjektet er et samarbeid mellom Kirkens Bymisjon, 
StorBergen boligbyggelag og Bergen kommune. En 
del avklaringer mellom Kirkens Bymisjon og Bergen 
kommune må avklares for at dette skal kunne 
realiseres. 
 

Stft Kirkens 
Bymisjon, 
Bergen 

450 000 RK Bergen 
 

Delmål 2,3 
og 5 

Bolig med nogo attåt.  Etablere et helhetlig tilbud til 
rusmisbrukere, basert på differensierte tjenester. 
 

Kirkens 
sosialhjelp 

500 000 Strategiktr. 

 Alle delmål Bomiljønett.  Bomiljønett skal fremme fagutvikling 
og fagmiljø innen bomiljøarbeid og fungere som 
ressursbase overfor praksisfelt, organisasjoner og 
beslutningstakere. Fagutviklingen skal ta 
utgangspunkt i praktisk virkelighet, og utvikle 
anvendbare arbeidsmetoder.  
 
Det er tre temaområder som skal fungere sammen: 
webområde, nettverk og fagutvikling.  Innledningsvis 
etableres det fora for fellesskap og debatt. Etterhvert 
kartlegges og systematiseres eksisterende 
erfaringsmateriale, og det opprettes dialog mellom 
praksisfelt, nettverksgrupper og FoU-miljø. Kartlagte 
ressurser og gode eksempler formidles via Web-
området. Bomiljønett er forankret i de kommunale 
samarbeidspartnere Bergen Kommune ( Bergen Bolig-
og byfornyelse), Oslo kommune (helse og velferd), 
Trondheim kommune (Bolig og 
byfornyelseskontoret).  Prosjektlederen er knyttet til 
Bergen Bolig og byfornyelse.   
Felles søknad på kr 750.000 til RK Oslo, Bergen, 
Trondheim og Strategi. Delvedtak på kr 150.000 gitt 
fra RK Trondheim 
  
Prosjektet forventes å være ferdig 31.12.07.  

Trondheim 
kommune 
(Bolig og 
byfornyelses-
kontoret) 
 
 

 150 000 RK Trondheim 

Alle delmål 
/ bosteds-
løshet 
generelt  

Prosessledelse i boligsosialt arbeid. 
Prøveprosjekt hvor et antall kommuner i Troms og 
Finnmark deltar med 2-3 fra hver kommune, til 
sammen 20 personer. Deltakerne tar for seg en 
boligsosial utfordring i sin kommune og skal lage en 
prosessplan for hvordan denne kan behandles. Dette er 
et samarbeidsprosjekt mellom Husbanken Bodø og 
Hammerfest samt kursarrangøren. Gjennomføres med 
3 samlinger i løpet av høsten 2005. 
 

Utviklings-
kompetanse AS 

200 000 RK 
Hammerfest 
 

Bosteds-
løshet 
generelt 

Prosjekt nabohjelp.  Arbeider for trygghet, trivsel og 
samhørighet i boområder, med et NIMBY-prespektiv. 

Stftelsen 
Nabohjelp 

500 000 Strategiktr. 

Alle delmål 
/ bosteds-
løshet 
generelt 

Boligsosial handlingsplan.  Bodø kommune har fått 
tilskudd til å utarbeide ny boligsosial handlingsplan, 
der bostedsløshetsproblematikk er et sentralt tema. 
Kommunene utarbeidet i 2002/2003 en ”forenklet” 
utgave av Boligsosial handlingsplan. Kommunen 
foretok da ingen samlet kartlegging av boligbehov. I 
det arbeidet som nå pågår i kommunen benyttes 
Bokart som kartleggingsverktøy.  
Kommunens arbeid i forhold til de mest utsatte 
gruppene på boligmarkedet har vært basert på et nært 

Bodø 
kommune 

 200 000 RK Bodø 
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samarbeid  med de frivillige organisasjonene.  
Frelsesarmeen driver hhv. natthjem og hybelhus og 
Kirkens Bymisjon driver et botilbud. En viktig del av 
arbeidet med boligsosial handlingsplan vil være å 
vurdere innhold i og omfang av de eksisterende tiltak 
sett i lys av bl.a. behovskartleggingen. Videre vil et 
utvidet samarbeid med disse organisasjonene rundt 
oppfølging i ordinær bolig være et sentralt tema. 
Kommunenes rusplan og psykiatriplan evalueres og 
boligdelen tas inn i boligsosial handlingsplan. 
Kommunens har trukket inn ulike 
brukerorganisasjoner/pårørendeorganisasjoner tidlig i 
prosessen 
Prosjektet skal løpe ut 2005. 
 

Alle delmål 
/ bosteds-
løshet 
generelt 

2 boligsosiale handlingsplaner  
Ubtarbeidelse av lokal boligsosial handlingsplan. 
Dette innebærer kartlegging av vanskeligstilte på 
boligmarkedet og hvilke bolig- og oppfølgingsbehov 
disse har. Tverretatlig prosjektgruppe skal utarbeide 
planen med forslag til tiltak. Arbeidet med den 
boligsosiale handlingsplanen vil følge Husbankens 
opplegg og antas å være ferdig i 2005. 
 

 
Kåfjord 
kommune  
 
Kautokeino 
kommune 

 
50 000 

 
 

75 000 

RK 
Hammerfest 
 

Alle delmål 
/ bosteds-
løshet 
generelt   

3 boligsosiale handlingsplaner.   
 

Kommunene 
Time 
Vågsøy 
Flora 

 
80 000 
80 000 

100 000 

RK Bergen 
 

 
 
 
3.4 Samarbeidsavtaler 
 
Samarbeidsavtaler er et virkemiddel som kan være aktuelt å benytte for å bedre samhandling mellom 
eksempelvis kommuner og helseforetakene, og kommuner og kriminalomsorgen. Slike avtaler kan også være et 
virkemiddel for bedre samarbeid til eksempelvis private utleiere. Avtalene kan være initiert av Husbanken, men 
like naturlig vil det være at andre tar initiativet til denne type avtaler 
 
Strategien innebærer et utstrakt samarbeid på tvers av forvaltningsnivå. Forpliktende forvaltningssamarbeid 
nedfelt i avtaler vil derfor være et viktig virkemiddel for å gjennomføre strategien. 
 
Regionkontorene skal arbeide med å kartlegge eksisterende og nye samarbeidsavtaler.  Pr 1. juni er det tre 
regionkontorer som melder om kjennskap til samarbeidsavtaler som er inngått i 2005.  Disse omtales i tabell 15 
nedenfor.  Som det vil framgå under avsnitt 4, er imidlertid arbeidet med de regionale kontaktfora og 
etableringen av kommunenettverk nå kommet i gang, og det forventes at regionkontorene gjennom disse fora vil 
få kjennskap til flere avtaler. Dette vil også kunne være arenaer for å ta initiativ til å opprette slike avtaler, både 
fra regionkontorenes og de andre deltakernes side.  
 
Tabell 15.  Kartlagte samarbeidsavtaler som er inngått pr 1. juni 2005 
Hoved-
innretting i 
forhold til 
strategiens  
delmål 

Samarbeidspartnere  
 

Beskrivelse av avtalen Inngåelse og 
varighet 

 

Tilhørende 
regionkontor 
 

Delmål 5 
primært 
 

Frelsesarmeens 
Rusomsorg Oslo og Oslo 
kommune v/bydel 
Nordstrand 

Intensjonsavtale om oppfølging 
Oppfølging av 6 personer (tidl bostedsløse 
rusmisbrukere) i forbindelse med etablering 
i egen bolig 

Inngått: vår 2005 
Varighet: 3-år 

RK Oslo 
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Delmål 5 
(vil også 
kunne ha 
effekt på 
delmål 2 og 
3) 
 
 

Husbanken regionkontor 
Arendal og KS Agder 

Intensjonsavtale om samarbeid innen 
boligsosialt arbeid.  Avtalen omfatter 
begge Agder-fylkene, 30 kommuner. 
Vektlegge bosetting av bostedsløse, 
flyktninger og vanskeligstilte. 

Inngått: 17.01.05. 
Varighet: 3 år  

RK Arendal 
 
 
 

Delmål 3 Foreningen Blå Kors 
Stavanger og Stavanger 
kommune 

Avtale om utviklingsprosjekt  
Målgruppen for et dette utviklings- og 
kompetanseprosjektet er ungdom mellom 
18 og 25 år etter opphold henholdsvis 
barneverninstitusjon og rusverninstitusjon. 
En vil fokusere på behovet for helhetlige 
tjenester knyttet til tiltak innen helse, bolig, 
økonomi og sosial fungering. 
Foreningen Blå Kors vil kjøpe boliger og 
leie ut til ”gruppen” nevnt over.  Søknad 
sendt i regi av begge parter til SHdir. 

Inngått: vår 2005 
Varighet: 3 år  

RK Bergen 
 
 

 
I tillegg til de inngåtte avtaler, melder regionkontor Arendal om et pågående arbeid med å opprette en 
samarbeidsavtale - jf tabell 16. 
 
Tabell 16.  Samarbeidsavtale under utarbeidelse  pr 1. juni 2005 
Hoved-
innretting i 
forhold til 
strategiens  
delmål 

Samarbeidspartnere  
 

Hva det arbeides med å lage avtale om  Framdrift i 
arbeidet med 
avtalen 

Tilhørende 
regionkontor 
 

Delmål 2 Samarbeidspartnere: 
Arendal fengsel, Aust-
Agder friomsorgskontor, 
Arendal kommune 
(sosialkontoret og 
boligkontoret), 
Fylkesmannen i Aust 
Agder og Husbanken 
regionkontor Arendal. 

Husbanken har tatt initiativ til å opprette 
en arbeidsgruppe bestående av Arendal 
fengsel, Aust-Agder friomsorgskontor, 
Arendal kommune (sosialkontoret og 
boligkontoret), Fylkesmannen i Aust Agder 
og Husbanken regionkontor Arendal. 
Arbeidsgruppen skal se på forslag til en 
samarbeidskontrakt mellom den innsatte og 
aktuelle instanser, og varslingsrutiner 
mellom fengsler og kommuner ved soning 
og løslatelser. 
 

Ble bestemt på 
bynettverksmøte 
25.05.05. Første 
møte vil bli i løpet 
av juni 2005 

RK Arendal 
 
 

 
I statusrapport 1/2005 ble det presentert fire samarbeidsavtaler som var inngått i 2004. Blant disse er en avtale 
mellom Trondheim kommune og Trondheim fengsel vedrørende domfelte og varetektsfengslede innsatte.  Det 
arbeides nå med å få gjennomført en evaluering av denne samarbeidsavtalen. 
 
I tillegg til avtalene fra 2004 omtalt i rapport 1/2005, melder regionkontor Bodø om et interessant samarbeid 
knyttet til utvikling av en håndbok i samarbeidsprosedyrer som inngått på høsten 2004 - jf tabell 17. 
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Tabell 17.  Oversikt over samarbeidsavtale i Nordland om håndbok i samarbeidsprosedyrer 
Hoved-
innretting i 
forhold til 
strategiens  
delmål 

Samarbeidspartnere  
 

Beskrivelse av avtalen Inngåelse og 
varighet 

 

Tilhørende 
regionkontor 
 

Delmål 3 Salten psykiatriske senter 
(SPS)/Nordlands-
sykehuset og flg. 
kommuner: 
Beiarn 
Bodø 
Fauske 
Gildeskål 
Meløy 
Røst 
Saltdal 
Steigen 
Sørfold 
Værøy 

Har sammen utviklet en håndbok i 
samarbeidsprosedyrer som omfatter 
samhandling rundt: 
- søknad om behandling 
- prosedyrer under behandling 
- prosedyrer ved behandlingsslutt 
- samarbeid rundt individuell plan 
- samarbeid rundt bruk av ansvargrupper 
Håndboken har to hoveddeler, samt et 
appendiks: 
Første del er ”Prosedyrebeskrivelse”, dvs. 
beskrivelse av prosessen fra pasienten søkes 
til behandling til avslutning av 
behandlingen 
Andre del er en ”Informasjonsbank”  med 
kortfattet informasjon om kommunene, alle 
enheter på SPS, andre samarbeidspartnere 
samt bruker- og pårørende organisajsoner 

Høsten 2004 ble 
det etablert 
forpliktende 
avtaler mellom 
SPS og de 10 
kommunene i 
Salten. Avtalene 
skal evalueres 
høsten 2006 

RK Bodø 

 
 

 
4. Annen aktivitet 
 
Under denne overskriften rapporteres det på ulike løpende samarbeidsfora, og annen møte- og 
konferanseaktivtet.  Sentralt i strategien står opprettelsen av kommunenettverk og regionale kontaktfora.    
 
4.1 Kommunenettverk 
 
Strategien har konkrete resultatmål og skal gjennomføres innen en kort tidsramme.  For å sikre 
erfaringsoverføring skal Husbanken i samarbeid med fylkesmennene tilby deltakelse i kommunenettverk.  
 
Siden forrige rapportering har samtlige regionkontor arbeidet med dette, og det er nå etablert nettverk i Oslo- og 
Arendalsregionen.  Tabell 18 nedenfor redegjør for dette. Med unntak av nettverket i Arendalsregionen, der det 
har vært månedlige møter siden mars måned, har de andre etablerte nettverkene vært gjennom oppstartsmøte.  
 
Tabell 18.  Etablerte kommunenettverk pr 1. juni 2005 

Regionkontor Nettverkets 
navn/betegnelse 

Når ble nett-
verket opprettet, 
eller når ble 
bostedsløshet et 
tema for  
nettverket ?  

Antall 
kommuner 
som deltar 

Navn på kommunene som deltar  
 

RK Oslo Nettverk 1 
Aksershus 

 

07.03.05 8 Eidsvold, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, 
Nes, Ullensaker, Bærum, Asker 

RK Oslo Nettverk 2 
Akershus 

 

07.03.05 7 Aurskog-Høland, Fet, Lørenskog, 
Nittedal, Rælingen, Skedsmo. Sørum 

RK Oslo Nettverk 3 
Akershus 

07.03.05 7 Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, 
Ski, Vestby, Ås 
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RK Oslo Nettverk 5 

Vestfold og 
Buskerud 

 

26.05.05 11 Fra Vestfold fylke deltar Tønsberg, 
Sandefjord, Larvik, Nøtterøy, Horten og 
Holmestrand. 
 
Fra Buskerud fylke deltar Drammen, 
Kongsberg, Ringerike, Nedre Eiker og 
Lier. 
 

RK Oslo Nettverk 6 
Østfold 
 

Eksisterende 
nettverk for 
økonomiske 
rådgivere, 

namsmenn og 
boligkonsulenter. 

 
 

18 Herunder har boligkonsulentene blitt 
inntatt. Det er under vurdering å oppdele 
dette nettverket mer hensiktsmessig i 
forhold til strategien. Herunder en 
spissing av deltakelsen og formål for 
nettverket – redusere ant begjæringer. 
Alle kommunene i Østfold 

RK Oslo Nettverk 8 
Nord 

 

03.06.05 8 Ringsaker, Hamar, Elverum, 
Kongsvinger, Gjøvik, Lillehammer, 
Lunner og  Østre Toten 
 

RK Arendal Nettverk 1 
Bynettverk 

18.03.05  
 

6 Kristiansand, Mandal, Arendal, 
Grimstad, Porsgrunn og Skien. I tillegg 
deltar Fylkesmannen i Vest Agder, Aust 
Agder og Telemark. 
 

 
 
I tillegg til de nettverkene som nå er etablert, melder regionkontorene at det arbeides konkret med følgende 
opprettelser: 
 
Regionkontor Oslo: 
Østfold: Det arbeides med et nytt nettverk i Østfold som bygges rundt Etatsledere innen tjenestesiden 
(rusomsorgen, sosialledere) samt Friomsorgen. Dette er ennå ikke formelt etablert, men er noe det jobbes videre 
med og som søkes spisset i forhold til botilbud og oppfølging i egen bolig. 
 
Oslo: Det arbeides også med å opprette et Oslo-nettverk som skal omfatte 15 bydeler. 
 
Regionkontor Bergen: 
Det skal arrangeres 2-dagersseminar for 16 kommuner i våre fylker 15. og 16.juni. Til sammen er det påmeldt 
ca. 50 stk. Dette er oppstarten til kommunenettverkene. Kommunene  som er ”valgt” ut er i samarbeid med 
fylkesmennene. Konferansen er i samarbeid med fylkesmennene i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.  
 
Regionkontor Trondheim: 
Regionkontoret prøver nå å initiere ett kommunenettverk i hver av de 3 fylkene. Fylkesmannen og Husbanken, 
regionkontor Trondheim har sendt et felles brev( 31.5), og bedt om tilbakemelding om interesse for nettverk 
innen 9 juni. 
 
Regionkontor Bodø: 
Kontoret hadde et arbeidsseminar i Nordland med noen, utvalgte kommuner 31. mars. Dette har resultert i at de 
sammen med Fylkesmannen har invitert 8 kommuner i Nordland til et samarbeid rundt strategien. De har 
sammen med Fylkesmannen sendt "formell" invitasjon til kommunene og første møte i nettverket skal være 15. 
september.  I Troms arrangerer de arbeidsseminar i Tromsø i begynnelsen av juni.  Alle kommuner i Troms er 
invitert.  Dette blir starten på nettverksarbeidet i dette fylket.  Her samarbeider de med regionkontor 
Hammerfest og Fylkesmannen i Troms. 
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4.2 Regionale kontaktfora 
Det skal opprettes regionale kontaktfora hvor sentrale statlige aktører på regionalt nivå samles to til tre ganger 
årlig. Dette forumet skal sikre god statlig koordinering. Kommunene i regionen kan også være representert med 
en eller to representanter.  
 
Pr 1. juni er nå det etablert 5 regionale kontakfora.  Alle har avholdt ett møte.   I motsetning til RK Oslo som 
kun oppretter ett forum, har RK Trondheim  valgt å opprette tre fora, med basis i de tre fylkesmannsembetene.  
RK Bodø og Hammerfest har gått sammen om å etablere ett felles forum for Nordland, Troms og Finnmark.  
 
Tabell 19.  Etablerte regionale kontaktfora pr 1. juni 2005 

Regionkontor Hvem deltar i forumet Når ble forumet 
opprettet 

RK Oslo Husbanken,  
Fylkesmennene i regionen, 
Namsmenn,  
Kriminalomsorgen,  
UDI,  
Helseforetakene,  
KS,  
Oslo og Drammen kommuner 

29.04.05 
 

RK Trondheim Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 
KS i Sør- Trøndelag 
Kriminalomsorgen Nord 
Midt Norsk Kompetansesenter for rusfaget 
Helse Midt-Norge 
Namsmannen i Trondheim 
UDI 
Trondheim kommune 
Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling for 
helse og sosialfag 
Husbanken, Regionkontor Trondheim 

08.04.05 
 
 

RK Trondheim Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 
Kriminalomsorgen Nord 
Midt Norsk Kompetansesenter for rusfaget 
Helse Midt-Norge 
Namsmannen i Verdal  
Verdal Kommune 
Høgskolen i Nord-Trøndelag, Velferdstudier 
Husbanken, Regionkontor Trondheim 

15.04.05 
 
 

RK Trondheim Møre og Romsdal Fylke 
Kriminalomsorgen Vest 
Midt Norsk Kompetansesenter for rusfaget 
Helse Nordmøre og Romsdal 
Helse Sunnmøre 
Namsmannen i Ålesund 
Kristiansund Kommune 
Husbanken, Regionkontor Trondheim 

21.04.05 

RK Bodø og 
Hammerfest 

Kriminalomsorgen Region Nord,   
UDI Nord,   
Helse Nord,  
Namsmannen i Tromsø,  
Tromsø kommune,  
KS i Nord-Norge,  
1 kommunene fra hvert av de 3 nordligste 
fylkene,  
Fylkesmannen i Nordland, Troms og 
Finnmark,  
Husbankens regionkontorer i Hammerfest og 
Bodø. 

06.04.05 
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Med bakgrunn i en varslet endring i det geografiske ansvarsområdet for regionkontor Arendal, en endring som 
ennå ikke er offisielt bekreftet fra KRD, er regionalt kontaktfora for regionkontor Arendal ikke opprettet. Det 
må avklares hvor mange regionale kontaktfora som skal opprettes og hvilke fylker som skal tilhøre de ulike 
kontaktfora. Buskerud og Vestfold har allerede deltatt på et regionalt kontaktforum i regi av regionkontor Oslo. 
Det tas sikte på å avklare dette i løpet av juni 2005. 
 
 
4.3 Annen møte- og konferansevirksomhet 
 
Det er avholdt mange møter, seminarer og konferanser der bostedsløshet har vært tema.  
 
I statusrapport 1/2005 ble det gitt en oversikt over virksomheten de første to og en halv månedene.  Denne 
virksomheten har tatt seg ytterligere opp, særlig knyttet samarbeidsmøter med mer begrenset deltakelse knyttet 
til planlegging av gjennomføringen av ulike sider strategien. Denne møtevirksomheten er ikke registrert i detalj. 
 
Tabell 20 viser imidlertid omfanget av andre typer møter, seminarer og liknende som har hatt ulike sider ved 
bostedsløshet som tema. Listen gjelder perioden fra forrige rapportering, dvs fra 15.03 - 01.06., og baserer seg 
på innrapportering fra Husbankens regionkontorer. 
 
 
Tabell 20  Oppsummering av møter,seminarer og konferanser i prioden 15.03 - 01.06.05 

Type arrangement 
(for eksempel 
kontaktforum, 
kommunenettverk, 
seminar, konferanse, 
møte) 

Tidspunkt 
(hvilken 
måned i  
2005 det ble 
avholdt) 

 
 
Tema for arrangementet 

 
 
Hovedarrangør 
og medarrangør  

 
 
Antall 
deltakere 

RK Oslo.     
Oslo kommune. Møter om 
utviklings/pilotprosjekter 
Innenfor strategiens 
resultatmål nr 1 

13.4.05 Organisering og oppstart av 
videreføringen av ”samarbeidsprosjektet 
færre utkastelser” – 3 bydeler, sentraladm, 
FM og HB 

HB 10 

Kommunenettverk 
samling  
Buskerud og Vestfold 
 

26.05.05 Strategien På vei til egen bolig HB er 
hovedarrangør og 
FM medarrangør 

61 

Arbeidsseminar 
Østfold 

April Informasjon, planlegging og oppfølging 
av strategien| 

Fylkesmannen i 
Østfold og 
Husbanken 

40 

Seminar 
Oppland 
 

Mai Kurs for økonomirådgivere K S Oppland og 
Fylkesmannen i 
Oppland 

51 

RK Arendal      
 
 
Sosialledersamling i Aust 
Agder 

April 2005 Tema var boligsosialt arbeid. Presentasjon 
av strategien og Bokart. 2-3 
sosialledersamlinger pr halvår. 

Hovedarrangør: 
Fylkesmannen i 
Aust Agder 

12 på 
møte i 
april. Kan 
være 
inntil ca 
20 

RK Bergen     
Møte med Haugesund 
kommune 
 

Mars 2005 Presentasjon av Nasjonal strategi og 
kommunenes bruk av 
virkemidlene/Startlån .  

Husbankens 
ledelse med 
Regionstyret og 
repr fra Haugesund 
kommune 

20 

Møte med Sandnes 
kommune 
 

Mai 2005 Bokart med fokus på bostedsløse Husbanken 7 
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Erfaringskonferanse for 
kommunens ansatte, 
rep.fra fylkesmannen i 
Hordaland og Husbanken 
 
 

Juni 2005 Erfaringer og utfordringer i det videre 
arbeidet mot bostedsløshet 

Bergen kommune 60 

Boligkonferanse Mai 2005 Bruk av markedet i det boligsosiale 
arbeidet. På vei til egen bolig, hva er 
gjort, hva er på gang ? 
 

KBL Ca. 100 

Samling i Sogn og 
Fjordane 
 

Mai 2005 Skaffe flyktninger  boliger KS Ca. 25 

RK Trondheim     
Møte med Orkdal 
kommune 
 
 

Mai Mulig prosjekt i Orkdal kommune:  
” Tverrfaglig boligsosial koordinering 
mot personer med sammensatte 
problemer. 

Husbanken og 
Fylkesmannen i 
Sør-Trøndelag.  
( En representant 
fra kriminal-
omsorgen og Helse 
Midt-Norge deltok 
også) 

12 

Møte med Verdal 
kommune 

Juni Hvordan redusere antall utkastelser i 
Verdal kommune.  
 
Hvordan oppnå gode rutiner mellom 
kommune, borettslag( som forvalter av de 
kommunale boligene), og namsmannen. 

Husbanken 
sammen med 
Fylkesmannen i 
Nord-Trøndelag 

8 

RK Bodø     
Arbeidsseminar 
 

31.03.05 Arbeidsseminar med utvalgte kommuner i 
Nordland – fokus på strategien, videre 
samarbeid (nettverksetablering) 
 
Fauske, Bodø, Vefsn, Rana og Narvik 
 

Husbanken reg.kr. 
Bodø 
Fylkesmannen i 
Nordland 

17 

Møte 
 
 

26.04.05 Møte med namsmannen i Bodø vedr. 
Utkastelser 
 

Husbanken Bodø 
sammen 
med Fylkesmannen 
i Nordland 

7 

Konferanse 
 
 

11.04.05 – 
12.04.05 

Erfaringskonferanse om rusreformen Nord-Norsk 
kompetansesenter 
Rus v/Nordlands-
klinikken 

Ca. 85 

Møte 
 
 

04.05.05 Møte med Helse Nord/Salten Psykiatriske 
senter 
Tema: Samarbeid mellom SPS og 
kommunene i Salten 

Husbanken Bodø 
sammen  med 
Fylkesmannen I 
Nordland 

5 

Seminar 
 

24. – 
26.05.05 
 

Årlig seminar i regi av 
Miljøarbeiderforum Nordland – deltakere 
fra de største kommunene i Nordland 
Tema: rusreformen, psykiatri/rus, på vei 
til egen bolig 

Miljøarbeiderforu
m Nordland 

15 

Konferanse 
 
 

02.06.05 – 
03.06.05 

Sosiallederkonferanse i Nordland 
Tema:  Nav, boligsosialt arbeid 

Fylkesmannen i 
Nordland 

Ca. 55 

Konferanse 
 

Mars Erfaringskonferanse om Rusreformen Kompetanse-
senteret ved 
Nordlands-
klinikken 

80 

 



                                                                                                                   "På vei til egen bolig" - statusrapport 2/2005 

 
26 

 
Møte 
 

April Etablering av Regionalt kontaktforum for 
Nord-Norge 

Husbanken i 
Hammerfest og 
Bodø 

24 

Møte 
 

April Videre samarbeid mellom Husbankens 
regionkontor i Nord-Norge og 
Fylkesmannen i Nordland, Troms og 
Finnmark 
 

Husbanken og 
Fylkesmannen 

11 

Møte 
 

April Møte med Fengslet i Tromsø og Tromsø 
kommune. Presentasjon av strategien og 
særlig fokus på bosetting etter løslatelse. 

Husbanken i 
Hammerfest 

7 

Møte 
 

April Møte med Rustiltakene i Tromsø 
kommune. Presentasjon av strategien og 
særlig fokus på bosetting etter 
institusjonsopphold 

Husbanken i 
Hammerfest 
 

10 

Seminar 
 

Juni Sosial- og barnevernledersamling i 
Finnmark 

Fylkesmannen i 
Finnmark 

20 

Kollegavurdering 
 

Mai 
 

Utkastelser KRD 
 

Ca 20 
 

Møte 
 

Mai 
 

Presentasjon av strategien for Sametingets 
adminstrasjon 

Husbanken 
Hammerfst 
 

6 
 

 
 
5.  Bokart 
I forrige statusrapport (1/2005) ble Bokart presentert som et svært nyttig verktøy for kommunene for å skaffe 
oversikt over vanskeligstilte på boligmarkedet og deres behov, og over gjennomførte tiltak.  Bokart kan også gi 
kommunene en forenkling av rapporteringen til KOSTRA. 
 
Husbanken gir tilskudd til kjøp av Bokart. Husbanken gir også opplæring i bruk, samt faglig brukerstøtte via 
Ekstranettet for kommunene. Det er også under utvikling en analyse-veileder som vil bli lagt ut på Husbankens 
internettsider.  Ytterligere informasjon fås ved det regionkontor kommunen tilhører - se www.husbanken.no  
 
Pr 14. juni  hadde 62 kommuner bestilt Bokart.  Det innebærer at fire nye kommuner har bestilt siden forrige 
rapprortering - Ringerike, Fauske, Hammerfest og bydel søndre Nordstrand i Oslo.  Av de 62 kommunene det 
tre kommuner med over 50.000 innbyggere (Kristiansand, Drammen og Sandnes), og ytterligere 35 kommuner 
med mer enn 10.000 innbyggere. De resterende 24 kommunene har under 10.000 innbyggere.   
 

Tabell 21.   Antall kommuner som pr 14.06.  hadde bestilt Bokart .  Fordelt på regionkontor. 

Regionkontor  Antall kommuner 

Oslo  23 

Arendal  8 

Bergen  10 

Trondheim  11 

Bodø  8 

Hammerfest  2 

Totalt  62 
 
En detaljert oversikt over hvilke kommuner som har bestilt Bokart framkommer av vedlegg 4.  
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Vedlegg 1 
 
Andelen opphold i midlertidige botilbud i 2004, ett er varighet og etter ulike undergrupper.  
Prosent av antall opphold i midlertidige botilbud i  alt.  Tall for hele landet og for kommuner. 
 
  .  Tall kan ikke forekomme (nevner = totalt antall opphold = 0) 
 

  Varighet   Undergruppe  

Komm.nr.   0-3 md. 4-6 md. 
Mer enn 

 6 md.   

Husstander 
med barn 

under 18 år 

Løslatt 
fra 

fengsel 

Utskrevet 
fra 

institusjon 

Døgn- 
overnattings-

steder uten 
kvalitets-

avtale 

Hele landet 65,6 17,2 17,2   2,5 3,0 4,8 13,2 

101 Halden 100,0 0,0 0,0   0,0 0,0 25,0 0,0 

104 Moss . . .   . . . . 

105 Sarpsborg 100,0 0,0 0,0   0,0 28,6 64,3 7,1 

106 Fredrikstad 87,9 4,8 7,3   3,2 5,6 9,7 100,0 

111 Hvaler . . .   . . . . 

118 Aremark . . .   . . . . 

121 Rømskog . . .   . . . . 

122 Trøgstad 100,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

123 Spydeberg . . .   . . . . 

124 Askim 66,7 33,3 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

125 Eidsberg 100,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

127 Skiptvet . . .   . . . . 

128 Rakkestad . . .   . . . . 

135 Råde 100,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 100,0 

136 Rygge . . .   . . . . 

137 Våler . . .   . . . . 

138 Hobøl 33,3 0,0 66,7   0,0 0,0 0,0 0,0 

211 Vestby 66,7 33,3 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

213 Ski 81,8 9,1 9,1   9,1 4,5 0,0 0,0 

214 Ås . . .   . . . . 

215 Frogn 100,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

216 Nesodden 100,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

217 Oppegård 62,5 12,5 25,0   12,5 0,0 12,5 0,0 

219 Bærum 100,0 0,0 0,0   0,0 5,7 17,9 0,0 

220 Asker 86,7 0,0 13,3   6,7 0,0 0,0 13,3 

221 Aurskog-Høland 33,3 0,0 66,7   0,0 0,0 0,0 0,0 

226 Sørum . . .   . . . . 

227 Fet 100,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

228 Rælingen 33,3 33,3 33,3   0,0 0,0 0,0 33,3 

229 Enebakk 100,0 0,0 0,0   0,0 100,0 0,0 0,0 

230 Lørenskog 50,0 19,6 30,4   0,0 0,0 0,0 0,0 

231 Skedsmo 50,0 25,0 25,0   0,0 0,0 37,5 12,5 

233 Nittedal 85,7 0,0 14,3   0,0 0,0 0,0 57,1 

234 Gjerdrum 50,0 50,0 0,0   0,0 0,0 0,0 50,0 

235 Ullensaker 100,0 0,0 0,0   15,8 0,0 10,5 26,3 

236 Nes 77,8 0,0 22,2   0,0 0,0 0,0 100,0 

237 Eidsvoll 40,0 60,0 0,0   20,0 0,0 0,0 0,0 

238 Nannestad 50,0 50,0 0,0   50,0 0,0 0,0 0,0 

239 Hurdal 0,0 0,0 100,0   100,0 0,0 0,0 0,0 

301 Oslo 79,1 12,3 8,6   0,9 3,4 3,4 3,6 



                                                                                                                   "På vei til egen bolig" - statusrapport 2/2005 

 
28 

  Varighet   Undergruppe  

Komm.nr.   0-3 md. 4-6 md. 
Mer enn 

 6 md.   

Husstander 
med barn 

under 18 år 

Løslatt 
fra 

fengsel 

Utskrevet 
fra 

institusjon 

Døgn- 
overnattings-

steder uten 
kvalitets-

avtale 

402 Kongsvinger 100,0 0,0 0,0   0,0 9,1 0,0 100,0 

403 Hamar 100,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

412 Ringsaker 100,0 0,0 0,0   14,3 14,3 14,3 100,0 

415 Løten 0,0 0,0 100,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

417 Stange 60,0 40,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

418 Nord-Odal . . .   . . . . 

419 Sør-Odal . . .   . . . . 

423 Grue . . .   . . . . 

425 Åsnes 100,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 100,0 

426 Våler . . .   . . . . 

427 Elverum 63,6 18,2 18,2   18,2 0,0 0,0 0,0 

428 Trysil . . .   . . . . 

429 Åmot . . .   . . . . 

430 Stor-Elvdal 100,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

432 Rendalen . . .   . . . . 

434 Engerdal 0,0 0,0 100,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

436 Tolga . . .   . . . . 

437 Tynset 100,0 0,0 0,0   33,3 16,7 16,7 0,0 

438 Alvdal 100,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

439 Folldal . . .   . . . . 

441 Os . . .   . . . . 

501 Lillehammer 100,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 100,0 

502 Gj¿vik 72,4 27,6 0,0   6,9 6,9 3,4 100,0 

511 Dovre . . .   . . . . 

512 Lesja . . .   . . . . 

513 Skjåk . . .   . . . . 

514 Lom . . .   . . . . 

515 Vågå . . .   . . . . 

516 Nord-Fron . . .   . . . . 

517 Sel 25,0 25,0 50,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

519 Sør-Fron . . .   . . . . 

520 Ringebu . . .   . . . . 

521 Øyer . . .   . . . . 

522 Gausdal . . .   . . . . 

528 Østre Toten 100,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

529 Vestre Toten 100,0 0,0 0,0   0,0 20,0 0,0 100,0 

532 Jevnaker . . .   . . . . 

533 Lunner . . .   . . . . 

534 Gran 0,0 100,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

536 Søndre Land 100,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 100,0 

538 Nordre Land . . .   . . . . 

540 Sør-Aurdal . . .   . . . . 

541 Etnedal . . .   . . . . 

542 Nord-Aurdal 100,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 100,0 

543 Vestre Slidre . . .   . . . . 

544 Øystre Slidre . . .   . . . . 

545 Vang . . .   . . . . 

602 Drammen 68,3 28,6 3,2   1,6 0,0 0,0 0,0 
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  Varighet   Undergruppe  

Komm.nr.   0-3 md. 4-6 md. 
Mer enn 

 6 md.   

Husstander 
med barn 

under 18 år 

Løslatt 
fra 

fengsel 

Utskrevet 
fra 

institusjon 

Døgn- 
overnattings-

steder uten 
kvalitets-

avtale 

604 Kongsberg 83,3 0,0 16,7   0,0 0,0 0,0 0,0 

605 Ringerike . . .   . . . . 

612 Hole 100,0 0,0 0,0   0,0 0,0 20,0 100,0 

615 Flå 0,0 0,0 100,0   0,0 100,0 0,0 0,0 

616 Nes 25,0 25,0 50,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

617 Gol . . .   . . . . 

618 Hemsedal . . .   . . . . 

619 Ål . . .   . . . . 

620 Hol . . .   . . . . 

621 Sigdal . . .   . . . . 

622 Krødsherad . . .   . . . . 

623 Modum 100,0 0,0 0,0   100,0 0,0 0,0 0,0 

624 Øvre Eiker 100,0 0,0 0,0   20,0 0,0 0,0 100,0 

625 Nedre Eiker 83,3 13,3 3,3   0,0 0,0 6,7 0,0 

626 Lier . . .   . . . . 

627 Røyken . . .   . . . . 

628 Hurum . . .   . . . . 

631 Flesberg . . .   . . . . 

632 Rollag . . .   . . . . 

633 Nore Og Uvdal . . .   . . . . 

701 Horten 70,0 30,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

702 Holmestrand 100,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 100,0 

704 Tønsberg 51,8 12,0 36,1   0,0 0,0 0,0 0,0 

706 Sandefjord 95,0 3,3 1,7   0,0 0,0 0,0 11,0 

709 Larvik 100,0 0,0 0,0   0,0 0,0 7,1 100,0 

711 Svelvik . . .   . . . . 

713 Sande 0,0 100,0 0,0   100,0 0,0 0,0 100,0 

714 Hof . . .   . . . . 

716 Re 100,0 0,0 0,0   100,0 0,0 100,0 0,0 

719 Andebu 100,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 100,0 

720 Stokke 50,0 50,0 0,0   33,3 0,0 0,0 0,0 

722 Nøtterøy 85,7 0,0 14,3   0,0 0,0 7,1 0,0 

723 Tjøme . . .   . . . . 

728 Lardal . . .   . . . . 

805 Porsgrunn 48,0 16,0 36,0   0,0 0,0 0,0 100,0 

806 Skien . . .   . . . . 

807 Notodden . . .   . . . . 

811 Siljan . . .   . . . . 

814 Bamble 100,0 0,0 0,0   20,0 0,0 0,0 0,0 

815 Kragerø 46,2 46,2 7,7   0,0 0,0 0,0 7,7 

817 Drangedal . . .   . . . . 

819 Nome . . .   . . . . 

821 Bø 55,6 22,2 22,2   0,0 22,2 11,1 100,0 

822 Sauherad 66,7 33,3 0,0   33,3 0,0 0,0 0,0 

826 Tinn . . .   . . . . 

827 Hjartdal . . .   . . . . 

828 Seljord . . .   . . . . 

829 Kviteseid . . .   . . . . 
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  Varighet   Undergruppe  

Komm.nr.   0-3 md. 4-6 md. 
Mer enn 

 6 md.   

Husstander 
med barn 

under 18 år 

Løslatt 
fra 

fengsel 

Utskrevet 
fra 

institusjon 

Døgn- 
overnattings-

steder uten 
kvalitets-

avtale 

830 Nissedal 100,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

831 Fyresdal . . .   . . . . 

833 Tokke . . .   . . . . 

834 Vinje . . .   . . . . 

901 Risør 100,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 100,0 

904 Grimstad . . .   . . . . 

906 Arendal 60,9 26,1 13,0   4,3 19,6 13,0 0,0 

911 Gjerstad . . .   . . . . 

912 Vegårshei . . .   . . . . 

914 Tvedestrand 40,0 0,0 60,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

919 Froland 0,0 66,7 33,3   0,0 0,0 0,0 0,0 

928 Birkenes 100,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

929 Åmli . . .   . . . . 

935 Iveland . . .   . . . . 

937 
Evje Og 
Hornnes . . .   . . . . 

938 Bygland . . .   . . . . 

940 Valle . . .   . . . . 

941 Bykle . . .   . . . . 

1001 Kristiansand . . .   . . . . 

1002 Mandal 100,0 0,0 0,0   0,0 10,0 0,0 0,0 

1003 Farsund 100,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

1004 Flekkefjord 100,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

1014 Vennesla 0,0 42,9 57,1   57,1 42,9 42,9 57,1 

1017 Songdalen . . .   . . . . 

1018 Søgne 100,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

1021 Marnardal . . .   . . . . 

1026 Åseral . . .   . . . . 

1027 Audnedal . . .   . . . . 

1029 Lindesnes . . .   . . . . 

1032 Lyngdal . . .   . . . . 

1034 Hægebostad . . .   . . . . 

1037 Kvinesdal . . .   . . . . 

1046 Sirdal 100,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

1101 Eigersund . . .   . . . . 

1102 Sandnes . . .   . . . . 

1103 Stavanger 73,0 9,2 17,9   1,5 10,7 13,8 0,0 

1106 Haugesund . . .   . . . . 

1111 Sokndal . . .   . . . . 

1112 Lund . . .   . . . . 

1114 Bjerkreim . . .   . . . . 

1119 Hå 50,0 50,0 0,0   0,0 0,0 50,0 50,0 

1120 Klepp 84,6 7,7 7,7   0,0 23,1 0,0 0,0 

1121 Time 54,5 27,3 18,2   0,0 9,1 9,1 100,0 

1122 Gjesdal 100,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

1124 Sola . . .   . . . . 

1127 Randaberg 100,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

1129 Forsand 0,0 0,0 100,0   75,0 0,0 0,0 0,0 

1130 Strand 100,0 0,0 0,0   0,0 0,0 100,0 100,0 
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  Varighet   Undergruppe  

Komm.nr.   0-3 md. 4-6 md. 
Mer enn 

 6 md.   

Husstander 
med barn 

under 18 år 

Løslatt 
fra 

fengsel 

Utskrevet 
fra 

institusjon 

Døgn- 
overnattings-

steder uten 
kvalitets-

avtale 

1133 Hjelmeland . . .   . . . . 

1134 Suldal 100,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

1135 Sauda 100,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

1142 Rennesøy 100,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

1144 Kvitsøy . . .   . . . . 

1145 Bokn 100,0 0,0 0,0   100,0 0,0 0,0 0,0 

1146 Tysvær 100,0 0,0 0,0   0,0 25,0 0,0 100,0 

1149 Karmøy 73,9 8,7 17,4   0,0 0,0 0,0 0,0 

1151 Utsira . . .   . . . . 

1154 Vindafjord . . .   . . . . 

1159 Ølen 100,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

1201 Bergen 29,9 33,1 37,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

1211 Etne . . .   . . . . 

1216 Sveio 50,0 0,0 50,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

1219 Bømlo 100,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

1221 Stord . . .   . . . . 

1222 Fitjar . . .   . . . . 

1223 Tysnes . . .   . . . . 

1224 Kvinnherad . . .   . . . . 

1227 Jondal . . .   . . . . 

1228 Odda . . .   . . . . 

1231 Ullensvang . . .   . . . . 

1232 Eidfjord . . .   . . . . 

1235 Voss 100,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

1238 Kvam 100,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 100,0 

1241 Fusa 100,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 100,0 

1242 Samnanger . . .   . . . . 

1243 Os 87,5 0,0 12,5   0,0 0,0 0,0 0,0 

1245 Sund . . .   . . . . 

1246 Fjell 100,0 0,0 0,0   0,0 20,0 0,0 100,0 

1247 Askøy 68,4 10,5 21,1   0,0 0,0 21,1 0,0 

1251 Vaksdal 57,1 14,3 28,6   14,3 0,0 14,3 57,1 

1252 Modalen . . .   . . . . 

1256 Meland 0,0 0,0 100,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

1259 Øygarden 100,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

1260 Radøy 50,0 0,0 50,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

1263 Lindås 100,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

1264 Austrheim . . .   . . . . 

1265 Fedje . . .   . . . . 

1266 Masfjorden 0,0 100,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

1401 Flora 36,8 26,3 36,8   26,3 10,5 26,3 0,0 

1411 Gulen . . .   . . . . 

1412 Solund . . .   . . . . 

1413 Hyllestad . . .   . . . . 

1416 Høyanger . . .   . . . . 

1417 Vik . . .   . . . . 

1418 Balestrand . . .   . . . . 

1419 Leikanger . . .   . . . . 
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  Varighet   Undergruppe  

Komm.nr.   0-3 md. 4-6 md. 
Mer enn 

 6 md.   

Husstander 
med barn 

under 18 år 

Løslatt 
fra 

fengsel 

Utskrevet 
fra 

institusjon 

Døgn- 
overnattings-

steder uten 
kvalitets-

avtale 

1420 Sogndal . . .   . . . . 

1421 Aurland . . .   . . . . 

1424 Årdal 50,0 50,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

1426 Luster . . .   . . . . 

1428 Askvoll . . .   . . . . 

1429 Fjaler . . .   . . . . 

1430 Gaular . . .   . . . . 

1431 Jølster . . .   . . . . 

1432 Førde 100,0 0,0 0,0   20,0 0,0 20,0 0,0 

1433 Naustdal . . .   . . . . 

1438 Bremanger . . .   . . . . 

1439 Vågsøy 83,3 16,7 0,0   25,0 8,3 8,3 0,0 

1441 Selje . . .   . . . . 

1443 Eid . . .   . . . . 

1444 Hornindal 100,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

1445 Gloppen . . .   . . . . 

1449 Stryn 100,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 100,0 

1502 Molde . . .   . . . . 

1503 Kristiansund 100,0 0,0 0,0   0,0 0,0 25,0 75,0 

1504 Ålesund 75,0 0,0 25,0   75,0 50,0 0,0 75,0 

1511 Vanylven . . .   . . . . 

1514 Sande . . .   . . . . 

1515 Herøy . . .   . . . . 

1516 Ulstein 0,0 100,0 0,0   0,0 0,0 0,0 100,0 

1517 Hareid . . .   . . . . 

1519 Volda . . .   . . . . 

1520 Ørsta 33,3 66,7 0,0   11,1 0,0 0,0 88,9 

1523 Ørskog 100,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

1524 Norddal . . .   . . . . 

1525 Stranda 100,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

1526 Stordal . . .   . . . . 

1528 Sykkylven . . .   . . . . 

1529 Skodje . . .   . . . . 

1531 Sula . . .   . . . . 

1532 Giske . . .   . . . . 

1534 Haram . . .   . . . . 

1535 Vestnes . . .   . . . . 

1539 Rauma 100,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

1543 Nesset . . .   . . . . 

1545 Midsund 0,0 0,0 100,0   0,0 0,0 100,0 0,0 

1546 Sandøy . . .   . . . . 

1547 Aukra . . .   . . . . 

1548 Fræna 100,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 100,0 

1551 Eide 33,3 66,7 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

1554 Averøy . . .   . . . . 

1556 Frei . . .   . . . . 

1557 Gjemnes . . .   . . . . 

1560 Tingvoll . . .   . . . . 
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  Varighet   Undergruppe  

Komm.nr.   0-3 md. 4-6 md. 
Mer enn 

 6 md.   

Husstander 
med barn 

under 18 år 

Løslatt 
fra 

fengsel 

Utskrevet 
fra 

institusjon 

Døgn- 
overnattings-

steder uten 
kvalitets-

avtale 

1563 Sunndal 14,3 28,6 57,1   28,6 0,0 0,0 0,0 

1566 Surnadal . . .   . . . . 

1567 Rindal . . .   . . . . 

1569 Aure . . .   . . . . 

1571 Halsa . . .   . . . . 

1572 Tustna 100,0 0,0 0,0   100,0 0,0 0,0 100,0 

1573 Smøla . . .   . . . . 

1601 Trondheim 94,7 5,3 0,0   11,7 0,0 0,0 0,0 

1612 Hemne . . .   . . . . 

1613 Snillfjord . . .   . . . . 

1617 Hitra 33,3 0,0 66,7   0,0 0,0 0,0 0,0 

1620 Frøya . . .   . . . . 

1622 Agdenes . . .   . . . . 

1624 Rissa . . .   . . . . 

1627 Bjugn . . .   . . . . 

1630 Åfjord . . .   . . . . 

1632 Roan 100,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

1633 Osen . . .   . . . . 

1634 Oppdal . . .   . . . . 

1635 Rennebu 100,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

1636 Meldal 100,0 0,0 0,0   0,0 0,0 100,0 0,0 

1638 Orkdal . . .   . . . . 

1640 Røros . . .   . . . . 

1644 Holtålen . . .   . . . . 

1648 Midtre Gauldal . . .   . . . . 

1653 Melhus 66,7 33,3 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

1657 Skaun 100,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

1662 Klæbu 100,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 100,0 

1663 Malvik . . .   . . . . 

1664 Selbu . . .   . . . . 

1665 Tydal . . .   . . . . 

1702 Steinkjer 100,0 0,0 0,0   0,0 50,0 20,0 30,0 

1703 Namsos 100,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 100,0 

1714 Stjørdal 83,3 16,7 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

1717 Frosta . . .   . . . . 

1718 Leksvik . . .   . . . . 

1719 Levanger 100,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 100,0 

1721 Verdal 100,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

1723 Mosvik . . .   . . . . 

1724 Verran . . .   . . . . 

1725 Namdalseid . . .   . . . . 

1729 Inderøy . . .   . . . . 

1736 Snåsa . . .   . . . . 

1738 Lierne . . .   . . . . 

1739 Røyrvik . . .   . . . . 

1740 Namsskogan . . .   . . . . 

1743 Høylandet . . .   . . . . 

1744 Overhalla . . .   . . . . 
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  Varighet   Undergruppe  

Komm.nr.   0-3 md. 4-6 md. 
Mer enn 

 6 md.   

Husstander 
med barn 

under 18 år 

Løslatt 
fra 

fengsel 

Utskrevet 
fra 

institusjon 

Døgn- 
overnattings-

steder uten 
kvalitets-

avtale 

1748 Fosnes . . .   . . . . 

1749 Flatanger . . .   . . . . 

1750 Vikna . . .   . . . . 

1751 Nærøy . . .   . . . . 

1755 Leka . . .   . . . . 

1804 Bodø 100,0 0,0 0,0   66,7 0,0 33,3 0,0 

1805 Narvik . . .   . . . . 

1811 Bindal . . .   . . . . 

1812 Sømna . . .   . . . . 

1813 Brønnøy 66,7 16,7 16,7   0,0 0,0 0,0 0,0 

1816 Vevelstad . . .   . . . . 

1818 Herøy . . .   . . . . 

1822 Leirfjord . . .   . . . . 

1824 Vefsn . . .   . . . . 

1825 Grane . . .   . . . . 

1826 Hattfjelldal . . .   . . . . 

1827 Dønna . . .   . . . . 

1828 Nesna . . .   . . . . 

1832 Hemnes 100,0 0,0 0,0   12,5 0,0 0,0 50,0 

1833 Rana . . .   . . . . 

1834 Lurøy . . .   . . . . 

1835 Træna . . .   . . . . 

1836 Rødøy . . .   . . . . 

1837 Meløy . . .   . . . . 

1838 Gildeskål . . .   . . . . 

1839 Beiarn . . .   . . . . 

1840 Saltdal 100,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

1841 Fauske 85,7 14,3 0,0   14,3 0,0 14,3 100,0 

1845 Sørfold . . .   . . . . 

1848 Steigen . . .   . . . . 

1851 L¿dingen 75,0 0,0 25,0   0,0 0,0 0,0 75,0 

1852 Tjeldsund . . .   . . . . 

1853 Evenes . . .   . . . . 

1854 Ballangen 100,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 100,0 

1856 Røst . . .   . . . . 

1857 Værøy . . .   . . . . 

1859 Flakstad . . .   . . . . 

1860 Vestvågøy . . .   . . . . 

1865 Vågan 0,0 0,0 100,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

1866 Hadsel . . .   . . . . 

1867 Bø . . .   . . . . 

1868 Øksnes . . .   . . . . 

1870 Sortland 75,0 12,5 12,5   0,0 0,0 0,0 100,0 

1871 Andøy . . .   . . . . 

1874 Moskenes . . .   . . . . 

1901 Harstad 100,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

1902 Tromsø 26,0 48,1 26,0   0,0 6,5 16,2 0,0 

1911 Kvæfjord . . .   . . . . 
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  Varighet   Undergruppe  

Komm.nr.   0-3 md. 4-6 md. 
Mer enn 

 6 md.   

Husstander 
med barn 

under 18 år 

Løslatt 
fra 

fengsel 

Utskrevet 
fra 

institusjon 

Døgn- 
overnattings-

steder uten 
kvalitets-

avtale 

1913 Skånland . . .   . . . . 

1915 Bjarkøy . . .   . . . . 

1917 Ibestad . . .   . . . . 

1919 Gratangen . . .   . . . . 

1920 Lavangen . . .   . . . . 

1922 Bardu . . .   . . . . 

1923 Salangen . . .   . . . . 

1924 Målselv 100,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 100,0 

1925 Sørreisa 100,0 0,0 0,0   0,0 0,0 100,0 0,0 

1926 Dyrøy . . .   . . . . 

1927 Tranøy . . .   . . . . 

1929 Berg . . .   . . . . 

1931 Lenvik 100,0 0,0 0,0   20,0 0,0 60,0 20,0 

1933 Balsfjord 100,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 100,0 

1936 Karlsøy . . .   . . . . 

1938 Lyngen . . .   . . . . 

1939 Storfjord 100,0 0,0 0,0   0,0 0,0 16,7 16,7 

1940 
Gaivuotna - 
Kåfjord . . .   . . . . 

1941 Skjervøy . . .   . . . . 

1942 Nordreisa . . .   . . . . 

1943 Kvænangen . . .   . . . . 

2002 Vardø . . .   . . . . 

2003 Vadsø . . .   . . . . 

2004 Hammerfest . . .   . . . . 

2011 
Guovdageaidnu 
- Kautokeino . . .   . . . . 

2012 Alta . . .   . . . . 

2014 Loppa 0,0 100,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 Hasvik 16,7 33,3 50,0   16,7 0,0 0,0 0,0 

2017 Kvalsund 0,0 100,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 Måsøy 0,0 0,0 100,0   33,3 0,0 0,0 0,0 

2019 Nordkapp . . .   . . . . 

2021 
Karasjohka - 
Karasjok 100,0 0,0 0,0   0,0 0,0 33,3 0,0 

2024 Berlevåg . . .   . . . . 

2025 Deatnu - Tana . . .   . . . . 

2027 
Unjarga - 
Nesseby 0,0 0,0 100,0   16,7 0,0 0,0 0,0 

2028 Båtsfjord . . .   . . . . 

2030 Sør-Varanger . . .   . . . . 
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Vedlegg 2 
 
 

Regioninndelinger 
 
 
Husbanken 
Regionkontor Oslo * Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, 

Oppland, Buskerud, Vestfold 
 

Regionkontor Arendal * 
 

Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark 

Regionkontor Bergen 
 

Rogaland, Sogn- og fjordane, Hordaland 

Regionkontor Trondheim Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag,  
Nord-Trøndelag 

Regionkontor Bodø Nordland, sørlige deler av Troms 
(kommunenr 1901, 1903-1931), 
Svalbard ** 

Regionkontor Hammerfest Nordlige deler av Troms (kommunenr 
1933-2030, samt 1902 Tromsø), 
Finnmark 

* Regiongrensene mellom Oslo og Arendal er under justering 
** Svalbard er ikke med ved rapporteringen på midlertidige botilbud, da det ikke samles inn data for kommunale boliger på 
Svalbard 
 
 
Helseregionene 
Helse Øst Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, 

Oppland,  
 

Helse Sør Buskerud, Vestfold, Aust-Agder, Vest-
Agder, Telemark 

Helse Vest 
 

Rogaland, Hordaland, Sogn- og fjordane 

Helse Midt-Norge 
 

Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-
Trøndelag 

Helse Nord 
 

Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard * 

 
* Svalbard er ikke under rapporteringen på midlertidige botilbud, da det ikke samles inn data for kommunale boliger på 
Svalbard 
 
 
Kriminalomsorgens regioner 
Region Øst Østfold, Oslo 

 
Region Nordøst 
 

Akershus, Hedmark, Oppland 

Region Sør 
 

Buskerud, Vestfold, Telemark 

Region Sør-vest 
 

Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland 

RegionVest 
 

Hordaland, Sogn- og fjordane, Møre og 
Romsdal 

Region Nord 
 

Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, 
Nordland, Troms, Finnmark 
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Vedlegg 3 
 
 
Tabell A.  Boligtilskudd til etablering, tildelt av Husbanken .  
Antall boliger og antall saker med godkjenning for bostedsløse 
 
 Per 31. mai 2004 

 Tilskudd totalt Tilskudd til bostedsløse Andel bostedsløse 
 Antall saker Antall boliger Antall saker Antall boliger Andel saker Andel boliger 

Hele landet 84  361 10 92 12 % 25 % 
       

Regionkontor:       
Oslo 20 98 3 32 15 % 33 % 
Arendal 30 65 2 14 7 % 22 % 
Bergen 22 130 2 11 9 % 8 % 
Trondheim 8 37 2 12 25 % 32 % 
Bodø 1 1 - - - - 
Hammerfest 3 30 1 23 33 % 77 % 

       
       
       

 Per 31. mai 2005 
 Tilskudd totalt Tilskudd til bostedsløse Andel bostedsløse 
 Antall saker Antall boliger Antall saker Antall boliger Andel saker Andel boliger 

Hele landet 76  156 2 5 3 % 3 % 
       

Regionkontor:       
Oslo 28 53 - - - - 
Arendal 17 25 1 4 6 % 16 % 
Bergen 15 27 - - - - 
Trondheim 11 20 1 1 9 % 5 % 
Bodø 2 23 - - - - 
Hammerfest 3 8 - - - - 
 
 
 
Tabell B.  Boligtilskudd til etablering, tildelt av kommunene .  
Antall saker (=antall boliger) med godkjenning for bostedsløse 
 

  Pr. 31. mai 20041 Pr. 31. mai 20051 

Hele landet  1 1 
    

Regionkontor:    
Oslo  1 - 
Arendal  - 1 
Bergen  - - 
Trondheim  - - 
Bodø  - - 
Hammerfest  - - 
1) Inkluderer bostedsløse som er registrert med flere brukergrupper 
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Vedlegg 4 
 
Kommuner som har bestilt Bokart - pr 14.06.05   

      
Kommunenr Kommune Befolkning    

135 Råde 6 380    
136 Rygge 13 753 111 = under 10.000 innbyggere 
211 Vestby 12 834 111 = 10.000 - 50.000 innbyggere 
214 Ås 14 323 111 = over 50.000 innbyggere 
216 Nesodden 16 074    
220 Asker 50 651    
228 Rælingen 14 720    
230 Lørenskog 30 496    
235 Ullensaker 23 784    
236 Nes, Akershus 17 931    
301 Bydel Søndre 

Nordstrand - Oslo 
32 830    

402 Kongsvinger 17 380    
427 Elverum 18 805    
501 Lillehammer 25 070    
520 Ringebu 4 611    
529 Vestre Toten 12 597    
602 Drammen 56 688    
605 Ringerike 28 060    
701 Horten/Borre 24 671    
704 Tønsberg 36 046    
706 Sandefjord 40 992    
709 Larvik 40 990    
720 Stokke 9 985    

Sum RK Oslo = 23 kommuner     
      

805 Porsgrunn 33 323    
807 Notodden 12 322    
906 Arendal 39 495    
914 Tvedestrand 5 887    

1001 Kristiansand 75 280    
1002 Mandal 13 840    
1026 Åseral 914    
1032 Lyngdal 7 216    

Sum RK Arendal = 8 kommuner     
      

1102 Sandnes 56 668    
1119 Hå 14 570    
1124 Sola 19 555    
1127 Randaberg 9 076    
1135 Sauda 4 878    
1219 Bømlo 10 815    
1223 Tysnes 2 812    
1235 Voss 13 771    
1243 Os, Hordaland 14 611    
1265 Meland 5 767    

Sum RK Bergen = 10 kommuner     
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1520 Ørsta 10 267    
1539 Rauma 7 334    
1548 Fræna 9 004    
1632 Roan 1 073    
1638 Orkdal 10 448    
1653 Melhus 13 782    
1662 Klæbu 5 261    
1663 Malvik 11 884    
1714 Stjørdal 19 199    
1724 Verran 2 684    
1738 Lierne 1 535    

Sum RK Trondheim = 11 kommuner     
 

1804 Bodø 42 745    
1813 Brønnøy 7 565    
1833 Rana 25 309    
1841 Fauske 9 627    
1865 Vågan 9 052    
1871 Andøy 5 430    
1922 Bardu 3 855    
1925 Sørreisa 3 326    

Sum RK Bodø = 8 kommuner     
      

1941 Skjervøy 3 002    
2004 Hammerfest 9 157    

Sum RK Hammerfest = 2 kommuner     
      

Totalt = 62 kommuner     
 
 


