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Forord
Husbanken inngikk høsten 2003 en samarbeidsavtale med NOVA og
Norges Byggforskningsinstitutt om samfunnsvitenskapelig boligforsk-
ning. Som første del av samarbeidet skulle de to instituttene i fellesskap
utarbeide kunnskapsoversikter på de tre temaområder som skulle
dekkes av samarbeidsavtalen.

Den foreliggende kunnskapsoversikten tar for seg temaet vanske-
ligstilte på boligmarkedet. Rapporten er kvalitetssikret av Lars
Gulbrandsen som også har vært med på å skrive rapportens slutt-
kapittel, etter nyttige innspill fra Thorbjørn Hansen.

Rapporten inneholder ikke noe sammendrag i tradisjonell forstand.
Kapittel 1 er ment å fungere både som en motivasjon av studien og som
et sammendrag.

Oslo, mars, 2004

Tale Hellevik Viggo Nordvik
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1 Innledning

Ett av de sentrale temaene i samarbeidsavtalen mellom NOVA,
Byggforsk og Husbanken er forskning om hushold som har vansker på
boligmarkedet. Denne rapporten er skrevet som en innledning til
samarbeidsavtalens forskning på dette feltet.

Rapportens andre kapittel gir en prinsipiell drøfting av hva som
kjennetegner situasjoner hvor noen får problemer som gjør at de kan
karakteriseres som vanskeligstilte. Hensikten er å systematisere
begrepsapparatet og vise at begrepet vanskeligstilte på boligmarkedet
kan forståes på ulike måter. I tillegg understreker vi at utviklingen av
boforhold og situasjonen på boligmarkedet må forstås i et dynamisk
perspektiv. Dette gjelder på husholdsnivå, men også på kommunenivå.

Med et dynamisk perspektiv på kommunenivå mener vi at analyser
av behovene for boligsosiale tiltak ikke kan ses som en gitt mengde
som en kan finne en løsning på én gang for alle. Det kommer, potensielt
sett, hele tiden til en strøm av hushold med problemer på bolig-
markedet. På samme måte går det også en strøm ut av mengden hushold
med problemer. Hushold kan komme over i en fase hvor de selv takler
det å skaffe seg en tilfredsstillende boligsituasjon, eller de kan få hjelp
som løser vanskene. Innsikt i behovene for offentlig innsats handler om
å forstå mekanismene som genererer disse strømmene, og det handler
om å forholde seg til gode tallmessige anslag for størrelsen på dem.

Problemer på boligmarkedet, og dermed mengden av vanskelig-
stilte, er sammensatt av en strøm av problemer som genereres og av en
beholdning av tidligere tiders uløste problemer. Disse to størrelsene må
ikke blandes sammen. Et eksempel kan klargjøre poenget. Ulfrstad
(1997) fant at det den gang fantes om lag 6.200 bostedsløse. Et
nærliggende forslag til løsning av et ’så pass lite’ problem kan være at
da får en sørge for å bygge 6.200 boliger! En slik løsning vil ikke ha
tatt inn over seg at mekanismene som genererer bostedsløshet er sam-
mensatte, og at det hele tiden genereres en strøm av slike problemer.

I rapportens kapittel 3 gir vi en oversikt over mye av forskningen
som er publisert på feltet i Norge. Denne bygger på en enda mer
omfattende gjennomgang som gis i et vedlegg. Vedlegget skal fungere
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som en innledning til de arbeidene som gjøres videre på feltet under den
omtalte samarbeidsavtalen. Forhåpentligvis vil det også kunne fungere
som en støtte og som en informasjonsbase for folk som jobber med
utvikling og forvaltning av virkemidlene.

En stor svakhet med denne kunnskapsoversikten er at den ikke
inneholder noen systematisk oversikt over litteratur fra andre land på
feltet. På grunn av en begrenset ressursramme og den spesielle utfor-
mingen av den boligsosiale politikken i Norge valgte vi å konsentrere
den generelle oversikten om norsk litteratur. Dette må ikke tolkes som
noe standpunkt i retning av at vi ikke har mye å lære fra andre land –
både når det gjelder politikkutforming og forskning. I kapittel 2 finnes
det noen referanser til forhold i andre land. Kapittel 4 inneholder
konkrete forslag om hvilke temaer som bør prioriteres i videre arbeid. I
tilknytning til de enkelte forslagene der vil vi trekke fram relevante
arbeider også fra andre land.

I det norske boligadministrative systemet er det kommunene som
er det primære utførende organet. Staten formulerer overordnede mål-
setninger og finansierer, gjennom Husbanken, individrettede tiltak som
forvaltes av kommunene. Kommunene kan også søke Husbanken om
finansiering av tiltak i egen regi som f.eks. bygging av ikke-kommer-
sielle leieboliger og omsorgsboliger. Når politikken overfor og situa-
sjonen for ’hushold med problemer på boligmarkedet’ drøftes må en
derfor behandle kommunenes rolle og atferd. Det er således en del
overlapp mellom ting som tas opp i denne kunnskapsoversikten og i en
tilsvarende oversikt som utarbeides parallelt om kommunenes rolle i
boligpolitikken.

Vansker på boligmarkedet oppstår selvfølgelig i boligmarkedet, og
påvirker også markedet. Samtidig påvirkes markedet av totaliteten i den
boligpolitikken som føres. Det blir dermed med nødvendighet også noe
overlapp mellom temaer i kunnskapsstatusen om Statens og Hus-
bankens rolle i en markedsstyrt boligsektor.

Det er primært to perspektiver som trekkes fram som viktige å
ivareta i forskningen om vanskeligstilte på boligmarkedet i tiden fram-
over. For det første trengs det kvantitativ forskning for å komplettere
den primært kvalitative forskningen som er gjort. Det andre
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perspektivet går på å vurdere husholdene og deres situasjoner opp mot
virkemiddelmenyen.

En av årsakene til at vi egentlig ikke kan si at vi har kunnskap om
hvor mange som er rimelig å definere som vanskeligstilte på bolig-
markedet, er at mange i disse gruppene i liten grad fanges opp i tradi-
sjonelle utvalgsundersøkelser, som Levekårsundersøkelsene. Vi foreslår
derfor å forsøke å bruke ulike registre som basis for kvantitativ forsk-
ning om forekomst av ulike arter av problemer på boligmarkedet. Ved å
følge individene over tid ut fra slike registre, vil også behovet for
kunnskap om problemenes dynamikk og utvikling kunne tilfredsstilles.

Den boligsosiale politikken i Norge består av et bredt sett av
virkemidler. Den spenner fra likviditetsstøtte til løpende boutgifter, lån
og tilskudd til etablering i eid bolig til kommunale leieboliger. Også
ulike former for tjenester i forbindelse med bolig er naturlig å regne inn
som en del av den boligsosiale virkemiddelmenyen. Det finnes ikke
mange studier som ser hele menyen i sammenheng. En årsak til at
mange av de studiene som er gjort fokuserer på ett og ett virkemiddel,
er naturligvis at de er gjort som evalueringer av de enkelte virkemid-
lene. I det løpende boligpolitiske arbeidet er det behov for slike evalu-
eringer. Likevel, vi mener at det er på sin plass også å gjøre studier som
tar utgangspunkt i hushold og situasjoner og vurdere hvilke (kombina-
sjoner av) virkemidler som vil være de mest hensiktsmessige. Denne
typen kunnskap vil være nyttig både når det gjelder å velge virkemidler
inn mot de enkelte hushold, og i utviklingen av virkemiddelmenyen
både på kommunal og på statlig hånd.

Når det gjelder muligheten til å studere det dynamiske forløpet for
hushold som på noen punkt i tiden faller inn under målgruppene for den
boligsosiale politikken, må de mulighetene som åpner seg når
Husbankens BOKART system blir operativt nevnes: BOKART er et
system for registrering av hushold med uløste boligproblemer i kommu-
nene. Det er en videreføring av det opplegget for manuelle registre-
ringer som ble laget i forbindelse med de boligsosiale handlings-
planene. Innen systemet blir historiske data lagret slik at en kan følge
husholds ’karrierer’ innen målgruppen for de boligsosiale virkemidlene.
Ved at hushold kvitteres ut av systemet ved gjennomføring av tiltak vil
dette systemet også kunne fungere som en viktig kilde til studier av
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effekter av boligsosiale virkemidler på husholdsnivå. Data hentet fra
BOKART-systemet kan dessuten hjelpe oss til å forstå omfanget av
hushold som har akutte uløste boligproblemer.

I rapportens siste kapittel tar vi, relativt kortfattet, opp noen kon-
krete forslag til hvilke tema som synes fruktbare i den videre forsk-
ningen på temaet. Utvalget av temaer vil dels bygge på resonnementer
og funn fra denne rapporten. Dels vil det også bygge på drøftinger som
er gjort i forbindelse med utformingen av samarbeidsavtalen mellom
Husbanken, NOVA og Byggforsk. Det er viktig å merke seg at de
anbefalingene som gjøres for videre arbeid i denne rapporten verken er
Husbankens, NOVAs eller Byggforsks, men forfatternes vurderinger.
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2 Vanskeligstilte på boligmarkedet,
hvem og hvilke situasjoner

2.1 Mer om begreper og grep
Både ’vanskeligstilte boligsøkere’ og ’vanskeligstilte på boligmarkedet’
er problematiske begrep. De fleste har nok en ganske god umiddelbar
forståelse av dem. Likevel tror vi at det er variasjoner i den helt presise
betydningen ulike aktører legger i begrepene. Begrepsbruken er viktig
og de ordene vi bruker er med og setter fokuset innen forskningen og
de påvirker også hvordan forskningen på feltet tolkes og brukes i poli-
tikkproduksjonen. Det er også slik at noen begreper er velegnet til bruk
i det løpende boligsosiale arbeidet i kommunene, mens andre begreper
kan være vel så hensiktsmessige for analyseformål. Drøftinger av defi-
nisjoner av hva en skal mene med begrepet vanskeligstilte boligsøkere
er ikke noen ren ’akademisk øvelse’. De har betydning for hele forstå-
elsen av feltet og for utformingen av politikken. Vi ser det derfor som
viktig å gi en grundig gjennomgang og diskusjon av begrepene her.

Begrepet vanskeligstilte på boligmarkedet brukes ofte, og litt
unyansert, om bestemte grupper. Før vi her går løs på drøftingene vil vi
stille spørsmål om hvorvidt dette er hensiktsmessig. Vårt standpunkt er
at en vridning av fokuset fra grupper av vanskeligstilte, til situasjoner
hvor personer eller hushold kommer i en vanskelig situasjon, kan være
hensiktsmessig både i forskningen og i den boligsosiale praksis.

En ting er å registrere at noen har problemer på boligmarkedet.
Noe annet er det å konkludere med at slike problemer bør avhjelpes
med nettopp boligpolitiske tiltak. Dette fundamentale spørsmålet om
hvorfor en bør drive boligpolitikk, heller enn generell inntektsover-
føringspolitikk blir ikke behandlet i denne kunnskapsstatusen.

2.1.1 Hushold, ressurser og situasjoner – en statisk tilnærming
Som en innledning til diskusjonen av begrepene som brukes i forsk-
ningen om vanskeligstilte på boligmarkedet, starter vi med en stilisert
beskrivelse av valg og utfall i boligmarkedet. Kort sagt er aktørenes
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valg et resultat av deres tilgjengelige ressurser, preferanser og de mulig-
hetene som det lokale boligmarkedet byr på. Aktørene tenker vi oss er
’familiekjerner’.1 Utfallene i boligmarkedet er resultatet, eller et aggregat,
av samspillet mellom de valgene som gjøres av hver enkelt av aktørene
og boligmassen. Dette kaller en også for likevekten i markedet.

Når vi i den prinsipielle drøftingen her understreker den poten-
sielle forskjellen mellom en familiekjerne og et hushold, er det fordi vi
vil peke på at de fleste boligrelaterte valg gjøres på et familiekjernenivå.
I enkelte tilfeller kan dette være viktig. I den praktiske forskningen vil
en stort sett finne det hensiktsmessig å gjøre analyser på et husholds-
nivå. Etter at vi her har pekt på forskjellene kommer begrepene familie-
kjerne og hushold til å bli brukt om hverandre.

Familiekjernenes samlede ressurstilgang og situasjonen på bolig-
markedet definerer, eller kanskje heller avgrenser, mulighetsrommet for
de valgene som gjøres. Preferansene avgjør hvilket element i mulighets-
rommet som velges. Vi kommer her i liten grad til å drøfte preferansene
på individ- og familiekjernenivå. Fokuset ligger mer på muligheter enn
på de faktiske valgene som gjøres.

En familiekjernes samlede ressurser består primært av økonomiske
ressurser, men også andre former for ressurser inngår. Ressursbegrepet
er her altså mange-dimensjonalt, og er også vanskelig å få et presist
grep på. Den enkleste biten av ressursbegrepet er de økonomiske
ressursene, men også dette kan problematiseres. Inntekter er basisen for
de økonomiske ressursene. Kanskje en heller bør fokusere på inntekter
etter at et visst minimumskonsum er dekket. Dette reiser imidlertid pro-
blemet med hvordan ’et visst minimumskonsum’ skal defineres.2

Gulbrandsen og Pedersen (2003) tar opp dette problemet.

                                       
1 En familiekjerne er den enheten som foretar valg om tilpasning på boligmarkedet.
Oftest vil en familiekjerne bestå av en enslig eller et par, med eller uten barn. Denne
definisjonen av familiekjernen, i stedet for husholdet, som aktør på boligmarkedet har
vi hentet fra Börsch-Supan (1986). Selv om det er mest vanlig at et hushold består av
én familiekjerne finner en også hushold som inneholder flere familiekjerner.
Familiekjerne er vår oversettelse av Börsch-Supans begrep ’nuclei’, kanskje kunne en
heller ha lagt seg nærmere Börsch-Supan og heller bare brukt ordet kjerne her.
2 Det finnes ulike måter å definere minimumskonsum på. En kan bruke fylkes-
mennenes normer i ankebehandling av avslag på søknader om sosialhjelpssatser, en
kan brukes sosialhjelpssatsene, eller en kan bruke SIFOs standard forbruksbud-
sjetter. Hver av disse måtene har sine svakheter.
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Videre kan en spørre seg om en bare bør fokusere på faktisk
inntekt, eller om en også bør trekke inn kjernenes evne eller mulighet til
å skaffe seg (mer) inntekter. Noen hushold kan være i en situasjon hvor
de har muligheten til en høyere inntekt, men hvor de heller velger en
lavere inntekt og mer fritid. Det er ikke rimelig å betrakte et hushold
som gjør et slikt valg som vanskeligstilt. Merk også at kjerner som har
denne muligheten til å øke inntektene ’ved behov’ også vil kunne være
mer tilbøyelige til å velge boliger som er marginale i forhold til
nåværende inntekter. Om problemer oppstår kan det tilpasse seg ved å
øke arbeidsinnsatsen. I den forbindelse kan en merke seg at Haurin
(1991) estimerte boligetterspørselen som en funksjon av (et litt rufsete
mål på) inntektspotensialet.

Også formue inngår i de økonomiske ressurser. En kan for så vidt
også spørre seg om tilgang til låne- og kredittmuligheter bør inngå i
beskrivelsen av deres økonomiske ressurser. Startlåneordningen er et av
de sentrale boligpolitiske virkemidlene i Norge. Dette må kunne tas
som en indikasjon på at tilgang på lån er en begrensende faktor for
boligmarkedsatferden for enkelte boligetterspørrere.

I et ressursbegrep kan (og bør) en også trekke inn andre ressurser
som har betydning for hvordan en kjerne har mulighet til å greie seg på
boligmarkedet. Dette kan dreie seg om nettverk (inkludert slekt og
familie) og kunnskap som gjør det lettere å orientere seg i bolig-
markedet. Gulbrandsen og Langsether (2003) viser at slekt har betyd-
ning for etableringsprosessen i boligmarkedet. En skal heller ikke
stikke under en stol at også evnen til å ta vare på egen privatøkonomi er
ulikt fordelt: Det er utrolig hvor lite økonomiske ressurser enkelte
trenger for å greie seg brukbart. Samtidig er det utrolig hvor dårlig
enkelte greier seg på tross av god tilgang på økonomiske ressurser.3

Evne til å greie seg på svært begrensede økonomiske ressurser er ikke
en direkte observerbar størrelse. Faktisk kan en argumentere for at
størrelsen på boligkonsum, for et gitt inntektsnivå, kan betraktes som en
indikator for denne evnen.

                                       
3 I en (uformell) svensk sammenheng har vi hørt begrepet ’hyresdemente’ bli brukt
om folk, med relativt god økonomi, som hver måned opplever husleien som en
uforutsett og overraskende utgift. Gulbrandsen (1999) har vist at betalingsvilje i
langt større grad enn betalingsevne er avgjørende for hvorvidt folk gjør opp sine
økonomiske forpliktelser.
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En annen form for ressurser kan være spesielt viktig for folk som
etterspør leid bolig. Det vi har i tankene er evnen til å signalisere at man
er en ’god leietaker’. Fenomenet og konsekvenser av det drøftes nær-
mere i Nordvik (2001a). Poenget her er ikke nødvendigvis om man er
en god leietaker eller ikke, men om man er i stand til å signalisere dette
på en troverdig måte. Dette kommer vi tilbake til når vi tar opp feno-
menet markedsadgang. Evne til å signalisere at man er en god leietaker
er beslektet med det man med et ikke helt godt begrep kan kalle for
boevne. En kan altså trekke inn boevne i ressursbegrepet.

Boevne som ressursproblem kan handle om psyk(iatr)iske pro-
blemer, rus og andre sosiale problemer. En beslektet ressurs handler om
fysisk funksjonsevne. For kjerner hvor noen av medlemmene har en
funksjonshemming eller svekket fysisk funksjonsevne vil det være
rimelig å se bort fra boliger som legger uforholdsmessig store skranker
på dagliglivet, når man definerer mulighetsrommet for deres valg.
Alternativt at vurderinger av hvilke boliger som fungerer for personer
med funksjonssvekkelser ligger i vurderingene av tilfredsstillende
boligstandard. For vårt formål kan en si at mestringsevne inngår i
ressursbegrepet. Det er langt fra klart hvordan dette skal/kan/bør opera-
sjonaliseres.

Som vi var inne på foran, bestemmes mulighetsrommet for kjer-
nenes valg på boligmarkedet også av hvilket tilbud som faktisk finnes
på markedet. Beskrivelsen av hvilket tilbud som finnes på markedet kan
en dele i to. For det første handler det om hvilke boliger som finnes i
boligmassen, både fordelt etter boligtyper, størrelse og disposisjons-
form. Hvilket tilbud som finnes kan også ses som hvor mange boliger
av forskjellige typer som blir ledige og bringes ’ut på markedet’ gjen-
nom en periode. Et aktuelt eksempel kan illustrere dette poenget: I
mange kommuner er det bygd mange omsorgsboliger de siste årene.
Det betyr at det i mange av omsorgsboligene bor relativt nyinnflyttede
og at det dermed kanskje er ganske få som ledigstilles gjennom den
nærmeste tiden.

For det andre handler tilbudet om markedsprisene: Hvor mye
koster det faktisk å kjøpe eller leie en bolig på det lokale boligmarkedet.
For mange av målgruppene for den boligsosiale politikken vil priser og
leier i de billigste segmentene av markedet være den mest relevante
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informasjonen. På en måte kan en si at størrelsen på, det som det er
naturlig å definere som, det lokale boligmarkedet også et stykke på vei
bestemmes av prisene. I praktisk forsknings- og utredningsarbeid finnes
det ganske god tilgang på data som kan brukes for å beskrive priser
innen ulike segmenter av lokale boligmarkeder. Situasjonen når det
gjelder tilgang på data som grunnlag for beskrivelser av nivå og
variasjon i husleier, er atskillig dårligere.4

Markedet for leie av bolig er på mange måter spesielt. Det er ikke
slik at en som etterspør bolig fritt kan velge den hun har råd til blant de
boliger som bys fram. Utleier vil også forsøke å velge gode, og dermed
å velge bort dårlige leietakere. Årsaken ligger naturligvis i at utleier har
sterk interesse av at boligen blir ivaretatt på en god måte. Videre vil hun
ha så stor grad av sikkerhet som mulig for at husleien blir betalt uten at
hun behøver å bruke ressurser på innkreving. En kan altså si at ulike
(grupper av) aktører har ulik markedsadgang fordi de har ulik evne til å
signalisere at de er gode leietakere. Et problem med å signalisere dette
kan komme av at man faktisk ikke er en god leietaker! Logisk sett er
det litt vanskelig å si at dette dreier seg om at ulike aktører står overfor
ulike (typer av) skranker i avgrensingen av mulighetsrommet eller om
det dreier seg om ulik utrustning av ressurser. Kanskje er det heller ikke
så viktig hvilken logisk kategori man putter fenomenet innunder.

Empirisk sett tror vi at dette med markedsadgang, av saklige eller
usaklige grunner, er et problem for mange personer/kjerner som tilhører
det en kan kalle for målgruppene for den boligsosiale politikken.

Dette underkapitlet har gitt en stilisert beskrivelse av valgsitua-
sjonen for aktører på boligmarkedet. For vårt formål kan det være at
beskrivelsen blir noe for ’firkantet’ og stilisert. Poenget med beskrivel-
sen er imidlertid at den skal gi et rammeverk som kan hjelpe oss i
tolkningen av begrepet vanskeligstilte på boligmarkedet som trekker
sammen egenskaper til hushold/kjerner og situasjon på markedet. Dette

                                       
4 Under samarbeidsavtalene mellom Byggforsk/NOVA og Husbanken skjer det for
tiden en utredning av hvordan datagrunnlaget for etablering av husleieindekser kan
forbedres. Det er mulig at dette også vil kunne bedre situasjonen for beskrivelser og
analyser av leiemarkedet for vanskeligstilte på boligmarkedet. Se Langsether,
Åsmund og Per Medby: Husleieindekser og husleiestatistikk, (rapport under
utgivelse).
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kommer vi tilbake til i 2.1.3. Merk også at tilbudet som hver enkelt
aktør står overfor er et resultat av konkurransen mellom aktørene i
markedet. Priser og husleier er ikke noe som påføres aktørene i et
marked utenfra. De er tvert i mot et resultat av det presset som skapes
av intensiteten i etterspørselen, som igjen avhenger av demografisk
utvikling, ressurser og preferanser hos de samme aktørene.

Hittil har tilpasningen i boligmarkedet blitt drøftet uten at bolig-
politiske virkemidler har blitt eksplisitt tatt opp. Disse påvirker både de
enkelte husholdenes ressurstilgang og situasjonen på boligmarkedet.
Påvirkningen på boligmarked og tilbud generelt kan deles inn i direkte
og indirekte effekter. Dette kommer vi tilbake til etter hvert. Både virk-
ningen på ressurstilgang og på boligmarkedet generelt påvirker mulig-
hetsrommet for valgene som gjøres av de enkelte familiekjernene. Noen
av virkemidlene, spesielt bostøtten, har også som målsetning å vri
konsumet i retning av bolig.

Først og fremst virker de boligpolitiske virkemidlene inn på mot-
takernes ressurstilgang. Dels gjelder det direkte tilgang på bolig. De
fleste virkemidlene påvirker den økonomiske situasjonen til mottak-
erne, de økonomiske ytelsene er oftest knyttet opp til de konkrete
valgene som gjøres i boligmarkedet. Det er altså riktig å si at den øko-
nomiske ressurssituasjonen med og uten de boligpolitiske virkemidlene
for enkelte mottakere kan vise en betydelig forskjell.

Virkemiddelbruk har, som nevnt, også effekter på det samlede
tilbudet som kjerner står overfor. Den direkte effekten består for
eksempel i at oppføringslåneordningen stimulerer nybyggingen og at
dette igjen øker størrelsen på boligmassen. Direkte stimulanser til
utvidelser av massen av kommunale leieboliger er spesielt relevante,
fordi de virker direkte inn på tilbudet av boliger for målgruppene for
den boligsosiale politikken.

Stimulering av boligtilbudet i markedssegmenter som ikke er
direkte aktuelle for store deler av målgruppene for den boligsosiale
politikken, kan også hjelpe disse gruppene. Når det åpnes bolig-
markedsmuligheter på ’høyere segmenter’ av boligmarkedet, som følge
av nybygging, vil noen som ellers hadde bodd i boliger på et lavere
segment flytte inn i de nybygde boligene. Dermed skapes rom, eller
’nye’ boligmarkedsmuligheter, også på lavere segmenter av markedet.
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Dette fenomenet kalles i enkelte sammenhenger for filtrering. Resul-
tatene i Medby m.fl. (2003) viser at slike filtreringsmekanismer er virk-
somme i det norske boligmarkedet. Igjen er det vanskeligere å si noe
om styrken i effektene, enn det er å peke på at de eksisterer. Når det
gjelder situasjonen for vanskeligstilte på boligmarkedet tror vi likevel at
den viktigste effekten av oppføringslåneordningen ligger nettopp i at de
stimulerer filtreringsmekanismene.

En del av de indirekte effektene (dette kalles i enkelte sammen-
henger også for andreordens effekter) er ikke like entydig gunstige for
dem som etter hvert defineres som vanskeligstilte. De tiltakene som
øker tilgangen på økonomiske ressurser for enkelte grupper vil kunne
ha prisdrivende effekter, og dermed innsnevre mulighetsrommet for
andre boligetterspørrere.5 Som Rødseth (1987) skriver vil selektive
virkemidler på kort sikt primært endre ’rangeringen’ av boligetter-
spørrere. I neste delkapittel om ’Noen dynamiske effekter’ vil noen
flere andreordenseffekter bli omtalt.

Begrepene vanskeligstilte boligsøkere og vanskeligstilte på bolig-
markedet gir ikke mening uten at man vurderer utfallene i bolig-
markedet for de enkelte familiekjernene, i forhold til en politisk eller
samfunnsmessig norm. Denne normen vil sannsynligvis varierer
mellom hushold. I dette arbeidet drøfter vi ikke hvor denne normen
ligger eller hvordan en slik norm blir, eller bør bli, bestemt. Vi tar bare
utgangspunkt i at det faktisk finnes en eller annen form for norm.

2.1.2 Hushold, ressurser og situasjoner – noen dynamiske
aspekter

Valgene som gjøres på boligmarkedet er ikke bare et valg av et umid-
delbart nivå på boligkonsumet. Valget har også store konsekvenser for
de framtidige konsummulighetene, f.eks gjennom sin effekt på utvik-
lingen av de enkelte kjernenes formue (Gulbrandsen og Sandlie 2003,
Gulbrandsen, 2004). På samme måte er de umiddelbare valgene, og
posisjonene, sterkt avhengige av de valgene som er gjort tidligere. Dette
og også andre dimensjoner av det som en kaller for den intertemporale
                                       
5 Disse sammenhengene vil bli studert i et prosjekt om ’Selektive virkemidler i
lokale boligmarkeder’. Prosjektet vil bli finansiert under samarbeidsavtalen mellom
Husbanken, NOVA og Byggforsk, og ledes av samfunnsøkonom Viggo Nordvik.
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avhengigheten i boligkonsumet har konsekvenser for vår drøfting av
hva det er å være vanskeligstilt på boligmarkedet.

Disse sammenhengene betyr f.eks. at noen som ville kunne ha vært
i en vanskeligstilt situasjon ut fra de ressursene de disponere utenom
boligkapital vil kunne greie seg godt som følge av tidligere tiders
gunstige valg. De tidsutstrakte, eller dynamiske, strukturene har også
betydning for forståelsen av vanskeligstilte på boligmarkedet på en del
andre måter.

Et husholds, eller en kjernes, ressurstilgang er ikke konstant over
tid. Om en tenker på inntekt kan en si at kjerner med en gitt inntekt kan
skille seg fra hverandre langs to viktige inntektsrelaterte dimensjoner:
For det første kan det f.eks. være forskjell i den forventede inntekts-
utviklingen. Det vil være stor forskjell i forventet inntektsutvikling for
en uføretrygdet 30 åring og for en trettiåring som er yrkesaktiv. Videre
kan også usikkerheten rundt den forventede inntektsutviklingen variere
mellom hushold.

Over tid kan det også skje endringer i husholdssammensetningen
som endrer både boligbehov (og dermed normen for hva som er til-
fredsstillende boforhold) og ressurstilgangen. Det kan typisk handle om
skilsmisser eller om at det kommer barn til i et hushold. At ektefelle dør
kan også skape problemer for den gjenværende ektefellen. Både
svekket økonomi og andre boligrelaterte problemer i dagliglivet kan
oppstå som følge av en slik hendelse. Dette er mest aktuelt for eldre.

Sammenhengen mellom tiltak i og rammebetingelsene for tilpas-
ningen i boligmarkedet kan være ulik på kort og på lang sikt. Murray
(1983) analyserer sammenhengen mellom subsidiert og usubsidiert
boligbygging på kort og lang sikt. Det sentrale resultatet hans er at
subsidiert bygging vil fortrenge noe usubsidiert bygging som en ellers
ville ha fått litt lengre fram i tid. I Murrays modell kommer effekten på
bygging av andre former for boliger fra effekten et målstyrt program har
på kreditt-tilgangen for andre som ønsker å bygge. Det er altså en form
for crowding-out-effekt. I en norsk sammenheng på begynnelsen av det
tredje årtusenet er det andre sammenhenger som er mer aktuelle. Det er
ikke usannsynlig at når oppføringslån stimulerer bygging og boligmasse
på kort sikt, vil dette presse boligprisene noe ned på litt lengre sikt. Dette
igjen vil kunne presse ned nybyggingen et stykke fram i tiden.
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I den statiske gjennomgangen var vi inne på at selektive virkemiddel
som bedrer enkelt kjerners mulighet til å konkurrere på boligmarkedet på
kort sikt kun vil endre konkurranseforholdene og påvirke hvem som får
tilgang på bolig. Den bedrede konkurranseevnen vil presse priser, og
kanskje husleier, oppover. Denne noe ubekvemme konklusjonen blir
svekket når en trekker inn et lengre tidsperspektiv. Økte boligpriser vil
øke lønnsomheten i nybyggingen, og kan dermed føre til økt bygging.
Noe som igjen gir større boligmasse og et press nedover på prisene. Igjen
er det vanskelig å si noe om styrken i disse effektene uten nærmere
empiriske studier. Dette vil også svekke de langsiktige virkningene av
filtreringsmekanismene som ble omtalt i 2.1.1.

Konklusjonen om at selektive virkemidler stimulerer nybygging
fordi de stimulerer boligprisene, holder i et marked i en langsiktig
likevekt. I et marked hvor bruktboligprisene ligger under nybyggings-
kostnadene, dvs et marked med større boligmasse enn i en langsiktig
likevekt, er det ikke sikkert at det holder. Under en slik markedssitua-
sjon kan det være at en marginal prisøkning ikke vil påvirke nybyg-
gingen. Vi tror at boligmassen i deler av landet er større enn det den vil
være i en langsiktig likevekt, i andre deler av landet er det motsatt. En
konklusjon en kan trekke ut av dette er at den langsiktige effekten av de
selektive virkemidlene vil variere geografisk i et land som Norge.

Bytte av bolig påfører hushold flyttekostnader. Nordvik (2001b)
viste at dette gjør at hushold som har tilgang på lånemuligheter vil
velge ’litt for store boliger’. De vil velge ’litt for store’ boliger for å
tilpasse seg til framtidig boligbehov, og å unngå framtidige flyttekost-
nader. Hushold med svak økonomi og begrensede lånemuligheter har
atskillig mindre muligheter til å gjøre en slik tilpasning. De forventes
derfor å flytte mer rundt i boligmarkedet, og blir dermed i større grad
enn andre kjerner eksponert for den ulempen som framtidige flyttekost-
nader er. Videre blir hushold med svak økonomi i større grad enn andre
’henvist’ til å leie bolig. Tilbudet av leide boliger er i liten grad tilpasset
folk som ønsker/har behov for et varig tilbud, også dette skaper større
flytteaktivitet i disse gruppene.

Merk at gjennomgangen av dynamiske markedseffekter her langt
fra er noe fullstendig analyse. Det er mer en påpeking av at tiltak (eller
bruk av boligpolitiske virkemidler) som påvirker rammebetingelsene
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for valgene i boligmarkedet på kort sikt kan ha andre virkninger på noe
lengre sikt. Det er også slik at selv om det er sannsynlig at slike effekter
virker inn på markedet er det vanskelig å si om disse effektene er sterke
eller svake uten spesielle empiriske studier.

2.1.3 Vanskeligstilte på boligmarkedet
La oss så starte med den statiske beskrivelsen i 2.1.1 og bruke denne til
å drøfte ulike måter å avgrense gruppene vanskeligstilte på bolig-
markedet. I et boligmarkedet uten noen boligpolitiske virkemidler kan
vi beskrive husholdenes muligheter og valg langs to dimensjoner. For
det første kan en beskrive de valgene som er gjort av de enkelte
kjernene, dvs at en kan beskrive deres faktiske boligsituasjon. For det
andre kan en beskrive mulighetsrommet for de enkelte kjernene. Disse
to måtene å beskrive husholds situasjon gir innfallsvinkel til to ulike
måter å avgrense gruppen av vanskeligstilte på boligmarkedet.

Før vi går løs på selve avgrensingen og drøfter definisjonene
trengs en kort rekapitulering av vår behandling av normene for hva som
er tilfredsstillende boforhold. Vi antar at det finnes slike normer, videre
antar vi at boforhold kan måles (eller at de i alle fall kan rangeres) på en
slik måte at normen kan betraktes som en form for nedre grense for
tilfredsstillende boforhold. Norsk boligpolitikk er ikke bygd opp rundt
noen felles allmenngyldig norm. Normene for tilfredsstillende bofor-
hold varierer med kjennetegn ved de enkelte familiekjerner. Det er nok
også riktig å si at normene varierer mellom kommuner. I stedet for å
snakke om tilfredsstillende boforhold kan vi kanskje heller kalle det for
samfunnsmessig akseptable boligsituasjoner.

Prinsipielt sett brukes normene her som en målestokk for aktørenes
boforhold. I praktiske analyser er det naturligvis et stort problem at nor-
mene ofte er uklart formulerte, i enkelte tilfeller vil de heller ikke være
eksplisitt formulerte. Et mulig forskningstema er faktisk det å analysere
politikken slik at en får avslørt normene og deres variasjon mellom
forskjellige typer av familiekjerner og kommuner. En slik analyse kan
også se på forholdet mellom normer slik de formuleres i politiske
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dokumenter6 og også slik de faktisk avsløres i den kommunale bolig-
politiske praksis. Analyse av hvordan bolignormer avslører seg i den
faktiske praksisen i kommunene er vanskelig, men kan gi spennende
resultater.

De to første definisjonene (D1 og D2) tar direkte utgangspunkt i
aktørenes posisjon og muligheter på boligmarkedet. Selv om noen har
greid å oppnå en tilfredsstillende situasjon på markedet ved hjelp av en
eller annen form for boligsosiale virkemidler regner vi dem inn blant
vanskeligstilte om det er slik at støtten var en nødvendig betingelse for
de tilfredsstillende boforholdene.

D1: De kjernene som ikke bor tilfredsstillende eller som har
greid å opprettholde eller skaffe et tilfredsstillende
boforhold ved hjelp av boligpolitiske virkemidler (på
statlig eller kommunalt nivå).

D2: De som faller inn under definisjonen D1 minus dem
som ikke bor tilfredsstillende, men som har egne ressur-
ser som strekker til for å skaffe seg en tilfredsstillende
bolig ved egen hjelp.

Et forhold å merkes seg med definisjonene D1 og D2 er at vi i disse
altså inkluderer dem som faktisk har fått hjelp gjennom bruken av
husholdsrettede boligpolitiske virkemidler. Dette mener vi er viktig, og
også riktig, når en skal analysere den boligsosiale politikken. I den grad
politikken bidrar til tilfredsstillende boforhold til kjerner som faller inn
under D1 og/eller D2 kan en si at politikken er effektiv. I den grad
kjerner som faller utenfor D1 og/eller D2 gis tilgang på boligpolitiske
virkemiddel vil det kunne være riktig å si at politikken ikke er kost-
nadseffektiv.7

                                       
6 En hypotese er at normer for tilfredsstillende boligsituasjoner er vagt formulert i
kommunale policy dokumenter. Ja, en kan også argumentere for at de bør være
ganske vagt formulerte! Husholds situasjon og behov er så heterogene at det kan
være et poeng å overlate noe til skjønn.
7 Merk imidlertid at det kan være at noen av de virkemidlene som kan sies primært
å falle inn under de boligsosiale virkemidlene som har bredere målsetninger enn å
hjelpe vanskeligstilte. Dette gjelder tildels for både bostøtten og Startlånene.
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Blant dem som har fått støtte og faller inn under definisjonen D1
kunne en ha skilt mellom dem som ved hjelp av lån eller tilskudd ble
løftet ut av en vanskelig situasjon, og dem som er avhengige av løpende
støtte. Løpende støtte kan være bostøtte eller det kan være et boligtilbud
med oppfølging. Poenget med å skille på denne måten er at den siste
gruppen er avhengige av løpende støtte for ikke å falle tilbake i en ikke-
tilfredsstillende posisjon i boligmarkedet.

De neste definisjonene: D3 og D4, vil være mer relevante som
verktøy i den daglige forvaltningen av de boligsosiale virkemidlene.

D3: De kjernene som ikke bor tilfredsstillende.

D4: De kjernene som ikke bor tilfredsstillende og som heller
ikke har egne ressurser til å skaffe seg en tilfredsstillende
boligsituasjon.

Når et hushold, eller en kjerne, får hjelp til å løse et problem faller de ut
av definisjonene over. Årsaken til at vi sier at D3 og D4 kan være de
mest relevante for det daglige boligsosiale arbeidet i kommunene er at
disse husholdene representerer de uløste boligsosiale problemene. Merk
her at de boligsosiale tiltakene i enkelte tilfeller reduserer problemer
uten at de kan sies å gi noen tilfredsstillende boligsituasjon. Dette er
ikke bare våre vurderinger. I de behovsregistreringene som er gjort, av
kommunene selv, finner man hushold som bor i en kommunal bolig,
men som karakteriseres som å ha utilfredsstillende boforhold. Flere
kommuner deler altså vurderingen av at de støttetiltakene som brukes i
den boligsosiale politikken i enkelte tilfeller er utilstrekkelig. Hospits-
bruk er et annet eksempel på tiltak som ikke gir en tilfredsstillende
løsning.

Definisjonene D1 og D3 tar kun utgangspunkt i de valgene som
husholdene faktisk gjør. Om en baserer politikken eller analysen på
disse definisjonene vil det, i en viss forstand, innebære at en ikke
respekterer de enkeltes rett til å gjøre dårlige valg. Legitimiteten i dette
bør drøftes. I tidligere tider var redusert smittefare et argument for en
paternalistisk boligpolitikk. I de første etterkrigsåra kunne på samme
vis en generell boligsubsidiering sees som en overprøving av konsu-
mentenes valg. Uten slik subsidiering kunne man forvente et lavere
boligkonsum enn hva som ble ansett som ønskelig minimumsstandard
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f. eks. for barnefamilier (se for eks. NOU 1995:11, s 23 ff). Dette er
ikke (like) relevant i dagens samfunn. Et mulig argument for å
akseptere en slik form for paternalisme også nå, kan ligge i vurderinger
av hensynet til medlemmer i kjernen som ikke er med å ta beslutninger.
Typisk kan dette dreie seg om barn, i noen tilfeller kan det også dreie
seg om personer med funksjonshemminger.

Merk at når vi i forrige avsnitt pekte på noen argumenter for å
’overprøve faktiske valg’ – enten i politikken eller i forskningen om
vanskelige situasjoner på boligmarkedet så pekte vi på unntakssitua-
sjoner. I de fleste situasjoner vil det, etter vår mening, være feil å se det
som et problem for samfunnet om folk som har mulighet til å velge en
tilfredsstillende bolig, faktisk velger en bolig som ligger under en norm.

Definisjonene D2 og D4 tar utgangspunkt i den faktiske bolig-
situasjonen og den situasjonen som er oppnåelig ved hjelp av de ressur-
sene kjernen har til rådighet. Når det gjelder økonomiske ressurser er
det et spørsmål om en bør tenke på faktisk inntekter eller om en heller
bør ta utgangspunkt i inntektspotensialet. Prinsipielt er det greit å
argumentere for at en bør ta hensyn til inntektspotensialet. Problemet
med dette er at det ofte(st) ikke er observerbart, dermed blir den prak-
tisk gjennomførlige løsningen å forholde seg til de faktiske inntektene.

Når en boligsosial politikk baserer seg på observert heller enn
potensiell inntekt står en i fare for å skape den typen incitamentpro-
blemer som går under navnet fattigdomsfellen. Tenk en kjerne som har
en inntekt som ligger under deres potensielle inntekt og som samtidig
har tilgang på økonomiske boligsosiale støtteordninger. Om de øker
inntektene opp mot potensialet vil tilgangen til og omfanget av bolig-
støtte kanskje reduseres. Inntektsavhengigheten i tildelingskriteriene for
boligsosiale støtteordninger vil dermed i praksis fungere som en ganske
høy marginalskattesats, og svekke incitamentene til å utnytte inntekts-
potensialet. Det finnes en engelsk litteratur om fattigdomsfellen knyttet
til utforming av et bostøttesystem. I denne oversikten velger vi å ikke
gå nærmere inn på denne. I Norge mangler vi forskning knyttet til
boligsosiale virkemiddel og fattigdomsfellen. Den såkalte ’arbeidslinja’
i regjeringens politikk, kan tolkes som en vilje til og en interesse for å
redusere forekomsten av fattigdomsfeller.
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Kamp mot fattigdomsfella er heller ikke kostnadsfri. Om en vur-
derer at enkelte grupper har et tilfredsstillende inntektspotensial og
reduserer boligstøtten til dem for å redusere de effektive marginal-
skattesatsene, kan det være at en påfører enkelte som faktisk ikke har et
godt inntektspotensial store problemer. Avveiingen mellom å hjelpe
dem som trenger det samtidig som en minimerer problemene knyttet til
fattigdomsfellen er et sentralt problem som en må forholde seg til i
formuleringen av en boligsosial politikk. Det er derfor også et tema som
bør tas opp i forskningen om vanskeligstilte på boligmarkedet.

Den enkle observasjonen fra 2.1.2 om at en begrenset ressurs-
tilgang på et punkt i tiden kan ha ulike konsekvenser for folk som
venter økte inntekter og dem som har en forutsigbar lav inntekt bør
trekkes inn i vurderingen av vanskeligstilte kjerner. Det er derfor hen-
siktsmessig å definere varige vanskeligstilte hushold.

D5: En varig vanskeligstilt på boligmarkedet er en kjerne som
ikke bor tilfredsstillende, som ikke har egne ressurser til
å skaffe seg en tilfredsstillende boligsituasjon, og som
heller ikke forventes å bedre sin ressurstilgang i løpet av
den nærmeste framtiden.

Merk at den gruppen som faller inn under definisjonen D5 er en under-
gruppe av gruppene D2 og D4 (og dermed under D1 og D3). D5 er
derfor å betrakte som en innsnevring av definisjonen av vanskeligstilte
boligsøkere.

Inntektsusikkerhet kan trekkes inn for å definere nok en interessant
gruppe. Det vi har i tankene er det som en kan kalle for utsatte grupper,
eller kjerner i en utsatt situasjon.

D6: En kjerne er i en utsatt posisjon om de er marginale i
forhold til å kunne beholde sin bolig og samtidig opp-
rettholde et OK nivå på annet konsum om de opplever
inntektssvikt. Om de har en (svært) usikre inntekts-
utsikter kan en si at de er i en svært utsatt posisjon.

Utsatte grupper faller altså ofte sammen med grupper som har margi-
nale posisjoner på boligmarkedet. Vi vil her peke på to konsekvenser av
dette. For det første vil disse gruppene ikke kunne beskytte seg mot
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framtidige flyttekostnader ved umiddelbart overkonsum av bolig, jfr
2.1.2. For det andre vil de stå i en posisjon hvor de risikerer tvungne
flyttinger. Samtidig er det slik at mange av dem som faller inn under
gruppene vanskeligstilte boligsøkere nettopp er folk som har et spesielt
behov for stabile boligforhold. Det kan være kjerner hvor noe har rus
eller psykiatriske problemer. Ikke minst kan det være hushold med barn
hvor det er ustabile familieforhold eller andre former for ustabilitet i
livssituasjonene. For disse er denne ustabiliteten et (betydelig) velferd-
problem.

Flere steder i dette kapitlet har vi vært inne på forholdet mellom
kjernenes sammensetning og samfunnets normer for hva som er et
tilfredsstillende boforhold, uten at det har blitt inngående drøftet. Vi vil
her peke på noen grensedragninger og problemer som kanskje kan
antyde noe mer hvilke problemer dette reiser. Tenk et enebarn på 17 år
som bor sammen med sine foreldre i deres enebolig. Om hun selv
ønsker å flytte for seg selv uten at det er spesielle problemer i familien
vil det nok ikke være mange kommuner (om noen) som opplever det
som et boligsosialt problem som de trenger å bry seg med at hun ikke
har råd til egen bolig. En kan så spørre seg om konklusjonen er den
samme om enebarnet er 25 år, eller 37 år? En kan si at dette spørsmålet
koker ned til hva en betrakter som selvstendige kjerner.

Formelt og legalt sett skulle spørsmålet om ved hvilken alder et
’barn’ skal regnes som en selvstendig kjerne med et selvstendig bolig-
behov, være greit. Myndighetsalderen i Norge er 18 år. På attenårs-
dagen opphører foreldrenes legale forsørgerplikt. I svært mange
foreldre-barn relasjoner oppfattes nok forsørgingsansvaret å strekke seg
ut over fylte 18 år. Det kan nok være ulikheter mellom barn og foreldre
i oppfatning av omfang og lengde på rimelig forsørgingsansvar etter
fylte 18 år, men vi tror at det er enighet i mange familier om at foreldre
tar et forsørgingsansvar også etter 18-årsdagen. Hellevik (2004) bruker
begrepet den utvidede barndommen om dette fenomenet.

En kan så spørre seg om utviklingen i lengden på de økonomiske
avhengighetsforholdene mellom barn og foreldre har betydning for
hvordan folk på litt over 18 år møtes i kommunenes hjelpeapparat.
Videre kan en også spørre seg om det bør ha betydning. Her kastes
disse tankene og spørsmålene bare fram. Vi har ingen svar på dem.
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For å illustrere den historiske utviklingen i normene kan en også
tenke på en rusmisbruker uten evne til å arbeide, som følge av rus-
misbruket, som ikke har bolig. For femti år siden ble nok ikke dette
betraktet som et boligpolitisk problem. Hvordan ble dette i praksis
oppfattet for 15 år siden? I dag vil de fleste si at dette (også) er et pro-
blem som kan løses ved hjelp av boligpolitiske virkemidler.

Hele kapittel 2.1 må leses som et forsøk på å lage en generell
ramme som forståelsen av vanskeligstilte på boligmarkedet kan settes
inn i. Det er mulig å forsøket på å være generell har gjort det litt for
abstrakt, og dermed ikke så nyttig som vi ønsket. Vi håper at det ikke er
tilfelle.

2.2 Vanskeligstilte boligsøkere � et isolert felt?
I 2.1 drøftet vi fenomenet vanskeligstilte på boligmarkedet. De pro-
sessene som skaper situasjoner hvor hushold får problemer på bolig-
markedet er ikke noe som kun skjer innen boligmarkedet eller
-sektoren. Det handler i tillegg til situasjon på boligmarkedet også om
sosiale situasjoner, tilknytning til arbeidsmarkedet, sykdom og rusrela-
terte problemer. Også utviklingen av husholdssammensetningen, så
som skilsmisser, dødsfall og pardannelse, vil påvirke de mulighetene
hushold har. Begrepet marginalisering kan hjelpe forståelsen av dyna-
mikken i noen av disse prosessene. Her vil vi argumentere for at forsk-
ningen om vanskeligstilte i litt for stor grad har vært et isolert felt og at
en bør orientere seg mer mot andre forskningsfelt og tradisjoner.

I kapittel 3 og i et vedlegg, gir vi en ganske bred oversikt over
norsk forskning på feltet vanskeligstilte på boligmarkedet. Et av de
forholdene en kan lese ut av denne oversikten er at mange av bidragene
berører også andre forskningsfelt. Dette er spesielt felt som generelle
velferdsanalyser, sosialpolitikk, levekår for eldre og funksjonshemmede
og fattigdomsforskning. Ja, vi tror også at et så pass (tilsynelatende)
fjernt fagfelt som finansteori kan bidra til å kaste lys over situasjonen til
vanskeligstilte på boligmarkedet! Disse feltene berøres i forskningen
om vanskeligstilte på boligmarkedet. Likevel tror vi at det er riktig å si
at den forskningen som har vært gjort på feltet vanskeligstilte bolig-
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søkere i for liten grad har forholdt seg aktivt til forskningen på
tilgrensende felter.8

En årsak til at mye av forskningen om vanskeligstilte boligsøkere
har blitt noe innadvendt er nok at den er dominert av konkrete virke-
middelevalueringer. Slik evalueringsforskning er viktig for politikk-
utformingen. Det er viktig at det i tillegg til konkret evaluerings-
forskning også skjer mer frittstående forskning på feltet, og at denne i
større grad orienterer seg mot tilgrensende fagfelt. Dette er viktig blant
annet fordi det kan hjelpe oss å øke kvaliteten på evalueringene. Forsk-
ningen om vanskeligstilte på boligmarkedet har dels hatt som oppgave
å sette de problemene enkelte har på boligmarkedet på dagsorden. I så
måte har det vært naturlig at den til tider har hatt et noe snevert bolig-
perspektiv.

Gjennom de senere årene har vi fått et økt politikk fokus på fattig-
dom. Som en følge av dette har det etter hvert også blitt utviklet en
forskningstradisjon rundt fattigdom. I noen tilfeller kan problemer på
boligmarkedet ses som en konsekvens av fattigdom. Fattigdoms-
forskningen vil derfor kunne bidra med forståelse og kunnskap som er
spesielt viktig å utnytte i den noe mer snevre forskningen om vanske-
ligstilte på boligmarkedet.

En del av forskningen om vanskeligstilte på boligmarkedet handler
om vurderinger av hensiktsmessigheten i ulike former for tiltak. En kan
kalle dette for den konstruktive forskningen. Dette dreier seg i enkelte
tilfeller ikke kun om rene boligfaglige forhold. Denne løsnings-
orienterte forskningen trenger en basis i generell sosialpolitisk teori og
forskning. Dette for å skjønne helheten i situasjonen til dem tiltak er
rettet inn mot. For enkelte av tiltakene og målgruppene kan det også
være nødvendig med psykiatrisk kunnskap og kunnskap om atferd og
dagligliv for folk med rusproblemer.

Kommunene er den utførende aktøren i det boligsosiale arbeidet i
Norge. Forskningen om utviklingen av tiltak og praktiske løsninger bør
derfor også ses i sammenheng med forskningen om kommuner som

                                       
8 Det kan også nevnes at noen av de tilgrensende fagfeltene, så som fattigdoms-
forskningen og den mer generelle velferdsforskningen, også med fordel kunne ha
trukket på den innsikten som finnes i innen forskningen om vanskeligstilte på
boligmarkedet. Boforholdene er jo en viktig del av levekår/velferd for alle.
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handlende aktører. Hva er det som påvirker de valg kommunene gjør,
hvordan påvirkes andre deler av den kommunale aktiviteten av de
boligsosiale veivalgene, og praksisen, i kommunene? I den sammen-
hengen må en også utvide kunnskapen om hvordan kommunenes
handlingsrommet på feltet faktisk er. En viktig problemstilling som
’vanskeligstilt-forskningen’ bør forholde seg til er forholdet mellom
statlige og kommunale preferanser (og prioriteringer), og hvordan de
statlige virkemidlene fungerer som incitamenter for utviklingen av
kommunale tiltak. Ikke minst bør en søke å utvide den empiriske
kunnskapen om variasjoner kommunene mellom på dette feltet.

Det er to viktige årsaker til at vi mener at forskningen om vanske-
ligstilte på boligmarkedet må trekke enda sterkere på forsknings-
tradisjonene knyttet til andre tilgrensede felt. For det første trenger en
den faktiske kunnskapen fra tilgrensende felt for å forstå hvordan og
hvorfor hushold kommer i vanskelige situasjoner, og dermed hvilke
egenskaper løsninger/virkemidler bør ha. For det andre kan og bør en
hente analytiske innfallsvinkler og metodiske grep fra andre fagfelt.

Vi vil her ikke, utover de korte kommentarene som er gitt foran,
peke på bestemte andre felt som bør trekkes inn i større grad. På tross
av at vi mener at det er en mangel med tidligere forskning på feltet at
den ikke er nærmere knyttet opp mot tilgrensende forskningsfelt mener
vi at en fremdeles bør søke å beholde boligfokuset og særpreget som
ligger i forskningen om vanskeligstilte på boligmarkedet i den fram-
tidige forskningen på feltet.

I en mer omfattende kunnskapsoversikt av denne typen burde vi
naturligvis ha vært mer presis og eksplisitt på hvor forskningen om
vanskeligstilte på boligmarkedet bør vende seg for å hente impulser.
Med andre ord vi burde ha pekt på konkrete arbeider og perspektiver en
bør trekke innsikt fra. Selv om vi ikke har rammer til å gjøre dette her
mener vi det er viktig å peke på behovet for å orientere seg noe mer mot
andre deler av forskningsverdenen.

2.3 Hushold og virkemidler
Som vi var inne på i 2.2 er det mye av forskningen om vanskeligstilte
på boligmarkedet i Norge som tar utgangspunkt i ulike virkemidler. Det
er ett mulig perspektiv, et alternativ er å ta et mer eksplisitt
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utgangspunkt i personer, situasjoner og ’situasjonenes utvikling’. Det
vil her ikke være snakk om å erstatte et perspektiv med et annet.
Hensikten med delkapitlet er mer å understreke at vi mener at en bør
legge større vekt på analyser som har husholdene og deres situasjon på
boligmarkedet som analytisk innfallsvinkel og perspektiv i forskningen
om vanskeligstilte på boligmarkedet

Denne kunnskapsoversikten inneholder ingen systematisk gjen-
nomgang av forskning i andre land som behandler temaet vanske-
ligstilte på boligmarkedet. Vårt klare inntrykk er at i kanskje enda større
grad enn for Norge, er det vanlig i andre land å ta utgangspunkt i
virkemidlene når dette temaet tas opp. Forskningen om vanskeligstilte
på boligmarkedet finnes ofte under overskrifter som:

- Housing benefits/housing allowances

- Social (eller public) housing

- Low-income housing

- Assisted living

Merk at vi her baserer oss på et grovt inntrykk. Det er selvfølgelig også
stor variasjon i hvordan denne typen forskning drives innen den ganske
heterogene regionen ’Verden utenfor Norge’. Den største svakheten
med denne kunnskapsoversikten ligger kanskje nettopp i at vi ikke gjør
mer systematiske innhentninger av innsikten som forskning fra andre
land gir.

I forhold til situasjonen i andre land er det tre forhold vi mener det
er viktig å ta hensyn til om man sammenligner eller utnytter andres
resultater. Man har i Norge en bredere meny av virkemidler til bruk i
den boligsosiale politikken enn man har i de fleste andre land. Norge er
et rikt land. Levestandard og private inntekter er høye i en internasjonal
sammenheng, også den offentlige økonomien er relativt sett god hos
oss. Videre er det nok også riktig å si at vi i internasjonal sammenheng
har en ganske jevn inntektsfordeling. Dette har betydning for de
utfallene som genereres i boligmarkedet overlatt til seg selv når det
gjelder husholdenes muligheter på boligmarkedet og boligfordelingen.

Den boligsosiale politikken i Norge handler ikke bare om hvem
som skal få bostøtte, hvor mye de skal få og hvem som får/bør få
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tilgang på kommunale boliger. Menyen av boligsosiale tiltak er atskillig
bredere. Vi har også direkte personrettede kapitaltilskudd (boligtil-
skuddet) som en støtte til kjøp av bolig. Videre har vi startlåneordningen
som gir hushold med vansker med å skaffe lån på det åpne markedet
muligheten til å kjøpe en bolig. I tillegg har vi også låne- og tilskudds-
ordninger som kan brukes til tilpasning av bolig for personer med
funksjonshemminger. Det er nok riktig å si at den boligsosiale politikken
i Norge er mer rettet mot eie av bolig enn den er i andre land. Den brede
menyen med mange ulike muligheter er et argument for å ikke begrense
seg til partielle studier av enkelt virkemidler. Det faktum at enkelte
situasjoner (eller hushold) møtes med pakker av virkemidler gjør også at
studier som tar sitt utgangspunkt i hushold og situasjoner er relevante for
å forstå vanskeligstiltes muligheter i det norske boligmarkedet.

Også her er det på sin plass å knytte noen kommentarer til de
boligsosiale handlingsplanene og arbeidet med dem. Prinsippene for de
registreringene som gjøres av hushold med vansker på boligmarkedet er
at alle som er i kontakt med kommunens tjenesteapparat over en viss
periode vurderes i forhold til om de har et boligproblem. En registrerer
så et sett av kjennetegn for alle dem som har en eller annen form for
problem. I tillegg til husholdskjennetegnene registreres også nåværende
boforhold og eventuelle behov for oppfølgende tjenester. Dette er rele-
vant å ta opp her fordi grepet i registreringen er å ta utgangspunkt i
hushold med uløste problemer på boligmarkedet.9 For dem som er
vurdert til å ha et boligproblem antydes det også hvilke løsninger som
kan være hensiktsmessige. Arbeidet med å registrere bostedsløse i
Norge som nå (sent i 2003) er i gang har også et fokus på personer.

Registreringene som ble omtalt overfor er gjennomført i mange
kommuner. Selve arbeidet med registreringene er gjort manuelt, og
krevde en stor innsats i kommunene. En kan si at arbeidet har litt preg
av å være et engangsløft for å bedre oversikten og kunnskapen. For å
redusere ressursinnsatsen, og for å gjøre det mulig å oppdatere

                                       
9 Uløste problemer betyr her uløste problemer som kommunens saksbehandlere
oppfatter som å være av en slik art at en ønsker å bidra til en løsning. Regi-
streringene er imidlertid ikke noen form for saksbehandling, og det vil på grunn av
begrensede ressurser ikke være slik at alle som oppfattes å være i en situasjon hvor
kommunen ’ønsker å hjelpe’, faktisk vil kunne få hjelp.
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kunnskapen ble det satt i gang et utviklingsprosjekt for å etablere
maskinelle registreringsrutiner. Dette systemet, som har fått navnet
BOKART, er utviklet, og det er inne i en utprøvingsfase. Når det er
implementert i (noen av) kommunene vil det gi en unik database som
grunnlag for analyser av situasjonen for hushold med problemer på
boligmarkedet. De mest spennende mulighetene dette åpner for er
analyser av den dynamiske utviklingen av situasjonen for vanskelig-
stilte på boligmarkedet, og hvordan denne påvirkes av virkemiddel-
bruken rettet inn mot de enkelte hushold.

Forskningsbasert kunnskap om hvordan de ulike virkemidlene som
brukes i den boligsosiale politikken faktisk fungerer, er viktig som
basis for en utvikling av både virkemidlene i seg selv og av den
praktiske bruken av dem. Spesielt viktig er det å få et enda bedre grep
om effekten bruken av virkemidlene har for boforholdene til dem som
får tilgang på dem – og for boforholdene til svakstilte generelt. Dette er
ikke noe nytt tema, se Hansen (1996). En kan likevel ikke si at vi er i
mål med denne typen forskning. Inngående kunnskap om hvordan de
enkelte virkemidlene partielt sett virker vil videre være input til rasjo-
nelle vurderinger av sammensetning av virkemiddelmenyer på både
statlig og kommunalt nivå.

Det er også behov for vanskeligstilt-forskning som setter fokus på
hushold, hendelser og situasjoner. I det praktiske boligsosiale arbeidet
er spørsmålet hva som er det hensiktsmessige virkemidlet for hver
enkelt av dem som er i en vanskelig situasjon. Med en viss rett kan en si
at hver kombinasjon av situasjon og hushold er unik. Likevel kan en
generalisere de valgsituasjonene kommunene står overfor. Generali-
sering i dette tilfellet handler om å identifisere kjennetegn på hushold-
situasjonskombinasjoner som er viktige for valg av virkemiddel.

Valg av virkemiddel betyr mer konkret: hvem skal tilbys startlån,
boligtilskudd, kommunal bolig eller hospitsplass. Dette valget må
gjøres dels ut fra effekten, for husholdet av de ulike tiltakene. Dels må
det også gjøres ut fra en vurdering av kostnadene ved tiltakene.
Tiltakene har to ulike former for kostnader. En har for det første de
direkte kostnadene ved tiltakene. For det andre har en ulempen ved at
tildeling av virkemiddel til et hushold vil fortrenge andre hushold.
Budsjetter, som boligmassen, er jo typisk av en begrenset størrelse. Litt
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gammelmodig uttrykt kan en si at boligsosialt arbeid dels handler om å
rangere ’verdig trengende’. På sett og vis kan en si at disse husholds/
hendelse/situasjonsperspektivene er en videreføring av perspektivet i
det utviklingsarbeidet som er gjort og gjøres i forbindelse med de
boligsosiale handlingsplanene.
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3 Forskning om vanskeligstilte på
boligmarkedet – Noen hovedpoeng
fra den norske forskningen

I St.meld. nr. 49 (1997–98) Om boligetablering for unge og vanske-
ligstilte slås det fast, på bakgrunn av de siste boforholdsundersøkelsene,
at størstedelen av Norges befolkning i dag bor godt. Men noen
husholdninger har dårligere boforhold, og problemer med å skaffe seg
og beholde en god bolig. Ifølge loven om sosiale tjenester (§ 3-4
Boliger til vanskeligstilte) skal sosialtjenesten medvirke til å skaffe
boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på bolig-
markedet. Kommunene har det primære ansvaret for gjennomføringen
av boligpolitiske tiltak overfor vanskeligstilte, men staten bidrar økono-
misk gjennom ulike tilskudds-, støtte- og låneordninger formidlet av
Husbanken. Fra midten av 90-tallet har Husbankens økonomiske
virkemidler i større grad blitt selektive virkemidler basert på behovs-
prøving – boligsubsidiene og en økende del av utlånsmidlene har gått
til svakstilte hushold (Bachke 2003).

3.1 Økonomiske faktorer
Vanskeligheter med å oppnå eller å opprettholde en tilfredsstillende
boligstandard vil naturlig nok ofte bunne i dårlig økonomi og lite
ressurser. Begrenset inntekt og formue reduserer muligheten til å få
innvilget boliglån, og kan gjøre det problematisk å takle de løpende
boutgiftene.

En sterk prisvekst på boliger de siste årene, særlig for de minste
boligene10 som i første rekke er aktuelle for lavlønnsgrupper og første-
gangsetablerende, har gjort det dyrere å komme inn på boligmarkedet,
og sørger for at en større del av husholdningsinntekten går til å dekke
boutgifter (NOU 2002: 2). Prisutviklingen har ikke ført til at unge
mennesker flytter senere hjemmefra. Samtidig har eierandelen blant

                                       
10 Se f.eks Medby (2002).
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tyveåringer vært synkende på hele 90-tallet, til tross for generelle
høykonjunkturer med gunstig renteutvikling og en positiv inntekts- og
arbeidsmarkedsutvikling. Flere unge velger å utsette førstegangs bolig-
kjøp, og blir i stedet leietakere i en periode (Gulbrandsen 2002). Ifølge
Øistensen (1998) har den økte etterspørselen på leiemarkedet, kombi-
nert med et redusert tilbud som følge av omgjøring av leide boliger til
eide boliger, gitt kraftig stigning i husleiene – spesielt i sentrale strøk.
Prisstigning både i kjøpsmarkedet og i leiemarkedet vil gjøre bolig-
situasjonen vanskeligere for utsatte grupper.

Husbankens selektive virkemidler er fortrinnsvis rettet mot å bistå
husholdninger som er økonomisk vanskeligstilt. Konklusjonen i evalu-
eringer av de ulike virkemidlene er gjennomgående at ordningene
fungerer etter intensjonen ved at mottakerne hjelpes til å opprettholde/
bedre sin bosituasjon, men at det er for få som benytter dem. Dette
skyldes regelverket for hvem som er kvalifisert for å motta støtte, og til
dels også dårlig kunnskap om ordningene hos potensielle mottakere og
i kommunene.

Bostøtte

Bostøtteordningen skal gjøre det mulig for personer/hushold med svak
økonomi å anskaffe eller bli boende i en god bolig, og hovedkonklu-
sjonen på en evaluering utført i 2000 er at bostøtten bidrar positivt i
begge henseender (Oddum 2000). Det er imidlertid ikke alle med dårlig
økonomi som er berettiget til støtte. I sin analyse av bostøtten finner
Pedersen og Gulbrandsen (2003) at dersom fattige hushold defineres
som de med inntekt lavere enn halvparten av medianinntekten, er det
bare 20 prosent av denne gruppen som mottar bostøtte. Kombineres
kriteriet om lav inntekt med kriterier for boutgiftsbelastning øker mot-
takerraten kun svakt. Pedersen og Gulbrandsen konkluderer med at
dagens bostøtteordning bare når ut til en forholdsvis beskjeden del av
gruppen med et potensielt behov for støtte. Særlig gjelder dette yngre
enslige, der mange ikke oppfyller kravene for å komme inn under
dagens ordning. Men selv blant de offisielle målgruppene for bostøtten
er mottaksandelen relativt lav.

Stamsø og Østerby (2000) ser bostøtte som et egnet virkemiddel
for vanskeligstilte på boligmarkedet, blant annet fordi det virker mindre
stigmatiserende enn sosialhjelp ved å være rettighets- og ikke
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skjønnsbasert. Men også de poengterer at ordningen utelukker store
grupper med behov for hjelp. Ved sosialkontorene kritiseres ordningen
for å ha for lave inntektsgrenser, for strenge boligkrav, og for å
utelukke enslige uten barn som ikke mottar trygd eller langvarig sosial-
hjelp. Forskerne finner at det er vanligere å bruke sosialhjelp som støtte
til boutgifter enn bostøtte. Sosialhjelp er i langt mindre grad enn
bostøtte forankret i et regelverk – noe som gjør det til en mer fleksibel
ordning – men ulikhet i behandlingen, mangel på rettigheter og bruk av
skjønn gir samtidig mindre forutsigbarhet i boligsituasjonen. Stamsø og
Østerby foreslår at det blir færre begrensninger i hvem som kan motta
bostøtte, og hevder at økte bostøtteutbetalinger til dels vil oppveies av
reduserte utgifter til sosialhjelp.

I diskusjonen av bostøtten og dens treffsikkerhet er det to poenger
til en må trekke fram. For det første går en av de sentrale målsetningene
på å påvirke boligkonsumet for bestemte prioriterte grupper. Bostøtten
er altså ikke et virkemiddel som først og fremst skal spille en rolle i den
generelle kampen mot fattigdom. Når det er sagt, er det selvfølgelig
interessant å undersøke hvordan ordningen fungerer fordelingsmessig. I
tillegg har vi poenget som Rødseth (1987) har trukket fram. Hvis en har
en gitt boligmasse vil selektive virkemidler som støtter den boligøko-
nomiske posisjonen til noen kun endre fordelingen av boligmassen. På
kort sikt er det ikke mulig å øke den relative konkurransekraften til alle
hushold. På litt lengre sikt kan prispress øke størrelsen på boligmassen.

Startlån: Etableringslån og kjøpslån

En viktig del av Husbankens økonomiske virkemidler er ulike låneord-
ninger. De selektive låneordningene har omfattet etableringslån og
kjøpslån. Fra januar 2003 ble disse to lånene slått sammen til startlån,
som skal benyttes overfor de samme målgruppene og til de samme låne-
formålene. Omleggingen skyldtes blant annet et ønske om å gjøre låne-
ordningen mer brukervennlig, med mindre tungvinte og forvirrende
søknadsprosedyrer. Mens man før måtte søke hos henholdsvis kommu-
nen og Husbanken avhengig av låneordning, administrerer nå kommu-
nene hele lånepakken. Husbanken melder om stor interesse for det nye
lånet (http://www.startlan.no/).

Evalueringer av etableringslåneordningen viste at kommunenes
bruk varierte sterkt (Barlindhaug 1994, Øistensen 1999). Omfang og
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sammensetning av vanskeligstilte hushold vil naturligvis variere
mellom kommunene. I tillegg har en av grunnene til lavt forbruk ifølge
Øistensen sannsynligvis vært mangelfull kunnskap om effekten av
lånene. Fordi kommunene selv måtte dekke eventuelle tap ved mang-
lende tilbakebetaling, har mange kommuner vært tilbakeholdne med å
bruke etableringslån og i stedet satset på kommunal eller privat utleie.
Øistensen analyserte fire kommuner med en aktiv bruk av etablerings-
lån og konkluderte med at ordningen var et hensiktsmessig virkemiddel
som kom fordelaktig ut sammenliknet med andre løsninger når det
gjaldt å sørge for boligetablering av svakstilte hushold. Med riktig bruk
av lånet framstod risikomomentet som lite, kommunene i undersøkelsen
mente misligholdet var større i forhold til innbetaling av husleie enn
tilbakebetaling av etableringslån.

Kommunene er nå gitt anledning til å avsette en del av bolig-
tilskuddsmidlene til et fond for å dekke tap på etableringslån. Denne
ordningen er videreført i forhold til Startlåneordningen. Dette reduserer
kommunenes risikoeksponering i forbindelse med startlånene i
betydelig grad.11

Etableringslåneordningens sosiale profil innebar at lånesøkerne
ikke kunne ha for høy inntekt – kommunenes ønske om å sikre seg mot
tap gjør at inntekten heller ikke kunne være for lav. De siste årene ble
retningslinjene endret for å gjøre ordningen mer inkluderende. Fra 1998
til 2000 doblet Oslo kommune sin bruk av etableringslån, både ved å
åpne opp for at personer med mindre trang økonomi kunne bevilges
lån, og ved å lempe på kravet til egenkapital på 10 prosent (Holm og
Dyb 2001). Men igjen for å sikre lånetakernes betjeningsevne ville
kommunene ikke gi for store lån, noe som kunne gjøre det problematisk
å finne boliger innenfor etableringslånets finansielle ramme i tider med
høye boligpriser. Ordningen så med andre ord ut til å være utilstrek-
kelig i deler av dagens boligmarked. Holm og Dyb hevdet imidlertid at
det ikke nødvendigvis var noen løsning å heve rammen på lånet, så
lenge hovedproblemet lå på tilbudssiden med for få egnede boliger i en
fornuftig prisklasse.

                                       
11 Det kan i den forbindelse nevnes at vi ikke kjenner til noen analyser av hvordan
denne ordningen faktisk fungerer i kommunene.
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Til forskjell fra etableringslånet ble kjøpslånet tildelt av
Husbanken – etter innstilling fra kommunene – og det var Husbanken
som bar eventuelle tap. Også for dette lånet var en av grunnene til lav
bruk at lånet ikke strakk til – boligene ble for dyre, særlig i storbyene
(NOU 2002: 2). Bruken av kjøpslån økte på slutten av 90-tallet da
regelverket ble endret slik at lån kunne gis til å kjøpe brukte
borettslagsboliger, ikke bare selveierboliger, og fordi ordningen ble
åpnet for unge i alderen 18 til 35 år.

Boligtilskudd til etablering

I 1996 ble Husbankens rentetrapp og særvilkår på lån avviklet, og
markedsbestemte renter innført. Bortfallet av subsidiene i den generelle
låneordningen skulle kompenseres ved en økning i utmålingene av den
tidligere ordningen med etableringstilskudd. Ordningen byttet samtidig
navn til boligtilskudd til etablering. Det ble skapt et større skille mellom
mottakerne av tilskudd og de som bare får lån. Barlindhaug et. al (1996)
fant imidlertid at avslag om etableringstilskudd ikke førte til store
problemer i de fleste tilfeller, husholdene kjøpte boligen de søkte om
tilskudd til ved hjelp av etableringslånet alene. Forskerne var likevel
bekymret for at det fantes en større gruppe husholdninger som falt
mellom de statlige ordningene og ble uten hjelp. De hadde for høy
inntekt til å kvalifisere for etableringstilskuddet, men ikke god nok
betalingsevne til å innvilges etableringslån.

Flertallet av de som mottar etableringstilskudd rapporterer en
positiv effekt – ni av ti oppgir at boforholdene ble bedret etter
tildelingen og de fleste opplevde også en forbedring i privatøkonomien
(Barlindhaug, Bondevik og Nordvik 1996).

Kommunale virkemidler

I tillegg til Husbankens låne- og støtteordninger har kommunene egne
virkemidler for å hjelpe økonomisk svakstilte husholdninger på bolig-
markedet. Som nevnt over blir sosialhjelp ofte brukt som økonomisk
bistand til boligutgifter. Videre har alle kommuner mulighet til å
etablere egne bostøtteordninger i tillegg til den statlige, og ikke minst
disponerer kommunene utleieboliger.

I 2000 var det ifølge Brattbakk og Hansen (2002) litt over 80 000
kommunale utleieboliger i Norge – tilsvarende rundt 4 prosent av den
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totale boligmassen. En klar majoritet leies ut til vanskeligstilte bolig-
søkere, kun en tiendedel var personal- eller tjenesteboliger i 2000.
Fordelingen av utleieboliger til ulike grupper vanskeligstilte var slik at
omtrent halvparten ble disponert av eldre eller funksjonshemmede og
halvparten av sosialt og økonomisk vanskeligstilte.

Det er stor variasjon i bruken av kommunale utleieboliger, sett i
forhold til innbyggertall finner vi de høyeste andelene i Oslo samt i
småkommuner i Nord-Norge (Brattbakk og Hansen 2002). En spørre-
undersøkelse gjennomført blant landets kommuner høsten 2000 viser at
planene for framtiden også ser svært ulike ut – over halvparten av
kommunene ønsker ikke å endre tilbudet, mens en tredjedel planlegger
en økning og en tiendedel en reduksjon i tilbudet. At kommunene ikke
ønsker å øke tilbudet ser ut til å skyldes økonomiske forhold, og til dels
organisatoriske problemer med drift og vedlikehold samt problemer
med «brysomme og kravstore» leieboere som er vanskelige å få ut når
kontraktstiden er over. I en evaluering av kommunale utleieboliger kon-
kluderte imidlertid forskerne med at disse lønner seg for kommunene,
på grunn av indirekte økonomiske fordeler gjennom skatteinntekter og
besparelser i sosialhjelp (Hansen, Nordvik og Stang 1997). Det ble
understreket at kommunenes forvaltning av utleieboliger burde gjen-
nomgås for å sikre en mer rasjonell drift og bedre vedlikehold. Kom-
munenes prispolitikk og fastsettelse av husleie må finne en balansegang
mellom hensynet til leietakernes betalingsevne og kommunenes kost-
nader ved tilbudet (Langsether, Gulbrandsen og Annaniassen 2003).

Brattbakk og Hansen (2002) påpeker at sentrale myndigheter har
oppfordret kommunene til å øke satsingen på utleieboliger de siste
årene, men ikke nødvendigvis i form av boliger eid og forvaltet av
kommunene. Som alternativ til å eie og formidle egne boliger kan
kommunene formidle boliger etter avtale med private eiere, eller
overlate boligforsyningen helt og holdent til private aktører og nøye seg
med å dekke utgifter etter lov om sosiale tjenester. Ved avtaler med
private eiere kan det ifølge Hansen, Nordvik og Stang (1997) være et
problem for kommunene å ha kontroll over kvalitet og reelle kostnader
ved tilbudet, samt å ha oversikt over og bestemme fordelingen av risiko
og vedlikehold. Det kan dessuten være ulike interesser i hvordan
leieforholdet skal inngås. For eksempel fant Stamsø (2002) i intervjuer
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med representanter fra sosialkontorene i Oslo og profesjonelle utleiere
at mens sosialkontorene ønsker å benytte den såkalte garantiordningen,
er private utleiere generelt kritiske og mener dette ikke gir dem god nok
beskyttelse. Utleierne foretrekker depositum, som for sosialkontorene
er svært arbeidskrevende og innebærer at de har store beløp utestående
til enhver tid.

Individer/husholdninger som trenger hjelp av det offentlige til å
skaffe seg en leiebolig sliter ofte med andre problemer i tillegg til dårlig
økonomi, noe som kan gjøre at de mestrer en vanlig bosituasjon dårlig.
Dette gjør dem mindre attraktive som leietakere, og kan gjøre det van-
skelig å få skaffet til veie bolig gjennom profesjonelle private utleiere.

3.2 Spesielle boligbehov
Problemer på boligmarkedet kan oppstå der husstanden inkluderer
personer med spesielle og ressurskrevende boligbehov. Husstanden kan
trenge bistand for å utbedre boligen og gjøre den mer anvendelig, eller
det er nødvendig med oppfølging/hjelpetiltak i boligen.

Tilgjengelighet

Det er et boligpolitisk mål at alle skal kunne tilbys en bolig tilpasset sitt
funksjonsnivå, og at funksjonshemmede skal integreres i vanlige
bomiljøer. Men det presiseres i boligutvalgets innstilling (NOU 2002:
2) at for å nå dette målet må tilgjengeligheten økes både i eksisterende
og i nye boliger. Husbankens tilskuddsordning til tilpasning av bolig
skal ifølge målsetningen bidra til at eldre og funksjonshemmede får
tilpasset boligen til sine bevegelsesvansker eller andre funksjons-
hemminger, slik at tilgjengeligheten øker og beboeren blir mest mulig
funksjonsdyktig. I en evaluering av ordningen setter Ytrehus, Stamsø
og Østerby (1998) spørsmålstegn ved hvorvidt tildelingen er i tråd med
målsetningen for flere av mottakerne (evalueringen bygger på spørre-
undersøkelser med brukere av ordningen og med saksbehandlere i
kommunene – svarprosenten var lav for begge surveyene). Halvparten
av utvalget oppgir at de ikke har redusert funksjonsnivå (ut fra
forskernes kriterier), og i tillegg til utbedringsarbeider går en stor andel
av tilskuddene til forhold av mer vedlikeholdsmessig karakter. Videre
har 10 prosent av stønadsmottakerne i utvalget inntekter over 200 000
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kroner og 25 prosent formue på mer enn 100 000 kroner – 77 prosent
bidro da også med å betale deler av kostnaden for arbeidet.

På den annen side synes flertallet blant de kommuneansatte at det
er behov for ordningen, og en stor andel av de som har fått tilskuddet
rapporterer positive virkninger som kan sies å være i tråd med ord-
ningens målsetninger, blant annet ved å sørge for at mottakeren kan
fortsette å bo i eget hjem. Det forhold at mange mottakere benytter
andre midler i tillegg til tilskuddet kan tolkes dit hen at gruppen egent-
lig hadde mulighet til å finansiere tiltakene selv, men Ytrehus, Stamsø
og Østerby (1998) resonnerer slik at tilskuddet også kan ha vært et
incitament som utløste bruk av egne midler til å gjøre nødvendig arbeid,
eller i siste instans representerte et nødvendig bidrag for overhode å få
arbeidet utført. Forskerne mener funnene fra evalueringen tyder på at
potensielle brukergrupper ikke informeres godt nok om ordningen, og
at det dessuten er for lite utveksling av informasjon om tilskudds-
ordningen i kommuneforvaltningen, mellom etater og yrkesgrupper.

Funksjonshemmede kan også søke Rikstrygdeverket om finan-
siering av tekniske hjelpemidler til boligen. I tillegg til tiltakene som er
spesielt rettet mot å øke boligens tilgjengelighet, kan funksjons-
hemmede få hjelp med boligsituasjonen gjennom de mer generelle låne-
og støtteordningene i Husbanken, og gjennom tildeling av kommunale
utleieboliger. I 1993 fant Nordvik at den økonomiske situasjonen var
svært ulik i gruppen av husholdninger som omfatter medlemmer med
funksjonshemming. Hans tolkning av funnene var at de som kom
dårligst ut ikke var de med størst behov – for eksempel unge født med
en så kraftig bevegelseshemming at de aldri kan fungere i det ordinære
arbeidsmarkedet – fordi disse fikk god hjelp fra støtteapparatet. På den
andre siden fant man ressurssterke husholdninger som både klarte å
finansiere eget boligkonsum og samtidig skaffe seg støtte fra det
offentlige. Det var individer/husholdninger som befant seg mellom
disse to gruppene som slet mest.

Oppfølging

I forhold til den andre gruppen husholdninger med spesielle boligbehov
– der personer trenger oppfølging for å mestre sin bosituasjon for
eksempel på grunn av rusproblemer og/eller psykiske lidelser – er det
offentlige tilbudet, ifølge Holm og Dyb (2001), relativt begrenset.
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Utkastelser og bostedsløshet kan dels sees som et resultat av manglende
botiltak med oppfølging for vanskeligstilte.

Den vanligste årsaken til utkastelser er at husleien ikke betales, noe
som igjen skyldes uoversiktlig økonomi og disponeringsvansker. På
bakgrunn av intervjuer med namsmenn, saksbehandlere ved sosial-
kontorene og utleiere (men ikke med beboerne selv), samt statistiske
oversikter fra namsmennene i de store byene i landet, konstaterer Holm
(2001) at dette i hovedsak ser ut til å bunne i holdninger og vilje hos
beboerne, ikke deres evner. I en del tilfeller skyldes imidlertid utkastel-
sene problemer knyttet til bofunksjonalitet og botrening. Namsmennene
og de ansatte på sosialkontorene poengterer at i disse tilfellene kan ut-
kastelsen ha den hensikten å gjøre det offentlige oppmerksom på et lite
egnet boforhold for personer med store bovansker som bør få alterna-
tive tilbud.

Bostedsløshet

Anslaget for antall bostedsløse i Norge ble i desember 1996 beregnet til
å være i underkant av 6200 personer (Ulfrstad 1997). Kartleggingen av
bostedsløse viste at flertallet slet med rusproblemer eller psykiske
problemer. I undersøkelsens utvalg var det kun en tiendedel som verken
hadde rusproblemer eller psykiske problemer eller hadde vært på
institusjon siste halvåret. I denne siste gruppen befant det seg en større
andel utenlandske kvinner med små barn.

Det finnes ifølge Ulfrstad (1999) ingen organisasjon med et
helhetlig ansvar for bostedsløse, eller en organisert koordinering av
relevante tiltak og institusjoner. De bostedsløse må i stedet forholde seg
til en rekke ulike offentlige instanser, og mange «resirkuleres» i
hjelpeapparatet i mangel på målrettet og planmessig arbeid. Noen grup-
per faller utenom de fleste tiltak – dette gjelder personer som er mildere
psykisk utviklingshemmet, personer med psykiske problemer, og per-
soner med dobbeltdiagnoser innen rus og psykiatri. Bolig er dessuten
ofte et diffust mål i hjelpeapparatets arbeid. Dyb (2002) ser det som
sannsynlig at manglende fokus på bostedsløshet og særegne bolig-
sosiale problemstillinger kan ha bidratt til økt marginalisering i Norge. I
nordisk sammenheng viser det seg at Norge har en relativt høy andel
bostedsløse. Fra midten av 90-tallet har det imidlertid kommet ny giv
og ny satsing på problemfeltet. I Utjamningsmeldinga (St.meld. nr. 50
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(1998–99)) varslet regjeringen at den ønsket å styrke politikken overfor
bostedsløse, og i år 2000 satte myndighetene i gang et fireårig prosjekt
der siktemålet er å utvikle metoder og tiltak for å bekjempe og forebygge
bostedsløshet (oppstartfasen er evaluert av Byggforsk i to rapporter:
Hansen, Dyb og Holm (2002) og Dyb (2003)). En nasjonal videre-
utdanning i boligsosialt arbeid er etablert ved høyskolen i Sør-Trøndelag
(http://www.ahs.hist.no/fag/iveo/videreut/boligsos/Studieplan.doc/index.
html).

Det kan nevnes at Ruud (2000) anbefaler å se nærmere på
UNGBO-modellen – med bogrupper og oppfølging av beboere – som
en mulig modell for vanskeligstilte på boligmarkedet generelt. Ulike
former for bokollektiv kan opprettes for utsatte grupper, blant annet
bostedsløse, personer med rusproblemer eller med psykiatriske pro-
blemer og flyktningegrupper, og der graden av oppfølgingsbehov vil
variere fra bogruppe til bogruppe og innad i gruppene.

3.3 Uønskethet/utestengning
En siste årsak til at individer/husholdninger kan ha vanskeligheter med
selv å skaffe seg en tilfredsstillende bolig, er at de utestenges fra deler
av boligmarkedet på grunn av uønskethet. Dette gjelder ikke minst
personer med etnisk minoritetsbakgrunn.

Flyktninger/innvandrere

Ansvaret for førstegangsetablering av flyktninger ligger hos kommu-
nene. Etter å ha mottatt sin første bolig kan flyktningen i prinsippet
flytte fritt, men er da selv ansvarlig for å skaffe seg en ny bolig (Hansen
1993). En undersøkelse av flyktningers levekår fra 1995, der 329
personer fra seks nasjoner ble intervjuet, viste at de bodde trangt sam-
menliknet med nordmenn generelt, og brukte gjennomsnittlig en større
andel av husholdningens inntekt til boligutgifter (Djuve og Hagen
1995). På spørsmål om hvorfor de bodde dårlig var det flere som oppga
at dette skyldtes at utleierne foretrakk nordmenn, enn at boligene var
for dyre. Med andre ord – færre valgmuligheter i boligmarkedet som
følge av diskriminering ble opplevd som en viktigere faktor enn egne
ressurser.
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Flere undersøkelser har vist at personer med etnisk minori-
tetsbakgrunn i gjennomsnitt bor dårligere enn nordmenn, og i relativt
stort omfang føler at de blir diskriminert på boligmarkedet (Hansen
1993, 1994, Stamsø 1999, Søholt 1999). I sin gjennomgang av lovgiv-
ning og diskriminering på det norske boligmarkedet skriver Søholt at
mens boligformidlere er pålagt å yte de samme tjenestene til kunder
uavhengig av bakgrunn, kan private selgere og utleiere som ikke
benytter megler eller boligformidler stort sett selge eller leie ut til hvem
de vil. Dersom det finnes fordommer mot personer med etnisk minori-
tetsbakgrunn i denne situasjonen, vil gruppen nødvendigvis tape i kon-
kurransen med norske boligsøkere. Dette ser ut til å forekomme i særlig
grad på leiemarkedet, men er ifølge Søholt heller ikke uvanlig på
salgsmarkedet. Imidlertid finner hun at veldig få benytter seg av retts-
apparatet for å få oppreisning for opplevd diskriminering i forbindelse
med boligkjøp eller leie.

Flyktninger kan også til en viss grad sies å diskrimineres indirekte
av det offentlige, ved at kriteriene for å være berettiget til hjelp med
bolig ikke alltid faller heldig ut for dem. F. eks. kreves det botid i en del
kommuner for å bli prioritert for boligbistand (Søholt 1999).

Ulike etniske grupper har svært varierende boligsituasjon – de som
har lengst botid i landet (i første rekke pakistanere) kommer generelt
bedre ut enn de mer nyankomne (som for eksempel somaliere) (Søholt
2001). Dette kan sees i sammenheng med endringer på boligmarkedet
de senere årene, med prisvekst i kjøpe- og leiemarkedet. I tillegg har
botid sammenheng med yrkesdeltakelse og inntekt, og ikke minst med
gruppens samlede kunnskap om det norske boligmarkedets funk-
sjonsmåte. For innvandrer- og flyktninggrupper er eget nettverk viktig
for boliganskaffelse – med utveksling av erfaringer, hjelp til å lete, og
tilbud om å leie eller kjøpe.

Som nevnt tidligere befinner det seg en del barnefamilier med
innvandrer/flyktningbakgrunn blant de bostedsløse. Boligtiltak for
flyktninger vil med andre ord også hjelpe til å redusere antallet akutt
bostedsløse barnefamilier. Holm og Yttri (2002) foreslår å utvide
kommunenes ansvar for å sikre flyktninger bolig – for eksempel ved at
det skal gjelde for en viss periode, ikke bare i forhold til den første
boligen. Videre at flyktningene fra begynnelsen aktiviseres i forhold til
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egen boligsituasjon, og på denne måten læres opp i hvordan det norske
boligmarkedet fungerer. For å hjelpe boligsøkere med etnisk minori-
tetsbakgrunn foreslår Søholt (1999) blant annet at alle kommuner
fjerner kravet til botid for å gi bistand til vanskeligstilte boligsøkere, og
at det vurderes om boligbyggelag i større byer skal kunne få ekstra til-
skudd for å bygge borettslag hvor en viss andel av boenhetene
reserveres søkere med etnisk minoritetsbakgrunn.

10 prosentsregelen

Individer/husholdninger med sosiale problemer kan også oppleve ulike
former for uønskethet og utestengning fra boligmarkedet. Ønsket om å
holde visse sosiale grupper ute førte til at flere og flere borettslag
vedtok å hindre kommunene i å eie andeler (Hansen 2002). For å for-
hindre en utvikling i retning av at borettslagene kvittet seg med
kommunale utleieboliger, og sikre kommunene tilgang til utleieboliger
for vanskeligstilte, så myndighetene seg nødt til å innføre en lov som
gir kommunene rett til å eie inntil 10 prosent av leilighetene i alle
sameier og borettslag (innført i henholdsvis januar 1998 og januar
1999). En spørreskjemaundersøkelse gjennomført i borettslag og sam-
eier med kommunale utleieboliger, og samtaleintervjuer med aktører i
kommunene, bekreftet ifølge Dyb (2001) at kommunene bruker 10 pro-
sentsregelen til å skaffe utleieboliger til vanskeligstilte, særlig i de store
byene. Kommunene vektlegger at regelen virker både ved at de ikke
blir nektet å kjøpe leiligheter, og fordi de ikke må selge seg ut der de
har leiligheter. Regelen er imidlertid upopulær blant borettslag og
sameier – nesten halvparten oppgir at kommunen følger opp leieboerne
sine dårlig, til dels svært dårlig, og at samarbeidet ikke er blitt bedre
etter at den nye regelen ble innført.
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4 Videre forskning på feltet

4.1 Innledende kommentarer
Det er naturlig å avslutte en kunnskapsoversikt med noen spekulasjoner
rundt innretningen på det videre arbeidet. Hovedoppgaven i det arbeidet
eller forskningsprogrammet vi står foran, må være å øke forståelsen av
hva som skaper vanskeligheter i forhold til det å skaffe og opprettholde
gode boforhold, hvem som rammes av slike problemer og hvordan stat
og kommune kan avhjelpe dette. I denne sammenheng er det av
avgjørende betydning å framskaffe gode, pålitelige og representative
data om de prosesser vi står overfor. Vi vil i den sammenheng foreslå å
utnytte registerdata i langt større utstrekning enn tilfelle har vært hittil i
forskningen om svake grupper på boligmarkedet. Ved å bruke og ved å
koble data fra ulike registre, vil det være mulig å se flere saksområder i
et samlet hele, samt foreta dynamiske prosessanalyser der personer og
hushold følges over tid.

Det er også viktig å se den videre forskningen på dette tema-
området i relasjon til forskningsprogrammets virksomhet under over-
skriften kommunenes plass og rolle i boligpolitikken. Kommunene er
det sentrale gjennomføringsorganet i den boligsosiale politikken i
Norge. Det meste av de boligpolitiske tiltak overfor svake grupper er
lokalt forankret, i det enkelte kommunes sosialpolitiske hjelpeapparat.
De ulike prosjektene og aktivitetene innenfor de to temaområdene bør
derfor i størst mulig grad sees i sammenheng med hverandre, slik at
aktivitetene gjensidig kan utfylle og støtte hverandre. Dette gjelder også
for de prosjektene som inngår under temaet ’Statens og Husbankens
rolle i en markedsstyrt boligsektor’.

Oversiktlig kunnskap om vanskeligstilte på boligmarkedene og
situasjoner som forårsaker slike vanskeligheter, mangler både på lokalt
og sentralt hold. Forsøk på å beskrive feltet blir gjerne meget
summarisk og knyttet til de som på et gitt tidspunkt mottar en eller
annen offentlig støtte. Det pågår flere interessante tiltak for å skaffe
bedre oversikt. Registreringene i de boligsosiale handlingsplanene og
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ny kartlegging av bostedsløse bidrar til vesentlige forbedringer i kart-
leggingen av grupper med akutte og store problemer. De nye dataene
som BOKART-systemet etter hvert vil gjøre tilgjengelige, åpner nye
analysemuligheter, ikke minst hva angår individuelle effekter av
tiltakene.

Det er også behov for mer kunnskap om hvordan nivået på trygde-
og sosialpolitikken påvirker omfanget og innretningen av de selektive
boligpolitiske virkemidlene. Vil trygdeytelser, som er like over hele
landet, i mindre grad i storbyer enn andre steder være tilstrekkelige til
betjening av løpende boutgifter. Det vil det være behov for mer kunn-
skap om sammenhengen mellom nivået på ulike velferdsordninger og
etableringsbetingelser i ulike boligmarkeder. Er det slik at både bolig-
politikken og sosialhjelpen i stor grad lapper på et system med utilstrek-
kelige trygdeytelser?

4.2 Et statisk og et dynamisk perspektiv
Vanskeligstilte på boligmarkedene er et tema man kan nærme seg ut fra
minst to forskjellige tilnærminger. Den ene tilnærmingen er å avgrense
og definere hvem som er vanskeligstilt. En tenker seg da at det er
grupper i befolkningen som er sterkt utsatt for å oppleve en problema-
tisk boligsituasjon, oppgaven blir å identifisere disse gruppene. Står vi
overfor personer med inntektsproblemer, sosiale problemer, medisinske
eller psykiske problemer eller kombinasjoner av disse? Sentralt i denne
sammenhengen blir spørsmål om ressurstilgang og mangel på relevante
ressurser. Uansett hva som er de bakenforliggende årsakene, vil dette
være grupper som ofte har lav inntekt som et vesentlig kjennetegn.

Den andre tilnærmingen er å ta utgangspunkt i de problemene som
oppstår med å etablere og opprettholde gode boforhold. Selv om det er
noen som er mer utsatt enn andre for å møte slike problemer, kan man
ha som utgangspunkt at dette er problematiske situasjoner som alle og
enhver kan komme ut for. Sentralt i denne forbindelse er spørsmålet om
hva slags hendelser og situasjoner som utløser problemer og vanskelig-
heter, og hvilke ressurser, egenskaper og løsninger som er adekvate på
noe lengre sikt. Viktig i den forbindelse er spørsmålet om hvilke former
for offentlig hjelp som virker, både i forhold til å unngå problemer og
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til opprettholde og utnytte tilgang til alternative ressurser den enkelte
kan mobilisere, som for eksempel sosiale nettverk og familieressurser.

Mens den første tilnærmingen i hovedsak er av statisk karakter, har
den andre tilnærmingen en langt mer dynamisk og prosessuell karakter.
Fram til nå er det den første tilnærmingen som har dominert i forskning
og utredninger. Vi mener tiden nå er moden for i større grad å legge den
andre tilnærmingen til grunn. Grunnen til dette er en forventning om at
for de fleste vil problemene de står overfor være overgangsproblemer
som oppstår som følge av hendelser i arbeidslivet (for eksempel opp-
sigelser), i privatlivet (for eksempel oppløsning av parforhold eller
sykdom) eller som følge av kombinasjoner av to eller flere slike hen-
delser. La oss i den forbindelse nevne en tidligere undersøkelse av
husholdninger med lav inntekt på boligmarkedet (Hansen og Knudtson
1997). Det ble her sendt et spørreskjema til et utvalg av familier med
lave inntekter, basert på inntektsregistre i SSB. Inntektsgrensen ble satt
lik grensen for å kunne få bostøtte. Ett av undersøkelsens funn var de
store og raske endringer i inntekt, særlig blant yngre personer. Det
dreide seg både om varierende tilknytning til arbeidslivet og yrkes-
karrierer, men ikke minst om skifting fra og til parforhold. Å bo alene
eller i par var helt avgjørende for muligheten til å klare de nødvendige
boutgifter En oppfølging av denne tilnærmingen vil være å søke å
kartlegge problemfylte situasjoner på boligmarkedet, bakgrunnen for
disse, deres varighet, hva som kan avhjelpe problemene, og hva som
best hindrer at de utvikler seg til mer permanente problemer. Dette
valget er en viktig årsak til å vi vil benytte de muligheter som register-
data gir til å følge individer over tid.

Slike analyser har blitt gjort av inntektsutviklingen over tid i
Statistisk sentralbyrå. Se f.eks. Aaberge m.fl. (1996). De undersøker
hvordan gruppen av hushold med lav inntekt er sammensatt mhp varig
og midlertidig lav inntekt. Både de substansielle resultatene angående
husholds endringer i posisjonen i inntektsfordelingen over tid og de
analytiske tilnærmingene som brukes i dette arbeidet kan utnyttes i
dynamiske analyser av vanskeligstilte på boligmarkedet.

Et register av den typen som omtales her, kan legges opp slik at en
har opplysninger om hushold på flere punkt i tiden, dvs at en får et
panel av data. Dette åpner opp for nye analytiske perspektiver.
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Panelmetoder har blitt brukt i flere ulike studier av boligmarkeds-
atferden til hushold uten noen spesielle problemer. Se f.eks. Haurin og
Chung (1998) og Kan (1999). Typisk for disse studiene er at en får noe
andre resultater når trekker inn de dynamiske perspektivene, enn det en
får i rent statiske analyser. Spesielt vil effektene av demografiske
kjennetegn kunne være annerledes (ofte svakere) i de dynamiske ana-
lysene. Dette vil være spesielt interessant i forhold til tilpasning og
situasjon på boligmarkedet for svake, eller utsatte, grupper.

VanderHart (1998) bruker denne tilnærmingen i en studie av eldre
på boligmarkedet. Han konkluderer med at effekten av demografiske
kjennetegn blir overvurdert, mens effekten av økonomiske faktorer blir
undervurdert i studier som ikke tar innover seg den variasjonen i situa-
sjon som skjer innen husholdene over tid.

En annen forskningstradisjon hvor en kan hente kunnskap og ana-
lytiske innfallsvinkler er undersøkelser ’welfare careers’. Et eksempel
er Noble m.fl. (1998) som undersøker forekomsten av ’avhengighets-
kultur’ og turnover som mottakere av housing benefits, blant enslige
mødre. Resultatene viser dels at det faktisk er stor turnover, dels viser
de at det er en gruppe (eldre) mottakere som synes å være avhengige av
støtten. De empiriske analysene til Noble m.fl. er registeranalyser ved
hjelp av logitmodeller. Behrendt (2000) undersøker bostøtte og sosial-
hjelp som virkemidler i fattigdomsbekjempelsen i tre europeiske land.
Det viktigste resultatet i denne studien er at det er stor variasjon i effek-
tiviteten av fattigdomsbeskyttelsen. Denne typen studier tar utgangs-
punkt i administrative data over støttemottakere og analyserer mottaker-
nes karrierer innen systemet. I en norsk kontekst kan disse grepene
utnyttes både i studier av bostøtten og i analyser av hvordan de eier-
rettede virkemidlene påvirker hushold over tid.

4.3 Marginaliseringsprosesser
Problemfylte situasjoner som ikke møtes med adekvate tiltak kan bety
starten på en marginaliseringsprosess. Marginalisering, et mye brukt
begrep i sosialpolitikken, betyr at individer og hushold kommer i en
posisjon i ytterkanten av samfunnet, noe som kan gjøre dem ytterligere
sårbare. For noen kan det å befinne seg i en marginal posisjon være
forbigående. Forankringen i ulike sosiale arenaer kan være sterk nok til
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at vedkommende beveger seg mot eller forblir i en inkluderende posi-
sjon. For andre kan bevegelsen gå andre veien; mot sosial eksklusjon.
Hushold i en marginal posisjon på boligmarkedet er hushold i det som
vi definisjonen D6, i kapittel 2.1, kalte for utsatte hushold.

I hvilken grad vil personer og husstander med svak eller ingen
tilknytning til boligmarkedet forbli i denne posisjonen? Hvilke mulig-
heter har marginaliserte grupper til å komme inn på det ordinære bolig-
markedet? Hvordan kan posisjon og muligheter på boligmarkedet
bremse, avverge eller akselerere marginaliseringsprosesser? Hvilke
hendinger og forløp på andre markeder og arenaer, som for eksempel
arbeidsmarkedet og familien utløser boligproblemer eller har sin årsak i
boligproblemer?

Viktige spørsmål er hvordan offentlig tilbud som er innrettet mot å
avhjelpe vanskelige situasjoner faktisk fungerer, hvordan de ulike til-
budene spiller sammen og hvordan tilbud kan ha ikke-tilsiktede
(bi)effekter? I hvilke situasjoner vil tiltak rettet mot boligsituasjonen
være de mest adekvate, og i hvilke situasjoner vil andre typer tiltak ha
best effekt, på sikt også for boligsituasjonen for dem det gjelder? Vi vet
at marginaliserings-, utstøtings- og stigmatiseringsprosesser skjer i
boligsektoren, men vi har liten kunnskap om karakteren av disse pro-
sessene og følgelig har vi liten innsikt i hvordan de kan snus eller
motvirkes. Å få frem denne typen kunnskap er en åpenbar ufordring.

4.3.1 Hushold med varige vansker
Den første, mer tradisjonelle (statiske) tilnærmingen er særlig relevant
over for personer med problemer av mer varig art, slik som langvarig
eller for alltid å være ute av arbeidslivet, ofte på grunn av alvorlige
helseplager og reduserte funksjonsevner. Dette er grupper som nesten
uten unntak vil være avhengig av hjelp for å oppnå og opprettholde en
sosialt akseptabel boligstandard. Viktig i den forbindelse er det bolig-
sosiale arbeid på kommunalt nivå, og de boligtilbud kommunene kan
gi. Kommunene har et variert sett av tilbud til vanskeligstilte på bolig-
markedet. I mange tilfeller må behovet dekkes ved en kombinasjon av
boliger og tjenester. Nedbygging av institusjoner, for eksempel innen
psykiatri, og «boliggjøring» av helse- og sosialomsorgen bidrar til
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dette. En kan også spørre seg om det samme er tilfelle med en antatt
økende bosetting av flyktninger.

Heumann (1996) undersøker effektene av å integrere ungdom med
psykiatriske problemer i sosialboliger ment for også andre grupper.
Analysen viser at dette skapte utrygghet og også andre problemer.
Boliggjøring av deler av helse- og sosialomsorgen og behovet for
tjenester i tilknytning til boligtilbud skaper altså utfordringer i for-
bindelse med forvaltning og drift. Det er også, til dels betydelige,
utfordringer knyttet til hvordan kvaliteten på tilbud for enkelte hushold
avhenger av hvordan tilbudet for andre organiseres.

4.3.2 Kommunale tilbud – kommunale boliger
Kommunale boliger er for mange, i praksis porten inn til en rimelig
bolig. Hvem har fått tilgang til slike boliger? Hvordan skiller deres
boligsituasjon seg fra andre i lignende situasjon for øvrig? Kriterier for
tildeling av kommunale boliger er som regel strenge. Antallet kommu-
nale boliger pr 1000 innbygger ble redusert i de store og sentrale
bykommunene fra 1993 til 2000 (Brattbakk & Hansen 2002). Samtidig
er det utviklingstrekk som gir grunnlag for å anta økende behov for
kommunale boliger, særlig i sentrale regioner

Det trengs mer kunnskap om hvilke former for tilbud, og kombi-
nasjoner av tilbud som fungerer i forskjellige sammenhenger og overfor
forskjellige målgrupper. Det er også viktig å se på effekter på et høyere
nivå av enkeltavgjørelse som isolert sett og hver seg er fornuftige og
riktige sett i forhold til å løse et akutt boligbehov. Det er i den sammen-
heng viktig å studere sammensetningen av sammensetningen av bebo-
erne i de kommunale boligene. I Oslo er det nylig vedtatt enda strengere
kriterier for å tildele kommunal bolig, samtidig som tidligere beboere
som ikke er tildelt bolig på sosialt grunnlag, flytter ut. Et viktig tema i
den forbindelse er hvordan nabolag evner og ønsker å inkludere
personer i marginale posisjoner. Dette gjelder personer med ruspro-
blemer og psykiske problemer, men også personer med ikke-vestlig
opprinnelse er i så måte i utsatte posisjoner. Kemeny (1981) argumen-
terer for at det er en styrke ved det svenske systemet med en stor ikke-
kommersiell leiesektor at en får en variert sammensatt masse av
leietakere. I en norsk sammenheng har vi en liten offentlig leiemasse.
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Problemene, eller kanskje heller ulempene, knyttet til en konsen-
trasjon av folk med vansker i kommunale boliger handler altså om
uheldige effekter av konsentrasjon. I ’den norske modellen’ blir
kommunale boliger søkt integrert i den ordinære boligmassen, se Dyb
(2001). Hvordan virker dette for bomiljøene? reduserer det eventuelle
problemer knyttet til konsentrasjon.

Det er viktig å vite hvordan det boligsosiale arbeidet inngår som en
del av den samlede kommunale tjenesteyting. I hvilken grad dette
lykkes, på hvilket grunnlag det kan lykkes, hva som fremmer slik dette,
er viktig også for forskningen på feltet. Konkret vil det innebære at
forskningskompetanse på det generelle sosialpolitiske og trygdepoli-
tiske område i denne sammenheng vil kunne vise seg å være vel så
fruktbar som forskningskompetanse med mer spesifikt boligfaglige
forankring.

4.3.3 Marginale grupper og marginalisering
Større eller mindre grupper med lav inntekt vil alltid være i en marginal
situasjon på det ordinære boligmarkedet. Hva som skjer med husstander
og mennesker som befinner seg i periferien av det ordinære bolig-
markedet, er lite kartlagt. Det er også viktig å få forståelse av hva det
innebærer å være i periferien av eller utenfor arbeidsmarkedet, eller
være ute av stand til å etablere varige familieforhold. En viktig gruppe
her er voksne enslige med permanent lav inntekt. I hvilke grad faller
slike mennesker utenfor eller mellom offentlige støtteordninger ved for
eksempel å ha for høy inntekt for å komme i betraktning ved tildeling
av kommunal bolig, men for lav inntekt til at de kan betjene for
eksempel et startlån og etablere seg som eier på det ordinære bolig-
markedet. Hvor mange dreier dette seg om, hvor mange har inntekts-
problemer av permanent art og hva trengs av støtteordninger for å lose
deler av denne gruppen, kanskje en større del enn i dag, inn i det ordi-
nære marked? Ved å få mulighet til å følge personer over tid gjennom
tilgang til data fra koblede registre, vil vi få helt nye muligheter til å gi
sikre svar på den slags spørsmål.

Noen grupper blir imidlertid lite direkte berørt av endringer i
boligmarkedet. Boligsituasjonen for de mest marginaliserte gruppene
på boligmarkedet, som bostedsløse, langtidsmottakere av sosialhjelp og



– NOVA Skriftserie 4/04 –52

husstander med permanent lav inntekt blir heller påvirket av hvordan
kommunene satsing på boliger til grupper med spesielle behov. Men det
er likevel behov for mer kunnskap om sammenhengen mellom
bevegelser på det ordinære boligmarkedet og situasjonen for vanske-
ligstilte grupper. Vil noen grupper bli sterkt berørt mens andre berøres i
liten grad?

Det er vesentlig å se dem som får hjelp i sammenheng med en
bredere del av befolkningen, de som enten også har problemer, om enn
av mindre akutt karakter, og de som er potensielt vanskelig stilte. Med
potensielt vanskeligstilte mener vi de som befinner seg i en sårbar,
utsatt situasjon og som derfor lett kan komme i en vanskelig situasjon
på boligmarkedet. Det er viktig å vite mer om hendelser og situasjoner
som utløser vanskeligheter på boligmarkedene.

I boligutvalgets utredning ble det operert med et sterkt skille
mellom dem som hadde et varig lavinntektssituasjon og dem som mer
midlertidig hadde lave inntekter. Det skillet kan nok trekkes om en med
varig lavinntektsposisjon mener de som tidlig er utestengt fra yrkeslivet
av helse- og sosiale grunner. Vanskeligere er det med de som har lav
utdannelse eller av andre grunner har lavt lønnet arbeid, i perioder ikke
har arbeid, osv. En gruppe som kommer ut med lavt boligforbruk er
enslige voksne med lav inntekt. Dette er imidlertid ikke en statisk
gruppe, men i betydelig grad en situasjon noen er i for lengre eller
kortere perioder. Igjen er det dynamiske registerdata som kan gi den
mest relevante og mest representative kunnskap.

Hva som er lav inntekt er et spørsmål om perspektiv. Et perspektiv
vil være inntektsnivå sett i forhold til hva som kreves å skaffe og opp-
rettholde egnet bolig. Et annet perspektiv er de grensene som settes for
fattigdom (Gulbrandsen og Pedersen 2003). Tidligere ble betalings-
evnen fastsatt som en rimelig andel av en gjennomsnittlig lønn, en
tankegang som fortsatt ligger til grunn for bostøtteordningen.
Hulchanski (1994) gir en inngående drøfting av hvordan boutgifts-
andeler kan brukes i vurderinger av situasjonen for hushold på bolig-
markedet. Han drøfter videre hvilke politikkimplikasjoner som kan
trekkes ut av denne typen informasjon.

I dette prosjektet ønsker vi en bredest mulig tilnærming, og det
oppnår vi ved å benytte data fra et register med utgangspunkt i den
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samlede befolkning. Vi ønsker å få oversikt over den del av befolk-
ningen som betraktes som lavtlønte, enten inntekten stammer fra arbeid
eller trygd. Det vil omfatte alt fra de ekstremt fattige til de som klarer
seg rimelig bra. Mange vil ikke ha akutte boligproblemer eller ekstremt
dårlige boforhold. Når de likevel bør få oppmerksomhet er det som
potensielt vanskeligstilte og ut fra fordelingsmessige mål. Nettopp
utviklingen av hele denne gruppens boligforhold, sett i sammenheng
med forholdene for de med bedre økonomi, sier mye om fordelinger av
levekår. Vi må presisere at vi ikke betrakter boligforholdene til denne
gruppen som en automatisk og direkte konsekvens av et bestemt
inntektsnivå. Husholdningenes valg og prioriteringer er avgjørende.
Boligpolitisk sett er det mulighetene en har som er interessante.

Hovedmetoden i studien vil være å trekke et utvalg (meget stort)
fra inntektsregisteret og koble dette med Folke- og boligtellingen 2001.
Med dette vil vi få et stort og solid grunnlag for nærmere analyser.
Boligopplysningene i FoB 2001 er relativt få men tilstrekkelige til å gi
grunnlag for svært interessante analyser. Om og i hvilken grad det også
vil være mulig å koble til andre registerdata må undersøkes nærmere.
Av spesiell interesse vil det være å koble til opplysninger om bostøtte,
lån og tilskudd, altså registre fra de ordninger Husbanken administrerer.
Det er også ønskelig at opplegget samordnes med andre pågående
studier av vanskeligstilte, som de nye studiene av bostedsløse og regi-
streringer og analyser i forbindelse med de boligsosiale handlingspla-
nene. Opprettelsen av et slikt register vil kunne sees på som en inve-
stering i data for de fleste typer analyser av boforhold og boligmarked,
og dermed ikke begrenset til forskning der svake grupper står i fokus.

4.3.4 Etniske minoritetsgrupper på det norske boligmarkedet
Et slikt register vil også være av avgjørende betydning for studier av
den etniske minoritetsbefolkning. Dette er en befolkningsgruppe som er
mangfoldig med hensyn til bakgrunn og ulike integrasjonsressurser i
forhold til å skulle klare seg i Norge. Fra Folke- og boligtellingen 2001
og tidligere levekårsundersøkelser blant utvalgte minoritetsgrupper vet
vi at denne delen av befolkningen bor dårligere enn den etnisk norske
befolkningen og møter andre vilkår på boligmarkedet. Hushold med
etniske minoritetsbefolkningen er ikke nødvendigvis vanskeligstilt på
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boligmarkedet, men mange er potensielt vanskeligstilte og befinner seg
i sårbare og utsatte situasjoner. Her vil det være variasjon både innen og
på tvers av grupper. Dette dokumenteres klart i Søholt (2001). Forsk-
ning viser at de kan ha mangelfull kunnskap om regelverk, boligmarked
og finansieringssystemer og de opplever å bli diskriminert på bolig-
markedet.

`Etnisk minoritetsbakgrunn` er en svært sammensatt kategori og
vil bare i begrenset grad gi informasjon om vanskeligheter mennesker
og husstander i denne gruppen møter på boligmarkedet. Nettopp den
store variasjon innenfor denne gruppen, og de problemer man hittil har
registrert med hensyn til å innhente gode data gjennom representative
utvalgsundersøkelser, er nok et argument for å benytte registerbaserte
data som innfallsvinkel.

4.4 Effekter av selektive tiltak

4.4.1 Effektstudier
Hansen og Åhren skrev allerede i 1991 at kunnskapen om effektene av
boligsosiale virkemidler er svak og at dette svekker mulighetene til å
gjøre gode prioriteringer av de betydelige økonomiske midlene som
brukes i den boligsosiale politikken. Situasjonen er ikke mye bedre nå.
Forskningen om vanskeligstilte hushold på boligmarkedet bør ta tak i
denne problemstillingen og videreføre arbeidet fra Hansen (1996). Han
gir en oversikt og kritisk drøfting av hvordan dette temaet er behandlet i
norsk og utlandsk litteratur. Studier av effektene av de boligsosiale
virkemidlene bør anlegge to litt ulike perspektiver, eller stille to typer
av spørsmål:

Hvordan påvirkes boforhold, og levekår, for de husholdene som
får støtte? Enn dem som er marginale i forhold til å få støtte, men
som ikke får noen?

Etter vår oppfatning er spørsmålet om effekten av et boligpolitisk virke-
middel det samme som å stille spørsmålet: Hva hvis ikke et hushold
hadde fått tildelt det aktuelle virkemidlet? På sett og vis kan en si at det
dreier seg om å stille opp hypotetiske eksperimenter. Ofte brukes
begrepet evalueringsforskning om arbeid med å finne effekten av tiltak
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og virkemidler. Hansen (1996) gir en oversikt over en god del litteratur
knyttet til nettopp denne typen evalueringsforskning.

Økonomiske studier av effekter av virkemidler vil bestå i formu-
leringer av modeller (eller om en vil: beskrivelser) av boligmarkedet.
Innenfor rammene av disse modellene sammenligner en så en likevekt
med det aktuelle virkemidlet likevekten uten virkemidlet. Effekten av
det betraktede virkemidlet blir forskjellen mellom disse to likevektene.
Eksempler på denne typen analyser er Fallis (1990) og Anas og Arnott
(1997), som betrakter effekten av bostøtte. Murray (1983) bruker den
samme tilnærmingen når han undersøker hvordan subsidiert bolig-
bygging påvirker boligmassen på lang sikt.

Hvordan påvirkes boligmarkedet generelt av at deler av konsu-
mentene får støtte og hjelp til sin tilpasning på boligmarkedet? Vi kan
eksemplifisere problemet med ordningen med behovsprøvde startlån for
unge. Unge boligkjøpere med startlån (tidligere etableringslån) utgjør en
så stor andel av unge boligkjøpere at det er meget nærliggende å stille
spørsmål om den generelle og direkte prisdrivende effekt av slike lån
(Gulbrandsen og Sandlie 2003). Dette handler ikke bare om hvordan den
upersonlige størrelsen ’markedet’ påvirkes av de boligsosiale virkemid-
lene. Når markedet påvirkes, påvirkes også betingelsene for andres atferd
på boligmarkedet. Dermed kan velferden også til dem som faller utenfor
ordninger bli direkte påvirket av ordningenes eksistens.

Dette siste temaet tas opp i prosjekt under en annen del av sam-
arbeidsavtalen og behandles derfor ikke videre her. Likevel fant vi det
på sin plass å nevne det også i denne sammenhengen.

4.4.2 Den selektive boligpolitikken og segregering
I et uregulert boligmarked hvor preferansene viser relativt lite variasjon
kan man vente en ganske sterk geografisk sortering av folk etter inn-
tekter. Denne prosessen kan en kalle for segregering, og utfallet kan vi
kalle for segregasjon. Ofte oppfattes det som problematisk at folk med
lite ressurser konsentreres til bestemte områder. Uten å ta standpunkt til
i hvilken grad en slik konsentrasjon er problematisk mener vi at det er
av interesse å undersøke i hvilken grad virkemidlene i den boligsosiale
politikken bidrar til konsentrasjon av vanskeligstilte hushold i bestemte
områder.
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VEDLEGG: Forskning om vanskeligstilte på
boligmarkedet – En oversikt

Dette vedlegget inneholder en bred gjennomgang av store deler av de
studiene som er gjort i tilknytning til vanskeligstiltes situasjon på bolig-
markedet. Gjennomgangen er svært omfattende. Vi håper at en slik
gjennomgang kan tjene tre formål.

1. Det finnes ingen tidligere samlet oversikt over forskningen på dette
feltet. Gjennomgangen her skal derfor fungere som en støtte og som
en informasjonsbase for ny forskning på feltet.

2. Det meste av den forskningen som rapporteres er finansiert av
Kommunal- og regionaldepartementet, Husbanken og (større) kom-
muner. Oversikten her kan også fungere som en kunnskapskilde for
disse som jobber med utforming og gjennomføring av politikken på
det boligsosiale feltet.

3. Til sist er ambisjonen at vi gjennom arbeidet med en slik oversikt
danner oss et bilde av hvordan den forskningsbaserte kunnskaps-
basen på feltet vanskeligstilte på boligmarkedet best kan videre-
utvikles.

For de fleste formål vil vedleggets oversikter fungere som et slags opp-
slagsverk. Av ressurshensyn er oversikten konsentrert om norske arbeider.

V1.1 Vanskeligstilte generelt

Hansen, Thorbjørn og Per Åhrén (1991). Vanskeligstilte bolig-
søkere. Storbyforskning 16. Oslo: Norges byggforskningsinstitutt

Målsettingen i undersøkelsen var å belyse storbyenes (dvs. Oslo, Bergen,
Trondheim og Stavanger) muligheter for å bedre ressursbruken i forhold
til tiltak overfor vanskeligstilte boligsøkere. Datamaterialet som ble ana-
lysert var overslag fra kommunene over kostnader for de ulike støtteord-
ningene, samt oversikter over hvem som søkte og hvem som fikk støtte.
Hansen og Åhrén gjennomgikk også foreliggende dokumenter om de
ulike ordningene, og de gjennomførte en serie intervjuer med saks-
behandlere.
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Forskerne definerte vanskeligstilte boligsøkere slik: «Alle som av
mangel på økonomiske ressurser eller på grunn av sosialmedisinske pro-
blemer ikke har mulighet til å skaffe seg eller opprettholde en god bolig i
et godt bomiljø». God bolig ble definert som en bolig som svarer til de
standardnormene Husbanken har utarbeidet, økonomiske muligheter
betyr at husholdningen etter boutgifter skal ha igjen en sum som minst
tilsvarer SIFOs standard forbruksbudsjett (alternativt sosialkontorenes
satser). Videre deles de vanskeligstilte husholdningene inn i fire grupper
(ut fra hvordan søkermassen inndeles, og hvordan hjelpen er lagt opp):

1. De som kan benytte det alminnelige boligmarkedet
a) og ved hjelp av låne- og støtte ordninger kan kjøpe bolig.
b) men ikke anses låneverdige.

2. De som på grunn av sosiale og/eller medisinske problemer ikke
kan benytte det ordinære boligmarkedet
a) men kan fungere normalt med en viss støtte og hjelp.
b) og ikke anses å ha boevne, selv med en viss støtte, og som
     bare må forsynes med en seng for natten.

Blant annet med bakgrunn i boforholdsundersøkelsen hevdet forskerne
at de vanskeligstilte er overrepresentert i storbyene. Samtidig er statens
ordninger lite tilpasset forholdene i storbyene, dvs sammensetningen av
husstander og boliger, og prisnivå. Det er grupper av vanskeligstilte
som staten har et begrenset tilbud til, ikke minst de som er utdefinert i
forhold til bostøtte: Enslige, par uten barn, arbeidsledige, lavinntekts
hushold. De statlige støtteordningene er dessuten hovedsaklig rettet mot
husholdninger som eier eller skal kjøpe bolig. Kommunenes støtteord-
ninger er på sin side rettet mot de aller svakeste, gjerne med sosial-
medisinske problemer som gjør kombinerte tiltak nødvendig. Mellom
disse gruppene finnes det vanskeligstilte som faller mellom stoler.

Den kanskje viktigste konklusjonen på undersøkelsen var imid-
lertid at det var vanskelig å få en tilfredsstillende oversikt over proble-
met pga. et ufullstendig datamateriale:

- sammenfattende informasjon om vanskeligstilte boligsøkere var
ytterst sparsom i alle byene.

- Ordningene ble kun sporadisk evaluert, og kunnskap om kostnadene
for ordningene var mangelfull (kommunene kunne i varierende grad
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oppgi alle kostnader, særlig var det vanskelig å få fullstendige og
sammenliknbare oversikter i forhold til kommunale utleieboliger).

- Man visste lite om effekten av tiltakene for mottakerne, og heller
ikke sammenhengen mellom hvor mange som trengte, hvor mange
som søkte og hvor mange som fikk. Hansen og Åhrén uttrykte det
slik: «Opplysninger om søkere og mottakere er lagret for individuell
saksbehandling, men er ikke tilgjengelige for overordnet analyse og
planlegging. Dette er bemerkelsesverdig. Uten slik informasjon kan
det ikke være mulig å styre og prioritere kommunenes ressurser
effektivt».

Den viktigste hindringen for å kunne bruke ressurser effektivt ble altså
funnet å være mangelen på basiskunnskap om kostnader og effekter for
hver enkelt ordning, og ikke – slik som forventet – manglende sam-
arbeid mellom ulike etater og tjenester.

I rapporten ble det foreslått at kommunene begynner å gjennom-
føre jevnlige undersøkelser om boforhold og boligproblemer. I første
omgang kunne dette gjøres ved en systematisk innhenting av erfaringer
fra saksbehandlernivået for boligtjenesten og sosial- og helsetjenesten,
og ved å utvikle muligheten for bedre statistisk analyse av søkere og
mottakere av de ulike ordningene. Videre foreslås det at kommunene
innfører systematiske og rutinemessige evalueringer av hvert enkelt
tiltak overfor vanskeligstilte boligsøkere. Effekt- og resultatmåling bør
forbedres – kostnader for ulike tiltak beregnes, og kunnskap om effek-
ten av ulike tiltak sammenfattes. Igjen ble saksbehandlernes erfaringer
holdt fram som et sted å begynne.

Hansen, Thorbjørn (1996). Om å måle effekter av boligtiltak. Bygg-
forsknotat 13, Bygd miljø og samfunn. Oslo: Norges byggforsk-
ningsinstitutt

Notatet sammenfatter erfaringene fra for- og hovedprosjektet i under-
søkelsen Effekter av boligtiltak. Prosjektet følger opp undersøkelsen
Vanskeligstilte på boligmarkedet, der kommunenes mangelfulle over-
sikt over kostnader og effekter av boligtiltak ble påpekt. Hovedformålet
er i denne omgang å utvikle praktiske metoder for å kunne måle og vur-
dere effekten av boligtiltak overfor svakstilte grupper på boligmarkedet,
igjen med utgangspunkt i behovet for å effektivisere ressursbruken.
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Effekt presiseres til å bety hva et tiltak medfører for den som
mottar støtten, i form av boforhold (direkte effekt), og i annen omgang
hva endringer i boforhold medfører for helse, selvhjulpenhet, arbeids-
evne (sekundæreffekter). Det foreliggende prosjektet konsentrerer seg
imidlertid om den direkte effekten på boforhold.

Det mangler tidligere effektstudier på området. Evalueringsunder-
søkelser av ulike boligtiltak gjør ifølge Hansen ikke forsøk på å måle
effekter i den forstand han her mener – en sammenlikning mellom det
som skjer når et tiltak iverksettes, og det som ville ha skjedd om tiltaket
ikke fantes (dette siste vil nødvendigvis bli en tilnærmet, sannsynlig
framstilling), og til slutt en vurdering av den påviste effekten opp mot
målene som er satt for tiltaket.

I undersøkelsen ble fire forskjellige tiltak satt under lupen, én for
hver av de fire kommunene som samarbeidet om prosjektet (Trondheim,
Bergen, Oslo, Drammen). Hansen spesifiser at oppgaven i prosjektet for
det første består av å definere og beskrive tiltakene, angi deres mål og
målgrupper, og angi effektene som kommunene var opptatt av. Dernest å
utvikle og utprøve metoder for å måle effektene. Han ønsket både å kunne
beskrive situasjonen med og uten tiltak for hver mottaker, samt antall og
hvem som får hjelp i forhold til målgruppen.

Hansen skriver at foreliggende statistikk og registre ble gjennom-
gått, og at forholdsvis enkle endringer kunne gjøre registrene bedre
egnet for analyse. Forslag gikk blant annet på hva som burde registre-
res, og endringer av koder. En klar forbedring ville være å gjøre kodene
ensartet slik at ulike kommuner lettere kan sammenliknes. Med andre
ord utvikle bedre kategorier, innarbeide nye rutiner i registrerings-
arbeidet, og gjøre registrene sammenliknbare. Nye koder og registre-
ringsformer ble testet ut til en viss grad, men for tre av fire kommuner
ble analysen ikke ført så langt at det forelå konkrete resultater –
unntaket var Oslo.

Det ble også gjennomført noen få intervjuer med mottakere av
bolighjelp. Det beskjedne utvalget gjør at resultatene ikke kan brukes til
å angi hvor ofte tiltaket har hatt god effekt og hvor ofte effekten er liten
eller mangler helt.

Hansen anbefaler at videre arbeid med måling av effekter av
boligtiltak tar utgangspunkt i følgende todeling:
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1. Effektanalyser med sikte på årlig rapportering og andre løpende
vurderinger for kommunene og staten.
- Utvikling av registre
- Enkle spørreskjemaundersøkelser som supplement. Vil her kunne
  få noe mer kunnskap om situasjonen for den enkelte søker

2. Effektundersøkelser som tar sikte på å klarlegge/sannsynliggjøre
sammenhengen mellom boligtiltak og boforhold (direkte effekter),
og boforhold og helse, selvhjulpenhet, arbeidsevne osv. (sekun-
dæreffekter). Slike undersøkelser bør ifølge Hansen gjennomføres
av forskergrupper, men i nær sammenheng med og forståelse for
behovene til de mer rutinemessige resultatmålingene.

Hansen, Thorbjørn (1996). Effekter av boligtiltak – forsøk på
evaluering av kommunal boligpolitikk. Husbankbladet, nr. 4

Også en oppsummering av prosjektet over – utvikling av praktiske
metoder for å kunne måle og vurdere effekten av boligtiltak overfor
svakstilte grupper på boligmarkedet. Hansen skriver her at to spørsmål
stod sentralt i studien:

1. Hvor mange, og hvem blir hjulpet?

2. Hva slags effekt har hjelpen på boforholdene til mottakerne?

Det første spørsmålet forutsetter oversikt over hele målgruppen i kom-
munen, men problemet er at gruppen ofte er uklart definert, og at
kommunene mangler oversiktskunnskap over boligforholdene i kom-
munen, og over hvor mange og hvem som får hjelp, hvor mange som
søker og hvor mange som får avslag, og over målgruppen for tiltaket
som helhet.

For å svare på det andre spørsmålet må man kunne sannsynliggjøre
forskjellen i boligsituasjon for en husholdning med og uten støtte.

Hansen understreker at studien er for begrenset il å gi endelige svar
på effekter av de ulike tiltakene, men noen foreløpige konklusjoner kan
trekkes.

- Hjelp til å skaffe eller bli boende i en bolig oppleves som ekstremt
viktig og avgjørende for den boligsøkende selv.

- Hjelpen fører ofte til vesentlig forbedring av boforhold. Men ikke
bestandig.
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- Tilbudene oppfylte likevel ikke alltid kommunenes mål for tiltaket,
eller nasjonale mål

- Det er dårlig med tilbud til personer «uten boevne».

- De eksisterende tiltakene utelukker viktige grupper, ofte med store
behov. For eksempel vil aleneforsørgere kunne havne mellom to
stoler, får ikke støtte til å kjøpe bolig og får heller ikke tilbud om
kommunal utleiebolig.

Til slutt kommer Hansen med forslag til videre arbeid med effekt- og
resultatmåling.

Hansen, Thorbjørn og Lillin Cathrine Knudtzon (1997). Lav
inntekt og boforhold. Boforholdsundersøkelse av lavinntektsfamilier i
Oslo, Bergen, Trondheim og Drammen. Prosjektrapport 210. Oslo:
Norges byggforskningsinstitutt

Hansen, Thorbjørn (1997). De vanskeligstilte på boligmarkedet.
Husbankbladet, nr. 4

Vanskeligstilte er her personer/hushold som ikke klarer å skaffe seg
egnet bolig uten hjelp. Hansen og Knudtzon poengterer at dette er en
definisjon som ikke er lett å operasjonalisere. Én mulighet er å ta ut-
gangspunkt i økonomi, og forskerne velger i undersøkelsen å se på
personer/familier med inntekt under grensen for bostøtte (som vil
varierer med husholdets størrelse). Datamaterialet som analyseres i rap-
porten er en postal spørreundersøkelse, gjennomført av SSB på vegne
av Byggforsk, til 4000 tilfeldig valgte lavinntektstakere. Under
halvparten svarte, særlig eldre personer ble underrepresentert.

Intervjuobjektene ble delt i tre grupper ut fra hvordan inntekten
deres var i 1994 (slik de selv oppgir det i spørreskjemaet) sammenliknet
med inntekten i 1993 (registrert likningsinntekt – grunnlaget for å
trekkes med i utvalget): De som fremdeles lå under bostøttegrensen (53
prosent), de som lå over bostøttegrensen men under grensen for bolig-
tilskudd (8 prosent), de som tjente mer enn grensen for botilskudd (39
prosent). Videre ble intervjuobjektene med inntekt under bostøtte-
grensen i 1994 delt inn i de som er i jobb eller studerer, og de som lever
av trygd, sosialhjelp og mer spredte inntekter (og hvor lav inntekt sann-
synligvis er et mer permanent fenomen). Dette gir tre grupper som
Hansen og Knudtzon oppgir å operere med i analysen sin:
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1. Samlet inntekt i 1994 over grensen for boligtilskudd, i jobb eller
studerer

2. Samlet inntekt i 1994 under bostøttegrensen, i jobb eller studerer

3. Samlet inntekt i 1994 under bostøttegrensen, ikke i jobb eller
studerer og/eller har arbeidsledighetstrygd eller sosialhjelp

I nettoutvalget har alle tre gruppene en andel på rundt en tredjedel. Men
siden unge studenter svarte oftere enn de noe eldre sosialt svakstilte, er
den midterste gruppen overrepresentert og den siste gruppen under-
representert. Gruppe 3 har flere enslige og flere enslige forsørgere enn
det som er vanlig i resten av befolkningen, men færre par med barn. De
to første gruppene er yngre enn resten av befolkningen, men gruppe 2
er oftere enslige enn gruppe 1.

At de med forbedret inntekt på siste tidspunkt oftere er par, er til en
viss grad en konsekvens av at samboere ikke ble regnet som par av SSB
i første registrering - og at økonomien til partneren derfor ble holdt
utenfor, mens de blir ansett som par og en samlet husholdning i Hansen
og Knudtzons analyse.

Når det gjelder boligproblemer, bor de tre gruppene merkbart dårl-
igere enn befolkningen som helhet. Dette gjelder i særlig grad gruppe 2
og 3 med inntekt under bostøttegrensen. Mens hele befolkningen har en
leierandel på 24 prosent, gjelder dette 41 prosent av gruppe 1 og 67
prosent av gruppe 2 og 3. De fleste leier med utrygge, kortsiktige
kontraktsforhold. I hele befolkningen bor 8 prosent trangt, mens dette
gjelder 11 prosent i gruppe 1 og rundt 30 prosent i gruppe 2 og 3 (å bo
trangt vil si at husholdningen har færre beboelsesrom enn antall
personer i husholdningen, eller mindre enn to rom og kjøkken). I hele
befolkningen bor 6 prosent i umoderne boliger (dvs. boliger uten bad/
wc og/eller boliger med kalde og fuktige rom). I gruppe 1 er dette til-
felle for 25 prosent, og for 42 prosent i gruppe 2 og 3. I gruppe 3, der
personene har minst utsikt til endret inntektssituasjon og dermed å
kunne forbedre boligsituasjonen sin ved egen hjelp, oppgir forskerne at
ut fra en samlet vurdering bor 13 prosent bra, 39 prosent har visse
problemer og 48 prosent store problemer.

Gruppene som kommer dårligst ut på boligmarkedet er trygdede
og sosialhjelpsmottakere, selv når inntekt tas i betraktning. Det samme
gjelder innvandrere og studenter. Alder ser ikke ut til å gi utslag for
bosituasjon når andre forhold holdes konstant.
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Hansen og Knudtzon mener også å finne i sitt datamateriale at
støtten fra kommune og stat når de målgruppene myndighetene ønsker å
prioritere. Støtten går mest til husholdninger i de vanskeligst stilte grup-
pene og mer til barnefamilier enn til andre. Forskerne ser også på
effekten av offentlig støtte for mottakerens boforhold. Ved å gjøre en
logistisk regresjonsanalyse finner de at boligstøtte gir et klart positivt
utslag i forhold til å bo bra, mens derimot kommunal bolig ikke gir noe
merkbart utslag.

Hansen, Thorbjørn (1997). Boligpolitikkens stebarn.
Husbankbladet, nr. 1
Etter Thorbjørn Hansens oppfatning dreier norsk boligpolitikk seg i all
hovedsak om de med «normal» boligatferd, dvs. de som ønsker og kan
kjøpe en relativt moderne bolig på minst to rom og kjøkken. De med
svakere økonomi eller avvikende adferd og preferanser er langt på vei
utdefinert i norsk boligpolitikk.

Tidligere ble mangel på boliger brukt som forklaring på at noen
bor dårlig eller er bostedsløse. Men ifølge Hansen er det press kun på
enkelte delmarkeder.

Andre hevder at dårlige boforhold er knyttet til en fase, nærmere
bestemt til ungdom og etablering. Undersøkelsen av lavinntektsfamilier
(se over) viste imidlertid at selv om mange med lav boligstandard er unge
mennesker i en studie- eller annen midlertidig situasjon, finnes det nesten
like mange personer/familier som ikke tilhører ungdomsgruppen. Dette
er personer med løs tilknytning til arbeidslivet, ofte avhengig av trygd
eller sosialhjelp. Enslige og enslige foreldre er overrepresentert.

Av de som bor dårlig er det mange som ikke oppnår noen form for
støtte. Bare rundt 40 prosent av den særlig vanskeligstilte gruppen har
bistand fra en offentlig boligordning. For det andre kan det se ut til at
de med støtte ikke får nok støtte. Av de som mottok en eller annen form
for støtte hadde rundt 30 prosent svært lav boligstandard, ytterligere 30
prosent hadde en standard under vanlige normer, mens bare ca. 14
prosent bodde godt og trygt og var fornøyde.

Hansen mener det er behov for fokus på de særlig vanskeligstilte,
for å se på årsakene til deres problemer og hva som faktisk kan være
adekvat hjelp. En begrunnelse for at de vanlige boligkravene blir satt til
side for denne gruppen, er at løsningen er midlertidig. Problemet er at
vi i liten grad vet midlertidigheten for disse gruppenes bosituasjon.
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Øistensen, Bård (1998). Boligetablering. Analyse av problemer og
evaluering av virkemidler. Prosjektrapport 232. Oslo: Norges bygg-
forskningsinstitutt

Formålet med utredningen har vært å analysere problemer med å etablere
seg i egen eid bolig – for ungdom, aleneforsørgere, funksjonshemmede
og innvandrere (også for de tre siste gruppene er fokuset på unge!). I
tillegg blir Husbankens selektive virkemidler for ungdom evaluert.

Flere datakilder ble benyttet i analysen:

- Husbankens registre for bruk av lån og tilskudd de siste to årene. I
forhold til lån og tilskudd til innvandrere ble det supplert med opp-
lysninger fra storbyenes egne registre.

- Tre spørreskjemaundersøkelser ble analysert: En landsomfattende
survey basert på personlige intervju med bolig som tema gjennom-
ført av Norsk Gallup i 1997 (på bestilling fra NOVA) (samt tidli-
gere undersøkelser over tilsvarende tema). En postenquete til samt-
lige av Norges Handikapforbunds medlemmer mellom 16 og 35.
En kommuneundersøkelse gjennomført av Agderforskning
sommeren/høsten 1997 som en evaluering av Husbankens bolig-
tilskuddsordning (telefonintervjuing av et representativt utvalg
kommuner).

- Samtaler- og informantintervjuing: Mer eller mindre formelle sam-
taler med personer med forskningsbasert eller praktisk erfaring fra
området. Kvalitative intervju med et tilfeldig utvalg unge inn-
vandrere bosatt i Oslo (kun 8 personer).

Tidligere rapporter om etableringsforhold viser ifølge Øistensen at
ungdom i første halvdel av 90-tallet flyttet hjemmefra like tidlig som
før, men at kjøp av bolig skjedde på et senere tidspunkt. Dette skyldtes
dels en utstrakt etableringsperiode, dels finansieringsproblemer.

Fra 1993 har boligprisene steget kraftig, særlig i storbyområdene.
Øistensen konkluderte likevel med at det ikke hadde blitt vanskeligere
for unge mennesker å kjøpe seg bolig i løpet av 90-tallet – pga. en gun-
stig renteutvikling, og en positiv inntekts- og arbeidsmarkedsutvikling.
Stor etterspørsel og redusert tilbud (omgjøring av leide boliger til eide
boliger) gjorde situasjonen på leiemarkedet vel så tøff. Husleien i leide
boliger, spesielt i sentrale strøk, steg kraftig. Alt i alt mener Øistensen at
selveie som disposisjonsform styrket sin posisjon i siste halvdel av 90-
tallet.
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Øistensen har beregnet at rundt 10 000 nyetableringer hvert år vil
være i en økonomisk situasjon som gjør dem aktuelle for Husbankens
selektive tilskuddsordninger. De befinner seg med andre ord i en situa-
sjon hvor de har store vansker med å finansiere boligkjøp og betjene
lån, de mangler egenkapital og sikkerhet, og mulighet for kausjon fra
foreldrene. Når prisutviklingen på leieboliger har vært like sterk som
for eieboliger, blir alternativet for mange i denne gruppen unge å utsette
etablering, og Øistensen mener å se tegn til at dette skjer.

Ca. 2,5 prosent i aldersgruppen 20–34 år er boligrelevant funk-
sjonshemmet. Disse møter tilleggsproblemer på boligmarkedet, ikke
minst fordi egnede boliger er begrenset, og fordi tilpassede boliger
gjerne medfører ekstra kostnader. Rapporten går ikke inn på de spesi-
elle problemene med tungt fysisk funksjonshemmede og psykisk funk-
sjonshemmede som er avhengig av tjenester for å mestre de daglige
gjøremål.

Blant unge funksjonshemmede er det noe vanligere å eie bolig enn
i ungdomsgruppen totalt, men det er også vanligere fremdeles å bo
hjemme. Bare et lite mindretall bor i uegnede boliger. To tredjedeler
oppgir at de ikke har hatt vansker med å etablere seg i egen bolig, og av
de vanskeligstilte gruppene får de funksjonshemmede mest oppmerk-
somhet fra kommunenes side.

56 prosent av aleneforsørgerne (mellom 18 og 67 år) er såkalt
vanskeligstilte på boligmarkedet. De har gjerne høye boutgifter i
forhold til inntekter. Øistensens datamateriale peker klart i retning av at
aleneforsørgere har betydelige vanskeligheter med å finne tilfredsstil-
lende finansieringsmuligheter for boligetablering. Også de kommunale
virkemidlene synes å fange gruppen dårlig inn, aleneforsørgere priori-
teres ikke høyt som gruppe av kommunene.

Innvandrere er ifølge kommunale saksbehandlere den gruppen som
har størst problemer med boligetablering. Anses blant annet som
mindre attraktive på leiemarkedet enn andre grupper, som studenter.
Det rapporteres om at det legges ned svært mye tid til bistand med
boligjakt til innvandrere på det private utleiemarkedet. Oslo har sær-
skilte vanskeligheter, pga. stor tilflytting av innvandrerhusholdninger,
et generelt sterkt press på boligmarkedet, og stor mangel på kommunale
utleieboliger.

Intervjuer med innvandrerungdom viser betydningen av familie og
familienettverk for å få bolig. Familien yter ofte lån og økonomisk bi-
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stand. Økonomisk situasjon spiller også en stor rolle, egenkapital har
gjort det mulig for flere innvandrerfamilier å få lån i banken. Til slutt
viste datamaterialet kulturelle forskjeller, der de pakistanske informan-
tene i stor grad var tatt hånd om gjennom eget nettverk, mens de andre
informantene tilhørte en gruppe som lett faller utenfor det offentlige
system.

Noen av Husbankens ordninger ble også vurdert:
Etableringslån: I 1997 var ordningen i første rekke brukt av første-

gangsetablerere (74 prosent). Fordi mange fikk tilbakebetalingspro-
blemer på begynnelsen av 90-tallet, var kommunene blitt betydelig mer
restriktive med å gi lån på slutten av 90-tallet – tilbakebetalingsevne ble
tillagt stor vekt. Avslagsprosenten var høy.

Ordningen har en relativt klar ungdomsprofil. Det var ikke mulig å
se andelen av låntakerne som var aleneforsørgere. Flyktninger og inn-
vandrere syntes å utgjøre en liten andel av mottakerne, men noe mer i
storbyene. Etableringslåneordningen er relativt lite kjent, også hos
vanskeligstilte grupper som åpenbart har behov for bistand.

Kjøpslån: Tildeles ikke av kommunene, men av Husbanken etter
anbefaling fra kommunene. Skal brukes til å finansiere brukt, selveid
bolig. Fra 1996 til 1997 ble ordningen åpnet for ungdom. Ordningen er
svært lite benyttet i de store byene, to av tre kjøpslån er gitt til hushold-
ninger i eneboliger, bare 7 prosent til beboere i blokk.

Boligtilskudd til etablering: Kommunene kan i dag velge om de
ønsker å administrere ordningen med boligtilskudd. I 1997 hadde halv-
parten tatt dette ansvaret. Boligtilskudd til etablering går først og fremst
til enslige og enslige forsørgere. Ungdom og sosialt vanskeligstilte er
også dominerende mottakergrupper. Husbankens statistikk kan ikke
brukes til å si noe om hvor mye av tilskuddene som går til flyktninger
og innvandrere, men tallene fra storbykommuner viser en økning fra
1996 til 1997. Størst andel finner vi i Oslo, der 26 prosent av
tilskuddene gikk til innvandrere.

Høy inntekt eller formue er den vanligste avslagsgrunnen. Ordnin-
gen brukes i samsvar med myndighetenes intensjon, dvs. tilskuddene
gis til vanskeligstilte grupper, som får mulighet til å finansiere et bolig-
kjøp og skaffe seg tilfredsstillende boforhold de ellers ikke ville hatt
mulighet til. Samtidig når den svært få. Øistensen vil anbefale at bevilg-
ningen økes, men advarer samtidig om at dersom mange får tilskudd vil
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konkurransen om boliger øke og gi prisøkning, hvilket kan ramme hus-
holdninger som akkurat klarer seg i dag.

Kommunene vurderer etableringslån som et meget betydningsfullt
virkemiddel. Imidlertid er det bostøtteordningen som får størst tilslut-
ning.

Holm, Arne og Evelyn Dyb (2001). Boliger for vanskeligstilte. En
studie av boligutviklingen i Oslo og Akershus. Oslo: Norges bygg-
forskningsinstitutt

Samarbeidsprosjekt mellom Byggforsk og NIBR, på oppdrag fra
Akershus fylkeskommune. Er ment å være et forprosjekt, som skal gi
noen innspill til utfordringene Oslo og Akershus møter i forhold til
vanskeligstiltes bosituasjon. Gjennomgår tidligere arbeider, drøfter pro-
blemstillinger, og foreslår tema for et hovedprosjekt.

Kommunene har et spesielt ansvar i forhold til å forebygge og
utbedre boligsituasjonen for vanskeligstilte. Inkluderer kartlegging av
de vanskeligstiltes situasjon, definering og utredning av boligbehovene,
og utvikling og utbygging av boligpolitiske tiltak.

Hvem er så de vanskeligstilte på boligmarkedet? Vil både handle
om trekk ved personen, og om forholdet mellom individets ressurser og
boligmarkedet. Videre handler det både om personer som har vanske-
ligheter i forhold til å etablere seg, og personer som har problemer med
å bli boende i en bolig. Å være vanskeligstilt avgrenses av tre forhold –
foreliggende boligsituasjon, økonomi, personlige evner og muligheter
til å hevde sine interesser – der det første er mest grunnleggende.
Dersom boligsituasjonen er rimelig bra og kan opprettholdes, kan ikke
en person/ husstand defineres som vanskeligstilt på boligmarkedet,
uansett økonomi eller personlige vansker.

Holm og Dyb slår fast at for å anslå boligbehovet til vanskeligstilte
i kommunen er det viktig å kartlegge grunnene til at ulike mennesker og
grupper er vanskeligstilte. Har betydning både for hvilke tiltak som er
mest egnet og for omfanget av tiltak. For de som i tillegg til svak øko-
nomi også har problemer med å fungere i et selvstendig boforhold, bør
det satses på utbygging av botiltak med oppfølging. I forhold til de som
har økonomiske vanskeligheter vil det være mer aktuelt å se på
utformingen av de økonomiske støtteordningene.
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Retningslinjene for bruk av etableringslån er blitt endret de siste
årene med sikte på å gjøre ordningen mer inkluderende overfor ulike
grupper av vanskeligstilte. Fra 1998 til 2000 doblet Oslo kommune sin
bruk av etableringslån. Også personer som ikke har så veldig trang
økonomi kan nå få etableringslån. Videre er kravet til egenkapital på 10
prosent lempet på.

Et poeng er verdt å merke seg: Ordningen er ikke en utpreget
sosial støtteordning, så lenge lånsøkerne blir kredittvurdert på samme
måte som søkere av andre lån. Man må være i stand til å betjene lånet.

Kommunene ønsker å sikre at lånet betales tilbake, og vil derfor
ikke gi større lån enn at tilbakebetaling anses som realistisk. I tider med
høye boligpriser kan det dermed bli problematisk å finne boliger innen-
for den finansielle rammen etableringslånet gir. Det er ting som tyder
på at ordningen ikke er tilstrekkelig i deler av dagens boligmarked med
høye priser. Holm og Dyb mener hovedproblemet ligger på tilbuds-
siden, det er for få egnede boliger i en fornuftig prisklasse.

Kjøpslån er også behovsprøvd, men på samme måte som eta-
bleringslån har ordningen ingen utpreget sosial profil – gis på helt kom-
mersielle vilkår med krav om betjeningsevne og sikkerhet. Til forskjell
fra etableringslånet tildeles kjøpslånet av Husbanken (fatter vedtaket
etter innstilling fra kommunen), og det er Husbanken som bærer even-
tuelle tap. Bruken økte mellom 1996 og 1997 fordi ordningen da ble
åpnet for ungdom i alderen 18 til 35 år.

I Oslo utgjør kommunale utleieboliger en større andel av den totale
boligmassen enn i Akershus, i 2000 er andelene henholdsvis 6,4 og 3,3
prosent. Holm og Dyb mener dette samsvarer bra med at Oslo etter
deres begreper også har den største andelen vanskeligstilte. Sammen-
liknet med situasjonen i 1993, har Oslo hatt den største økningen.

Oslo har en mye høyere andel sosialt vanskeligstilte i de kommu-
nale utleieboligene enn Akershus, men også en klart større andel som
ikke går til vanskeligstilte grupper, men til kommunalt ansatte.

Forskerne konkluderer med at det synes å være et stort behov for
kartlegging av omfanget av vanskeligstilte på boligmarkedet, deres
situasjon, hva som gjøres for å hjelpe og hva som kan gjøres bedre. De
peker spesielt på to grupper der de offentlige tiltakene er mangelfulle –
personer som er marginalisert sosialt og økonomisk og som trenger
oppfølging for å mestre bosituasjonen, og personer i mellominntekts-
sjiktet, som har fast inntekt men som tjener for lite til å klare å etablere
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seg på boligmarkedet. Betydningen av ulike organisatoriske løsninger
på det boligsosiale området bør utredes. Spørsmålet i forhold til Oslo er
hva som er byspesifikke problemer, og hva som er mer allmenne
problemer.

Skogheim, Ragnhild (2001). Boligpolitikk i et utbyggerstyrt marked.
Boligutvikling i Oslo og Akershus. NIBR-notat 108. Oslo: Norsk
institutt for by- og regionforskning

Siktemålet med notatet har vært å lage en kunnskapsoversikt for bolig-
situasjonen og boligutviklingen i Oslo og Akershus, som blant annet
skal kunne tjene som innspill til andre forskningsprosjekter om bolig-
spørsmål. Et poeng som går igjen i beskrivelsen av situasjonen i de
bydelsvise boligprogrammene for Oslos del, er mangel på rimelige
boliger, utleieboliger og boliger tilpasset funksjonshemmede. Å ha til-
strekkelig mange tildelingsklare boliger overfor vanskeligstilte, fram-
heves som sentralt i kommunens boligpolitikk. Man ønsker en bedre
bydelsmessig fordeling av boliger til vanskeligstilte.

Et problem for kommunen i forhold til å bidra til kjøp av egen
bolig ved hjelp av lån og tilskudd er at Husbankens økonomiske
rammer ikke har blitt justert i takt med prisendringer i boligmarkedet.

I Akershus er det ikke mangel på boliger i samme grad som i Oslo,
men det er stor variasjon mellom kommunene. Det er gjennomgående
mangel på tilbud til vanskeligstilte. Et poeng som ble holdt fram av per-
soner som arbeider med boligspørsmål i Akershus, var at det trengs
større grad av samordning av omsorgstjenestene slik at ikke noen kom-
muner «snylter» på andre kommuner med bedre tilbud til vanskeligstilte.

Skogheim påpeker avslutningsvis at både i Oslo sentralt, i bydels-
administrasjonene og i Akershus- kommunene har man trolig en ganske
god oversikt over hvem som er vanskeligstilte, og man har målsetninger
og hva som bør gjøres, og anvisninger av egnede virkemidler. Pro-
blemet er å omsette det hele til praktisk handling. Spørsmålet er imid-
lertid om man vet nok om bruken av ulike økonomiske støtteordninger,
og om hvor mange som har et relevant tilbud eller som trenger hjelp.
Koordinering og integrering av de ulike ansvarsområdene ser også ut til
å være et klart behov.
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Kristensen, Liv (2003). Kartlegging av vanskeligstilte på bolig-
markedet. Paper presentert på Nordisk seminar i Gävle oktober 2003

I St.meld. nr. 49 (1997–98) Om boligetablering for unge og vanskelig-
stilte, oppfordret regjeringen kommunene til å lage lokale handlings-
planer for boligetablering og utleieboliger – i samarbeid med Hus-
banken, boligbyggelag, studentsamskipnader og lokale private aktører.
Det poengteres i meldingen at man ikke ønsker en storstilt satsing på
utleie i offentlig regi, men heller et sammensatt utleieboligtilbud i regi
av mange aktører. (I et intervju i 2000 (BO Artikkel – 1.12.2000)
understreket daværende Husbank-direktør Lars Wilhelmsen at tanken
med boligsosiale handlingsplaner nettopp var at kommuner på en plan-
lagt og gjennomtenkt måte skal kunne spille på flere aktører i gjen-
nomføringen av sin boligpolitikk.) Lokale handlingsplaner framholdes
som mer hensiktsmessig enn en samlet handlingsplan for hele landet,
for å kunne ta hensyn til lokale markedsforhold og kommunenes ulike
forutsetninger. Regjeringen lover på sin side å følge opp handlings-
planene med ulike typer lån og tilskudd gitt gjennom Husbanken.
Husbanken skal i tillegg tilby kommunene ekspertise.

Handlingsplanene nevnes ikke spesifikt i komiteens tilråding etter
behandlingen av stortingsmelding 49 (Innst. S. nr. 100 (1998–99)).
Men i de foregående kommentarene sier komiteen seg enig i at kommu-
nene er viktige aktører i boligmarkedet, med et særlig ansvar overfor de
mest vanskeligstilte, og at det er naturlig at handlingsplaner – eller
sosiale boligprogram – benyttes i dette arbeidet. Det påpekes imidlertid
også at mange kommuner allerede har hatt slike handlingsplaner en
stund, og at hovedproblemet for gjennomføringen har vært nivået på
den statlige medfinansieringen.

De første kommunene var i gang med å lage lokale boligsosiale
handlingsplaner våren 2000. Kommunene kan i forbindelse med
arbeidet søke Husbanken om tilskuddsmidler. Tilskuddet forplikter
blant annet kommunene til å kartlegge vanskeligstilte på boligmarkedet
– etter Husbankens metode. Metoden er en videreutvikling av den
metoden som ble utarbeidet i Oslo kommune i forbindelse med de
bydelsvise boligprogrammene.

Problemet har ifølge Kristensen vært at mens det foreligger flere
relevante datakilder for å kunne si noe om forekomst og utvikling av
generelle boligbehov, er det ingen gode kilder for de mer spesielle
behovene.
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Metoden deler de vanskeligstilte i fire grupper etter følgende
boligproblemer:

1. Er uten egen eid/leid bolig

2. Har et utrygt leieforhold som kan opphøre

3. Boligen er uegnet (mangler bad/wc, dårlig standard, ekstremt
miljøbelastet, manglende tilgjengelighet, ikke tilpasset funk-
sjonshemmet i husstanden, urimelig høye boutgifter)

4. Har store bistands- og oppfølgingsbehov, som gjør at det er
fare for å miste sin bolig

Ulike førstelinjetjenester i kommunen – sosialkontor, boligkontor,
hjemmetjeneste, ergoterapitjenesten, barnevernstjenesten osv., dvs.
tjenestesteder med ansvar for økonomisk vanskeligstilte, flyktninger,
bevegelseshemmede, personer med andre funksjonshemninger, psykisk
utviklingshemmede, personer med psykiske lidelser, rusmiddelmis-
brukere, sosialt vanskeligstilte, eldre – skal rapportere om klientenes
eventuelle boligproblemer. Saksbehandlerne går igjennom alle sine
mapper/registre og kartlegger alle som har vært i kontakt med dem siste
seks måneder som har et boligbehov. I utgangspunktet var det planlagt
slik at denne manuelle framgangsmåten måtte benyttes om igjen dersom
kartleggingen skal oppdateres på et senere tidspunkt.

For de vanskeligstilte kartlegges husstandens aldersfordeling og
sammensetning, kjennetegn ved husstanden som virker inn på bolig-
problemet (se nedenfor), nåværende boforhold, økonomiske ressurser
(dvs. inntekt, men oppgitt i form av kategorier for inntektsgrenser og
ikke absolutte inntektsgrenser), hva husstanden trenger (hjelp til å bli
boende i nåværende bolig eller hjelp til å flytte)?

Husstanden registreres ut fra det kjennetegnet som har størst
betydning for boligbehovet – primærkjennetegnet. Andre kjennetegn
som også har innvirkning på boligbehovet blir registrert som sekundær-
kjennetegn. Kjennetegnene er delt inn i ni kategorier: Økonomisk van-
skeligstilt, flyktning (to kategorier – førstegangs og andregangsetablert
i kommunen), bevegelseshjemmet/fysisk funksjonshemmet, psykisk
utviklingshemmet, psykiatrisk langtidspasient, rusmiddelmisbruker,
sosialt vanskeligstilt, andre funksjonshemninger.

Svakheter ved metoden er ifølge Kristiansen at registrene kan være
mangelfulle, både fordi enkeltopplysninger mangler for husholdninger
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som er registrert, og fordi det kan finnes eksempler på husstander med
boligproblemer som ikke er registrert. Videre gir kartleggingen kun et
øyeblikksbilde og sier ikke noe om strømmer av vanskeligstilte på
boligmarkedet. Kartleggingen sier ikke noe om hvorfor noen blir
vanskeligstilt på boligmarkedet. Til tross for svakheter ved opplegget,
kan det vel trygt sies at arbeidet med boligsosiale handlingsplaner og
kartleggingen av vanskeligstilte på boligmarkedet som dette fører med
seg, gir et nytt og spennende datatilfang.

Per 30. september 2003 hadde 185 kommuner søkt om tilskudd for
å utarbeide handlingsplan (utgjør 43 prosent av alle kommuner, og i
tillegg hadde Oslo laget handlingsplaner for alle bydeler før Husbanken
fikk oppgaven med å stimulere kommunene til slike planer), og av disse
var over halvparten – 103 kommuner – blitt ferdige. Kristensen viser
kartleggingsresultater for 89 av disse igjen, samt for Oslo – til sammen
omfatter disse kommunene 40 prosent av Norges befolkning.

Behovet i de ulike kommunene viser seg å være svært varierende.
Dette skyldes forskjeller i generell befolkningssammensetning og
generell boligstruktur, men også utformingen av tjenestetilbudet.

Kristensen rapporterer noen generelle funn for de 90 kommunene:
De vanligste kjennetegnene ved vanskeligstilte på boligmarkedet er at
de er økonomisk vanskeligstilte, har en fysisk funksjonshemming, eller
misbruker rusmidler. For personer over 67 år er en klar majoritet av de
vanskeligstilte fysisk funksjonshemmet eller har en annen form for
funksjonshemming, mens dette i liten grad gjelder de under 67 år. I
tillegg til å ha økonomiske vanskeligheter eller rusproblemer, er andre
vanlige kjennetegn i den yngre aldersgruppen at personene har sosiale
vanskeligheter eller psykiske lidelser.

Tre fjerdedeler av dem med boligproblemer er enslige. 24 prosent
av er bostedsløse (de er innkvartert privat eller kommunalt, eller opp-
holder seg midlertidig på institusjon), 13 prosent har usikre boforhold
(kortsiktig privat leiekontrakt) og 63 prosent har uegnede boforhold.
Disse siste har langsiktig leiekontrakt, leier kommunalt, bor i egen bolig
eller bor hos foreldre/foresatte.

Hovedårsaken til at boligen ikke er egnet er manglende tilpasning
til bevegelseshemmet person i husstanden (gjelder som nevnt i første
rekke husstander med eldre personer). Andre viktige årsaker er trang-
boddhet, urimelig høye boutgifter, og manglende tilgjengelighet som
kan føre til sosial isolasjon.
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Hele 80 prosent av husstandene med boligproblemer har en inntekt
under 145 000 kroner, godt under halvparten av gjennomsnittsinntekten
per husholdning. For hele 82 prosent av husstandene blir det anbefalt at
de flytter til en annen bolig. Av disse blir over dobbelt så mange
anbefalt satt opp i en ordinær bolig enn en bolig med spesielle løsninger
(samlokalisert bolig). Rundt 40 prosent av de kartlagte husstandene blir
anbefalt oppfølging/bistand for å mestre sin bosituasjon.

Det er store endringer/forbedringer på gang i hvordan kartleg-
gingen skal foregå. De første signalene fra kommunene dreide seg om
tungvintheten ved den manuelle kartleggingen. Man ønsket at metoden
skulle bli systembasert og helst inngå i eksisterende systemer på
tjenestestedene, og flere kommuner hadde på eget initiativ lagt kartleg-
gingen inn i sine lokale it-systemer. På denne bakgrunnen har Hus-
banken fått utviklet en systembasert kartleggingsmetode for vanskelig-
stilte med boligbehov, som skal kunne brukes uavhengig av it-systemet
på tjenestestedet. Videre vil det for hver kommune opprettes en data-
base, som gjør det mulig for en saksbehandler på et tjenestested å se om
klienten også er kartlagt av et annet tjenestested i kommunen, og
dermed unngå dobbeltregistrering.

Den første versjonen av den systembaserte kartleggingsmetoden
har fått navnet BOKART.

Det har skjedd noen endringer i forhold til den manuelle metoden:
Utilfredsstillende boforhold er redusert fra fire til tre kategorier: Uten
egen eid/leid bolig, står i fare for å miste sin bolig (dette er en sammen-
slåing av tidligere kategori 2 og 4 – omfatter de med betalingsproble-
mer, usikker leiekontrakt, husordensproblemer), uegnet bolig. Det har
også kommet en helt ny registreringskategori for de med problemer:
Gjennomførte tiltak (om det er gjennomført tiltak i nåværende eller
annen bolig, hvilke tiltak (midlertidig eller permanent) og hvilke
virkemidler). Dette skal gjøre det mulig å få oversikt over beholdning
og strømmer av vanskeligstilte.

Foreløpig prøves systemet ut i fire pilotkommuner. Byggforsk er i
gang med et prosjekt som skal utvikle analyseopplegg for dataene i
kartleggingen sammen med annen tilgjengelig statistikk.
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V1.2 Fokus på individer/grupper eller type
boligproblem

Hansen, Thorbjørn (1993). Kommunal boligbistand til flyktninger.
Prosjektrapport 126. Oslo: Norges byggforskningsinstitutt

Hansen, Thorbjørn (1993). Kommunal boligbistand til flyktninger.
Sammendrag av Prosjektrapport 126–1993. Oslo: Norges bygg-
forskningsinstitutt

Selskapet for innvandrer- og flyktningeboliger (SIFBO) ble nedlagt 31.
august 1992 (ble begrunnet med både økonomiske, bolig- og innvand-
ringspolitiske hensyn). Kommunene overtok hele ansvaret for den prak-
tiske gjennomføringen av boligarbeidet for flyktninger. I den forbindelse
ble det gjennomført en undersøkelse i et utvalg kommuner for å kartlegge
deres erfaringer med boligarbeid for flyktninger, med og uten bistand fra
SIFBO, og dessuten oppsummere SIFBO-medarbeidernes erfaringer.
Videre skulle undersøkelsen kartlegge kommuneadministrasjonens hold-
ning til å overta oppgaven, hvordan man tenkte seg å gjennomføre det
hele, og hvilke følger man eventuelt så for seg for mottaket av flyktninger.

Rapporten ser på asylsøkere som er gitt oppholdstillatelse både
som flyktning og på humanitært grunnlag, kvoteflyktninger, og familie-
gjenforening. Undersøkelsen er en intensivstudie av tolv kommuner.
Kartleggingen av kommunenes arbeid og erfaringer er i hovedsak
basert på intervju med flyktningkonsulenter, boligsekretærer eller -kon-
sulenter, og intervjuer med saksbehandlere i tidligere SIFBO. I tillegg
samlet forskerne utredninger og dokumenter om bolig- og flyktning-
arbeid. Forskerne fikk data om mottak og sosialutgifter til flyktninger i
de utvalgte kommunene fra Beregningsutvalget, og tabeller om
fremmedkulturelle utenlandske statsborgeres boforhold basert på Folke-
og boligtellingen i 1990 fra SSB.

Boligframskaffelse dreier seg om to oppgaver, å sikre at det finnes
boliger som flyktninger kan få og å skaffe bolig til den enkelte flykt-
ning når vedkommende kommer til kommunen. Det første innebærer å
bygge eller kjøpe boliger som flyktninger enten har fortrinnsrett til eller
kan tildeles ved siden av andre norske søkere, det andre å kjøpe/leie på
det private boligmarkedet, ved å søke en av de kommunale boligene
eller ved å søke en av SIFBOs boliger.
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Boliger framskaffes stort sett uten vekt på individuelle preferanser.
Flyktningene kan i prinsippet ikke takke nei og få et alternativt tilbud.
For de undersøkte kommunene er det i Oslo og Bergen, samt til en viss
grad i Kristiansand, forventet at flyktningene selv er aktive på markedet
og skaffer seg egen bolig. Denne må så godkjennes av kommunen. Kom-
munene har også i varierende grad lagt opp et program for å innføre/
introdusere familiene i boligen og miljøet de kommer til, selv om det er
en vanlig oppfatning at det eksisterer et klart behov for informasjon om
enkle praktiske forhold, regler og sedvaner i boligforholdene.

Kommunene skiller seg etter hvorvidt flyktningene innlosjeres i
offentlig eide boliger eller boliger på det private marked. Holdninger til
kjøp og lån har også vært forskjellig i kommunene. Boutgifter blir
dekket av sosialhjelpen så lenge flyktningene er uten tilstrekkelig
inntekt. Videre kan flyktninger få bostøtte etter samme betingelser som
norske husstander.

Etter å ha mottatt sin første bolig kan flyktningen i prinsippet flytte
fritt, også på tvers av kommunegrensene. I praksis begrenses mulig-
heten av at kommunen da ikke lenger er forpliktet til å bistå med
boliganskaffelse. Så lenge flyktningen er avhengig av sosialhjelp er
også muligheten til å velge bolig begrenset av at sosialkontoret må
godkjenne kontrakten.

Mulighetene på boligmarkedet vil naturligvis avhenge av generelle
forhold som hvorvidt det foreligger press eller ikke, og dessuten situa-
sjonen på arbeidsmarkedet og utsikter til fast jobb med rimelig inntekt.

Flyktninger møter problemer på utleiemarkedet i form av motvilje
mot fjernkulturelle utlendinger. De kan ha problemer med å oppnå kon-
trakt uten hjelp fra kommunene. Derfor er det viktig med trygge og lang-
varige leieforhold. Mange har imidlertid tidsbegrensede leiekontrakter,
særlig er det private leietilbudet ofte usikkert. En større andel kommunale
boliger eller boliger i kommunale stiftelser betyr tryggere leieforhold.

Standarden på kommunale boliger kan være nøktern. Det er en
motsetning mellom hensynet til kvalitet og standard på boligen, og
hensynet til flyktningenes mulighet for å bli selvhjulpne. Ingen av
kommunene hadde utarbeidet noen retningslinjer for hvilken standard
man ønsket å legge seg på, overlatt dels til boligkonsulentens og/eller
flyktningkonsulentens skjønn, og dels er det en følge av sosialkonto-
renes grenser for akseptable boutgifter. Det er lite rom for individuelle
forskjeller, ulikheter i bakgrunn og kultur.



–Forskning om vanskeligstilte på boligmarkedet – 83

De fleste kommunene synes det er vanskelig å skaffe boliger til
flyktninger. En del kommuner ser leiligheter i borettslag som en viktig
mulighet for å kunne bosette flyktninger. Kommunen kan da kjøpe seg
inn i borettslaget, som juridisk andelseier, og framleie til flyktninger.
Dette krever imidlertid aksept fra borettslaget, noe som ikke bestandig
møtes med velvilje. Skyldes blant annet at det har forekommet en del
mislighold av husleiene. Flyktninger blir i økende grad plassert i bås
med andre norske vanskeligstilte på boligmarkedet i den forstand at de
ikke får noen særbehandling når det gjelder standarden på tilbudet
(unntaket er mindre krav til botid og redusert ventetid i kø ved første
gangs tildeling).

Oppsummert: Det er stor forskjell på kommunenes mottak av
flyktninger, målt i antall flyktninger per innbygger i kommunene.
Kommunenes boligarbeid er også svært forskjellig, det varierer blant
annet i forhold til type innkvartering og boligenes tilknytning til bolig-
markedet, kvaliteten på boligtilbudet, grad av styring fra kommunens
side, oppfølging og veiledning. «Ingen av kommunene har gjennomført
noen systematisk evaluering av den boligbistand som ytes, og hvordan
denne fungerer i forhold til målene. Det er også vårt inntrykk at målene
for boligbistandsarbeidet i kommunene er noe vage.»

I kommunenes planer framover var man stort sett innstilt på å
motta flyktninger på samme nivå, men noen ønsket å redusere mottaket.
Et pessimistisk syn på flyktningenes mulighet for å oppnå egen inntekt i
løpet av få år, ga bekymring for en stigende belastning på helse- og
sosialbudsjettet. I enkelte kommuner representerte dessuten selve bolig-
framskaffelsen et stort problem, særlig i de største byene. Nedleggelsen
av SIFBO forsterket problemet. Kommunene ønsket seg bedre og mer
forutsigbare støtteordninger. De ønsket seg også bedre dialog med
staten, og å bli trukket inn i beslutningsprosessen i større grad.

Hansen, Thorbjørn (1994). Fjernkulturelle utenlandske og norske
husholdningers boforhold. En sammenligning basert på Folke- og
boligtellingen 1990. Prosjektrapport 145. Oslo: Norges bygg-
forskningsinstitutt

I rapporten sammenlignes boligforholdene til norske husholdninger og
fjernkulturelle utenlandske husholdninger (dvs. utenlandske hushold-
ninger fra land utenom Vest-Europa, Nord-Amerika, Australia og New
Zealand). Datamaterialet er tabeller basert på Folke- og boligtellingen
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fra 1990 bestilt fra SSB, og tilkoblet registre om nasjonalitet, hushold-
ningstype, alder og inntekt.

Fjernkulturelle utlendinger bor i gjennomsnitt noe dårligere enn
nordmenn (– men svært varierende boforhold, noen bor meget bra).
Gruppen av fjernkulturelle består imidlertid av mange unge enslige og
få eldre sammenliknet med nordmenn generelt. Noe av forskjellen i
boforhold forsvinner dersom det kontrolleres for alders- og hushold-
ningssammensetning. Det er for barnefamilier og eldre enslige at vi
finner de mest markerte forskjellene.

Det er klare forskjeller mellom norske og fjernkulturelle hushold-
ninger når det gjelder inntekt, hvilket til dels kan forklare forskjeller i
boforhold. Men selv med lik disponibel inntekt bor de fjernkulturelle
gjennomgående dårligere enn nordmenn. Forklaringer kan ligge i ulik
tilgang til kapital, sterkere tilknytning til visse strøk og store omkost-
ninger ved å skulle flytte, ulike preferanser og ulik verdsetting av
boligforbruk i forhold til annet forbruk.

Også for fjernkulturelle utenlandske husholdninger er det slik at
med økende inntekt blir en større andel eiere, bor romsligere og bor i
småhus. Men økningen er mer beskjeden enn tilfellet er med nordmenn
generelt. Mange av dem med høyere disponibel inntekt bor fortsatt dår-
lig og følger ikke den samme boligkarrieren som norske husholdninger.

Djuve, Anne Britt og Kåre Hagen (1995). «Skaff meg en jobb!»
Levekår blant flyktninger i Oslo. Fafo-rapport 184. Oslo: Fafo

Undersøkelsen belyser levekårene til flyktninger som kom til Norge i
1988 og 1989, og som bodde i Oslo når undersøkelsen ble gjennomført.
Grunnlagsmaterialet for analysene var personlige intervjuer med 329
flyktninger med seks nasjonaliteter (chilenere, iranere, tamiler,
somaliere, kurdere, vietnamesere). Ett av forholdene man så nærmere
på var boforhold og opplevd diskriminering.

Djuve og Hagen finner at to av tre flyktninger leier (bare blant
tamilene er det et betydelig innslag av boligeiere). Blant tredjedelen
som eier har 60 prosent fått økonomisk hjelp av SIFBO/kommunen. En
av tre har fått lån i bank, mens praktisk talt ingen har hatt sparepenger
eller fått hjelp av venner eller slektninger til å investere i bolig. Flykt-
ningene bor trangt sammenliknet med nordmenn generelt – 60 prosent
bor i boliger med mer enn én person per rom, mens dette gjelder 12
prosent i den norske befolkningen. Leiekontraktene er korte, særlig
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somalierne og til dels iranerne syntes å ha en svært marginal posisjon i
boligmarkedet med en høy andel korttids leieforhold. En betydelig del
av somalierne bodde på hospits.

Mens gjennomsnittet når det gjelder boligutgiftenes andel av hus-
holdningens inntekt var 29 prosent for norske husholdninger, var
tilsvarende tall 42 prosent for flyktningene. Merk: For enslige, med
eller uten barn å forsørge, var forskjellene i boutgiftenes tyngde derimot
relativt liten mellom flyktninger og nordmenn.

Flyktningene bor altså både trangt og dyrt. Høye boutgifter oppgis
som en viktig grunn til å måtte søke om sosialhjelp. På spørsmål om
hvorfor de bor dårlig, er det faktisk flere som oppgir at dette skyldes at
utleierne foretrekker nordmenn enn at boligene er for dyre. Med andre
ord – færre valgmuligheter i boligmarkedet pga. diskriminering opp-
leves som en viktigere faktor enn egne ressurser.

At forskerne ikke finner noen sammenheng mellom en hushold-
nings inntekt og antallet personer per rom, og heller ingen sterk
sammenheng mellom inntekt og husholdningens boutgifter, tolker de
dit hen at flyktningers muligheter til å skaffe seg en større bolig ved økt
inntekt vanskeliggjøres av diskriminering i leiemarkedet. Samtidig har
flyktningene ikke så høy inntekt eller sikker tilknytning til arbeids-
markedet at de får lån og kan kjøpe bolig.

Når det gjelder spørsmålet om konsentrasjonene av innvandrere i
noen bydeler best kan forklares med innvandreres ønske om å bo
sammen med sine landsmenn eller om det er her de finner tilgjengelige
boliger til overkommelig pris, ser det ut til at det er det økonomiske og
ikke det kulturelle motivet som gjelder for flyktninger. Halvparten oppgir
pris som viktigste argument for bosted. I tillegg har hver femte flyktning
fått tildelt bolig av kommunen, og plasseres da ofte i samme bydel.

Stamsø, Mary Ann (1999). «Den store boligdugnaden». Boforhold
for flyktninger. Prosjektrapport 252. Oslo: Norges byggforsk-
ningsinstitutt

En undersøkelse av boforhold blant flyktninger som er bosatt i boliger
finansiert vha Husbankens etableringstilskudd for vanskeligstilte.
Undersøkelsen baserer seg på et spørreskjema til et utvalg flyktninger i
26 kommuner, intervjuer med representanter fra kommuneadministra-
sjonen i de samme kommunene, registerdata fra Husbanken, samt
boforholdsundersøkelsen fra 1995 blant nordmenn.
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I 1994 og 1995 ble kommunene bedt om å bosette en større gruppe
flyktninger, der hovedgruppen kom fra Bosnia. Etableringstilskuddet
betydde mye for å lykkes med bosettingen, mange kommuner frem-
hevet at tilskuddet var en forutsetning for å kunne bosette så mange.
Tilskuddet ble i første rekke brukt til å kjøpe boliger, kun litt over en
tiendedel gikk til å bygge boliger og 3 prosent til å utbedre.

Boligene har jevnt over god standard ifølge tilbakemeldinger fra
flyktninger og ansatte i kommunene. I byene gir en del av flyktningene
tilbakemeldinger om at boligene er for små. Boligene ligger også
sentralt i kommunene, som betyr godt tilbud av offentlig kommunika-
sjon og ulike servicetilbud. Over halvparten av flyktningene i utvalget
ønsker likevel å flytte, årsaken som oppgis hyppigst er bedre muligheter
for arbeid eller utdanning, dernest bedre klima og større bolig.

Det er store forskjeller i husleie mellom kommuner, men Stamsø
oppgir at dataene ikke er gode nok til å gå nærmere inn på faktorer som
forklarer disse forskjellene. Det er også stor variasjon i andelen som
mottar bostøtte mellom kommunene, ytterpunktene går fra at alle til
ingen mottar. Også i denne undersøkelsen påpekes det markerte for-
skjeller i boligstandard mellom flyktninger og nordmenn. Flyktninger
bor i langt mindre grad i enebolig enn nordmenn, og de bor i mindre
boliger.

Søholt, Susanne (1999). Om lovgivning og diskriminering på bolig-
markedet. Byggforsknotat 33, Bygd miljø og samfunn. Oslo: Norges
byggforskningsinstitutt

Utredningen er et ledd i utviklingsprogrammet for flerkulturelle bo-
miljø som drives ved Byggforsk (1997 -2000). Det fokuseres på poli-
tiske målsettinger og lovgivning i forhold til hvilke vanskeligheter
boligsøkere med etnisk minoritetsbakgrunn kan oppleve når de skal
skaffe seg en bolig.

Undersøkelser har vist at boligsøkere med etnisk minoritets-
bakgrunn hevder å bli diskriminert pga. bakgrunn i relativt stort
omfang. Boligsøkere med etnisk minoritetsbakgrunn ser ut til å ha
problemer med å bli akseptert både som kjøpere og leietakere.
Boligformidlere er pålagt å yte de samme tjenestene til kunder
uavhengig av bakgrunn, men private selgere og utleiere som ikke
benytter megler eller boligformidler kan stort sett selge og leie ut til
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hvem de vil. Dersom selgere og utleiere har fordommer mot personer
med etnisk minoritetsbakgrunn, vil gruppen tape i konkurransen med
norske boligsøkere. Dette ser ut til å finne sted i særlig grad på
leiemarkedet, men skriver Søholt, er heller ikke uvanlig på
salgsmarkedet.

Ved salg av borettslagsleiligheter, og i noen tilfeller eierleiligheter,
skal styret formelt godkjenne ny eier. Slik godkjenning kan kun nektes
på saklig grunnlag, noe religiøs eller etnisk bakgrunn ikke er. Å for-
følge en sak i rettsapparatet er imidlertid en ressurskrevende prosess,
både psykisk og økonomisk, og krever kunnskap om lovverk og fram-
gangsmåte. Veldig få benytter seg av rettsapparatet for å få oppreisning
for opplevd diskriminering i forbindelse med boligkjøp/leie.

Kriteriene for å defineres som vanskeligstilt på boligmarkedet
treffer ikke nødvendigvis boligsøkende med etnisk minoritetsbakgrunn.
Helse- og sosialloven fører dermed til indirekte diskriminering ved at
vilkårene gir ulikt utslag for nordmenn og flyktninger. Det finnes også
kommunale retningslinjer med samme tendens, for eksempel ved at det
kreves botid i en del kommuner for å bli prioritert for boligbistand.

Søholt konkluderer med at det eksisterende norske lovverket ikke
forhindrer all form for diskriminering på boligmarkedet, spesielt ikke
ulike former for indirekte diskriminering. «Fritt marked som innfalls-
port til å skaffe seg en bolig, åpner opp for å diskutere om det må finnes
fram til supplerende virkemidler for å avdempe de negative bivirk-
ningene for innbyggere med etnisk minoritetsbakgrunn.» Søholt fore-
slår selv seks tiltak som kan lette tilgangen til boligmarkedet for
boligsøkere med etnisk minoritetsbakgrunn, blant annet at kommuner
med krav til botid for å gi bistand til vanskeligstilte boligsøkere fjerner
dette, at det vurderes om boligbyggelag i større byer skal kunne få
ekstra tilskudd for å bygge borettslag hvor en viss andel av boenhetene
reserveres søkere med etnisk minoritetsbakgrunn, og at man bør ta en
politisk debatt om hvorvidt alle som oppholder seg lovlig i landet skal
ha rett til et sted å bo og hva en slik rett bør innebære.
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Søholt, Susanne (2001). Etniske minoriteter og strategier på bolig-
markedet i Oslo. En undersøkelse blant innbyggere med pakistansk,
tamilsk og somalisk opprinnelse. Prosjektrapport 297. Oslo: Norges
byggforskningsinstitutt

Søholt, Susanne (2001). Ethnic Minority Groups and Strategies in
the Housing Market in Oslo. European Journal of Housing Policy, 3
Vol. 1

Ifølge Søholt møter boligsøkere med innvandrerbakgrunn ulike hind-
ringer på boligmarkedet og har andre utgangspunkt enn nordmenn som
søker bolig. I undersøkelsen ser hun på hva slags strategier noen
utvalgte etniske minoriteter har utviklet for å oppnå en tilfredsstillende
boligsituasjon i Oslo-området. Undersøkelsen er en kvalitativ case-
studie, og bygger på åpne intervjuer med innbyggere i Oslo-området
som har pakistansk, tamilsk og somalisk opprinnelse.

De tre gruppene har svært ulik boligsituasjon. Pakistanere eier
egen bolig omtrent i samme omfang som etniske nordmenn (75 pro-
sent), mens det samme er tilfelle for omtrent halvparten av tamilene og
under 10 prosent av somalierne. I alle gruppene bor informantene
trangt, uavhengig av disposisjonsform, men somalierne bor særlig og
ofte trangt.

En forklaring på ulik boligsituasjon er botid i Norge (som blant
annet har betydning for yrkesdeltakelse og inntekt) – pakistanere har
bodd lengst i landet, somalierne kortest. Pakistanere som gruppe har
vært med på oppturen på boligmarkedet og har kunnet dra nytte av
dette, mens de to andre gruppene har måttet etablere seg i en tid med
knapphet på rimelige boliger og fri prisdannelse, og i en periode der
særtiltak for innvandrere på boligmarkedet samtidig ble nedlagt.

Følgende strategier for å skaffe bolig kom fram gjennom inter-
vjuene:

- Kombinasjon av arbeid og bolig: Aktiv søking etter jobber med
bolig eller bolig med arbeidsplikt (pakistanere og tamiler).

- Bo sammen: Enten hos venner, arbeidskamerater eller familie (alle
gruppene).

- Kjøpe bolig: Pakistanere har vært lite aktive på leiemarkedet, men
de to andre gruppene har sett seg nødt til å kjøpe etter å ha opplevd
utestenging på leiemarkedet. Lave inntekter har til dels resultert i
dårlige boliger.
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- Sparing: Høy arbeidsaktivitet og lavt forbruk har gitt anledning til
sparing og opparbeiding av egenkapital for boligkjøp (pakistanere
og tamiler).

- Nettverk: Nettverk har betydning i forhold til utveksling av
erfaringer, hjelp til å lete, og tilbud om å leie eller kjøpe. Dette
gjelder for alle tre gruppene. I det pakistanske miljøet er nettverket
i stor grad familieorientert, blant tamilene er det løsere og inklu-
derer flere.

- Somalierne har færre ressurser å fordele innen nettverket, men
utveksler aktivt erfaringer, og har dessuten utstrakt gjestfrihet for
venner og bekjente uten et sted å bo.

Det er stor forskjell på husholdningenes inntektsgrunnlag i de tre
gruppene. De pakistanske og tamilske husholdene består gjerne av flere
voksne personer, mens de somaliske husholdene ofte er en voksen
person (kvinne) og flere barn. Dette vanskeliggjør yrkesdeltakelse, og
somaliernes overgang til en aktiv arbeidssituasjon har tatt tid.

De offentlige ordningene som skal rette opp der markedet ikke
fungerer har ikke vært tilstrekkelig treffsikre når det gjelder å nå
spesielt vanskeligstilte innvandrere – særlig de som ikke har tilstrek-
kelig arbeidsinntekt til å nyttegjøre seg private eller offentlige hjelpe-
ordninger på boligmarkedet. Oppsummert kan en si at: «Fellestrekkene
ved de vellykkede strategiene for boliganskaffelse bygger på gjenkjen-
nelige elementer fra egen kultur og sentrale verdier som gruppene verd-
setter, samtidig som de har innlemmet og tilpasset seg boligmarkedets
funksjonsmåte i Oslo.»

Nordvik, Viggo (1993). Funksjonshemning, økonomi og bolig.
Prosjektrapport 123. Oslo: Norges byggforskningsinstitutt

I rapporten foretar Nordvik først en velferdsteoretisk drøfting av bolig-
finansieringsordninger for hushold der noen har en funksjonshemming.
Han viser at direkte inntektsoverføringer vil være det beste og mest
effektive virkemidlet hvis man tar hensyn til husholdenes egne
preferanser. Alternativt foreslår Nordvik et boligfinansieringssystem for
funksjonshemmede som har følgende egenskaper:

- Det bør være utformet slik at prisen husholdningene betaler for
boligkonsumet på samme tid avspeiler husholdningenes verdset-
ting av boligforbruk og myndighetenes kostnadsinnsparing i
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hjelpetjenester og tekniske hjelpemidler som følge av god bolig-
standard. Punktet taler for å gi tilskudd eller subsidierte lån til
bestemte og spesifiserte utforminger av boligen – med andre ord å
støtte selve investeringen til utbedring/tilpasning framfor en
løpende utbetaling av bostøtte.

- Det bør være kostnadseffektivt, hvilket innebærer at en reduksjon i
behov eller en økt evne til å dekke behov vha egne midler skal gi
mindre subsidiering. Boliger som er tilrettelagt bør også i fram-
tiden brukes av personer med tilsvarende funksjonshemming, slik
at ikke stadig nye boliger må tilrettelegges.

- Det bør være fleksibelt både i forhold til ulike behov i hushold-
ninger per i dag, og i forhold til framtidige endringer i behov.

- Det bør i så liten grad som mulig innebære en kontroll av de
enkelte husholdningene eller innskrenke deres tilpasningsmulig-
heter – med andre ord ikke krenke brukernes integritet.

Nordvik benytter data fra Boforholdsundersøkelsen fra 1988 for å kart-
legge boforhold og levekår for hushold der noen har en funksjonshem-
ming (anslag 1988: i underkant av 250 000). En beregning av ekstra-
kostnader forbundet med tilrettelegging av bolig for grupper med
spesielle funksjonshemninger gjøres i form av ekstra arealekvivalenter.
Modellens siktemål er å fange opp typiske merkostnader for boligtil-
pasning – den er svært forenklet.

Andelen som er i stand til å dekke kostnader for en rimelig bolig
og opprettholde et rimelig og nøkternt forbruk beregnes. Konklusjonen
er som følger: «Husholdningene hvor noen har en funksjonshemning
har det i gjennomsnitt bra økonomisk, ja vi kan også si at de fleste har
det bra økonomisk – MEN en relativt stor andel har ingen evne i det
hele tatt til å opprettholde et forbruk lik 80 prosent av standardforbruks-
budsjettene og samtidig dekke kostnadene i en rimelig bolig, selv med
de gunstigste finansieringsordningene.»

Det er ikke de aller yngste som kommer dårligst ut, men de rundt
30 år. Videre er det énpersonshusholdningene som har de største øko-
nomiske vanskelighetene.

Nordviks hypotese er at de med aller størst behov, for eksempel
unge født med en så kraftig funksjonshemning at de aldri får noen til-
knytning til det ordinære arbeidsmarkedet, får god hjelp fra støtteappa-
ratet. På den andre siden har mange husholdninger med ressurser til å
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finansiere eget boligkonsum samtidig ressurser til å skaffe seg støtte fra
det offentlige. Det er de som faller mellom disse to gruppene som
kommer dårligst ut – «de nest-eldste husholdningene».

Til slutt beregner Nordvik hvor store ressurser som brukes i
boligfinansiering av funksjonshemmede, nærmere bestemt den stats-
økonomiske subsidieringen. Kommunenes ressursbruk beregnes ikke,
begrunnelsen er at anslag over kommunenes ressursbruk i boligsektoren
er meget vanskelig å få til. På bakgrunn av den ulike fordelingen av
økonomiske problemer i gruppen av husholdninger med funksjonshem-
ning, mener forskeren at det vil være fornuftig å styre midler mot de
som har de største økonomiske problemene.

Gulbrandsen, Ole, Thorbjørn Hansen og Lars Gulbrandsen (1992).
Ungdom og bolig. Hva vet vi i dag om unges etablering? Prosjekt-
rapport 112. Oslo: Norges byggforskningsinstitutt

Utredningen er gjort i forbindelse med regjeringens arbeid med lang-
tidsprogrammet for perioden 1994–1997. Ser blant annet på hvordan
endringer i boligmarkedets rammebetingelser i de senere årene har
påvirket de unges (bolig-)situasjon.

I rapporten benyttes en hel serie datakilder: Folketellingen 1990
(sammenliknet med tilsvarende i 1980), flere måneders gallupdata fra
årsskiftet 1991/92, Levekårsundersøkelsen 1987 og 1991, Boforholds-
undersøkelsen 1988, rapporter fra Arbeidsmarkedsstatistikken fra 1992.
Forskerne har også stoff fra følgende kilder: Ungdomsundersøkelsen
fra Arbeidsdirektoratet i 1990, SSBs befolkningsstatistikk, Familie-
undersøkelsen 1988 sammenliknet med Fruktbarhetsundersøkelsen
1977, seks NBI undersøkelser om unge og etablering fra midten av
1980-tallet utført i seks kommuner, og undersøkelser i de fire største
byene i forbindelse med Byforskningsprogrammet først på 1980-tallet.

Forfatterne beskriver hvordan unge nordmenn flytter hjemmefra i
begynnelsen av tyveårene. I andre halvdel har de fleste forlatt barn-
domshjemmet. Blant de hjemmeboende ønsker imidlertid halvparten å
flytte for seg selv, men blir boende i første rekke av økonomiske
grunner. På denne tiden var utleieboliger i kommunal regi eller stiftelse
tenkt som et alternativ for unge menneskers første etablering, men til
tross for særlig subsidiering med fullfinansiering i Husbanken, var
husleiene blitt for høye for mange ungdomsgrupper.
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Arbeidsledighet blir ansett som den viktigste trusselen mot unges
etablering. En oversikt over eieform sett i forhold til tilknytning til
arbeidsmarkedet, viser at ledige i høyere grad enn andre bor hos sine
foreldre, og at de sjeldnere er boligeiere. Forskerne fant at det store
flertallet av ungdom som hadde flyttet hjemmefra hadde klart å etablere
seg i en bra bolig. Imidlertid var det et ganske stort mindretall der dette
ikke var tilfelle. De aller fleste av de vanskeligstilte unge var henvist til
det private utleiemarkedet, og i noen grad til hospitser. Boforholdene
for denne gruppen var, ifølge uttalelser fra sosialkontorene, av en slik
karakter at de nærmest kunne fremme stoffmisbruk og kriminalitet!

En negativ utviklingstrend nevnes – hver tiende ungdom i første
halvdel av tyveårene hadde fått sosialhjelp i 1990, mens det samme var
tilfelle med 3,6 prosent ti år tidligere. Ungdom stod for storparten av
økningen i sosialmottakergruppen på åttitallet.

Det store flertallet av de unge har ambisjoner om å forbedre sin
boligstandard. Leietakerne hadde oftere flytteplaner enn boligeiere, de
unges preferanse går i retning av å eie sin egen bolig. Noen unge får
hjelp av sine foreldre, andelen øker med husholdningens inntekt.
Forskerne konkluderer med at arv/gaver og annen hjelp fra foreldre
sannsynligvis forsterker forskjellene mellom de unge enn motsatt.

Det var en økning i gjelden for unge fram mot 1988, deretter en ned-
gang. Økningen synes i første rekke å ha rammet de yngste, noe som
gjenspeiles i hvem som får sosialhjelp. Men også de eldre aldersgruppene
fikk det strammere på 80-tallet, hvilket gjør dem sårbare for endringer i
inntektsgrunnlaget, f.eks. gjennom samlivsbrudd og arbeidsledighet.

Forskerne konkluderer med at det store flertall av unge klarer seg
økonomisk, men det er lite kunnskap om i hvilken grad mestring av en
vanskelig økonomi medfører redusert livskvalitet og dårlige levekår. De
henviser til surveydata som synes å vise en noe bedret situasjon for
aldersgruppen 20–34 år.

Det gis også noen mer konkrete beskrivelser av hva som skaper
problemer for unge og deres boligetablering:

- Stor gjeld som overstiger betalingsevnen. Gjelder ikke veldig
mange, men er et alvorlig problem for de det gjelder. Tilgjengelige
virkemidler er gjeldssanering og etableringslån for refinansiering.
Men forskerne frykter at en mellomgruppe vil kunne falle mellom
disse to mulighetene.
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- Muligheter for å skaffe seg lån, men der resultatet kan bli en
anstrengt økonomi i lang tid og økt sårbarhet for inntektsendringer.
Forskerne mener det her antakelig er behov for tiltak som kan
fange opp gruppen.

- Problemer i forhold til å skaffe seg kreditt. Unge med økonomi til
å finansiere et boliglån kan likevel nektes lån pga for lite egen-
kapital (begrenset med egenkapital vil gjelde mange unge). Kan bli
boende dyrt og dårlig i privat utleide boliger. Finansieringsbehovet
burde kunne møtes gjennom offentlige etableringslån.

Ruud, Marit Ekne (2000). Ungbo - mellom omsorg og forebygging.
Evaluering av Ungbotiltaket i Oslo og Trondheim. Prosjektrapport
275. Oslo: Norges byggforskningsinstitutt

Evaluering av Ungbokontorene i Oslo og Trondheim, med søkelys på
hvordan Ungbomodellen fungerer i forhold til ungdom som har pro-
blemer på boligmarkedet. Evalueringen er basert på følgende data-
materiale:

- En spørreundersøkelse (utsendte spørreskjema) blant brukerne av
Ungbo, nærmere bestemt beboere og tidligere beboere, samt
søkere og tidligere søkere.

- En spørreundersøkelse (utsendte spørreskjema) av ansatte ved
Ungbokontorene i Oslo og Trondheim.

- Telefonintervjuer med et utvalg samarbeidsetater i de to byene.

Rapporten konkluderer med at det er et stort behov for en Ungbo-
modell, og at tiltaket derfor er viktig å satse på videre framover. Til-
takets viktigste fortrinn er subsidierte husleier, trygg kontrakt og miljø-
arbeid der beboerne følges opp. Ruud vet ikke om noen tilsvarende
boligtilbud for unge. Alternativet for de mest vanskeligstilte ville være
ulike former for institusjonsplasser eller tilfeldige og midlertidige
boliger – hospitser eller hybelhus der de unge er overlatt til seg selv.

Ruud spør om det er grunn til å tro at Ungbomodellen med bo-
grupper og oppfølging av beboere kan anvendes som en modell for
vanskeligstilte på boligmarkedet generelt – ved at det opprettes ulike
former for bokollektiv for utsatte grupper (bostedsløse, beboere med
behov for 24 timers pleie, personer med rusproblemer eller med
psykiatriske problemer, flyktningegrupper). Hun svarer selv ja på
spørsmålet. Men det er viktig å differensiere tilbudet ut fra livssituasjon
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og familiesituasjon, graden av oppfølgingsbehov vil variere fra bo-
gruppe til bogruppe og innad i gruppene.

Sentrale funn i undersøkelsen er blant annet:

- Ungbo har en for dårlig og tilfeldig markedsføring.
- Organiseringen innad bærer preg av at retningslinjer, mål og

metoder ikke alltid er klare og entydige for medarbeiderne.
- Tiltaket er særlig viktig for den yngste gruppen ungdom, som

gjerne har spesielt behov for voksenkontakt.
- Tiltaket er best egnet til å hjelpe unge med moderate problemer.
- Det gis ikke god nok oppfølging av de svakeste, særlig i Oslo. Den

tyngste gruppen kan i tillegg ødelegge for andre, fordi de krever så
mye at det går ut over resten av bogruppen.

- Problemene ser ut til å øke med antall beboere, det bør mao være
færre i bogruppene.

- Det er for få boliger i forhold til etterspørsel. Etterspørselen har økt
både for (billige) boliger og boliger med oppfølging.

- Flere har behov for å bo lenger enn tre år fordi de ikke klarer å
finne en egnet bolig etter botiden i Ungbo.

- Tiltaket er billigere enn alternativer som plasser i hospitser eller
innen omsorgssektoren og institusjoner.

Ruud foreslår en alternativ modell der Ungbo blir en integrert del av et
bredere boligtilbud til ungdom, med flere ulike tilbud. Hun foreslår at
det bygges ut et felles mottak for ungdom generelt som trenger egen
bolig, og der det tilbys utleieboliger for ungdom, enten i bofellesskap,
hybler eller leiligheter – uten booppfølging, videre låne- og bostøtteord-
ninger og boligformidling, og med Ungbo som en egen seksjon der
boliger/bogrupper har sosialfaglig oppfølging av den yngste gruppen og
de mest vanskeligstilte. Med dette vil hun blant annet unngå at søkerne
føler seg vanskeligstilte fordi tilbudet markedsføres som et tilbud til all
ungdom. For at en slik modell skal fungere er det kommunale bolig-
tilbudet nødt til å økes.

For at Ungbo enheten skal fungere bedre foreslår hun en øvre
aldersgrense på 23 år, en opprustning og kanalisering av oppfølging til
de som virkelig trenger det, en styrking av Ungbos boligtilfang ved å
opprette egne Ungbohus – med ulike typer boliger som skal gi større
fleksibilitet og mulighet for omrokkeringer, en reduksjon i antall
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beboere i de enkelte bogruppene, og bedre markedsføring (i forhold til
den nye modellen, som del av en felles markedsføring av et kommunalt
boligtilbud for ungdom).

Holm, Arne og Dag Juvkam (2001). Boliger for unge. En studie av
boligutviklingen i Oslo og Akershus. Oslo: Norges byggforsknings-
institutt

Også denne rapporten er en del av samarbeidsprosjektet mellom
Byggforsk og NIBR, på oppdrag fra Akershus fylkeskommune. Unge
med lav inntekt regnes i dagens boligmarked som en vanskeligstilt
gruppe. Når de unge flytter ut av foreldrehjemmet, går de gjerne kraftig
ned både i forhold til standard og størrelse. Ulike former for trang-
boddhet ser ut til å være utbredt. Samtidig opplever de unge utflyt-
tingen fra foreldrehjemmet som en forbedring av deres private bolig-
standard, rett og slett fordi boligen blir deres egen og gir dem selvsten-
dighet og frihet. De yngste på boligmarkedet har ofte andre boligprefe-
ranser enn eldre (også de litt eldre unge), og aksepterer gjerne en
mindre bolig med dårligere standard for å oppnå en sentral beliggenhet.
Pris er imidlertid også viktig.

Generelle boligpolitiske virkemidler som etableringslån og kjøps-
lån (nå startlån), etableringstilskudd og bostøtte, kan hjelpe unge å eta-
blere seg på boligmarkedet. I tillegg finnes det boligpolitiske virke-
midler som er spesielt rettet mot unge mennesker:
- Studentboliger – formålet med studentboliger er å sikre studenter

rimelige boliger. Fullfinansieres med tilskudd fra staten og opp-
føringslån fra Husbanken.

- Boligsparing for ungdom – staten har gitt anledning til at unge
mennesker opp til 34 år kan spare et visst beløp i året til bolig med
skattefradrag.

Det finnes også kommunale ordninger spesielt rettet mot de unge:
- I Oslo kommune forvalter Ungbo rundt 400 boliger. (Et lite poeng:

Ut fra ventelistene kan det se ut til at innvandrerungdom er i ferd
med å bli en av taperne på boligmarkedet.)

- Flere boligbyggelag har utleieboliger for unge.

Også i denne rapporten nevnes problemet med at de høye boligprisene
gjør det vanskelig å kjøpe bolig, særlig i pressområdene i det sentrale
østlandsområdet og andre byregioner, selv med etableringslån. I mange
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tilfeller er ordningen dermed ikke i stand til å sikre ungdom et tilstrek-
kelig finansieringstilbud slik at de kan komme inn og etablere seg på
boligmarkedet. Problemet ligger på tilbudssiden, med for få egnede
boliger i fornuftig prisklasse.

I St.meld. nr. 49 (1997–98) tas det til orde for en økning i antall
studentboliger i Oslo. Holm og Juvkam kommenterer at det har blitt
bygd en rekke slike boliger de siste årene.

Forskerne spør hvilke ungdomsgrupper som bør hjelpes, og hva
som er viktigst for de ulike aldersgruppene når det gjelder bolig. De ser
det slik at de yngste er i en fase der en rimelig utleiebolig er mest
interessant fordi man vil flytte hjemmefra men ikke binde seg til en
bolig/bosted. Utleieboliger og leiesubsidier blir da aktuelle virkemidler,
i mindre grad etableringsstøtte. Kjøp av bolig er mer aktuelt for eldre
unge, som er ferdig med studier og klare for å stifte familie. For disse
blir relevante tiltak de som bygger opp under kjøp. Gruppen er ikke
vanskeligstilt i tradisjonell forstand, men kan ha problemer med å
etablere seg i Oslo og enkelte av Oslos omegnskommuner.

Hvordan er de unges kredittilgang i det private markedet? Telefon-
intervjuer med kredittinstitusjoner viser at bankene i liten grad har egne
ordninger for unge førstegangsetablerende. Og disse lånene følger i
hovedsak de samme prinsippene som lånene til mer etablerte låne-
kunder, med krav om 20 prosent egenkapital i de fleste tilfeller. Noen
banker tar med i betraktning fremtidig inntektspotensial. Blant første-
gangsetablerende er det fire grupper som særlig opplever å få avslag:
- Unge med høy utdanning – har ofte studiegjeld og mangler egen-

kapital
- Unge med liten utdanning – pga dårlig potensial for økt inntekt
- Enslige forsørgere – pga liten betalingsevne
- Unge uten jobb – pga usikker inntekt
Bankene anslår at rundt 30 prosent av førstegangsetablerende bruker
foreldrenes bolig som sikkerhet. Kan ikke veie opp for dårlig betalings-
evne eller lav inntekt, men derimot for manglende egenkapital. Verdien
på foreldrenes bolig blir viktig – kan for eksempel gjøre boligmarkedet
i Oslo og Akershusområdet mindre tilgjengelig for unge fra distriktene.
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Ulfrstad, Lars-Marius (1997). Bostedsløshet i Norge. Kartlegging av
bostedsløse i kontakt med hjelpeapparatet. Prosjektrapport 216.
Oslo: Norges byggforskningsinstitutt

Definisjon: Som bostedsløs regnes personer som ikke disponerer egen
eid eller leid bolig, og som er henvist til tilfeldige boalternativ, samt
personer som ikke har ordnet oppholdssted for kommende natt. Om-
fatter også personer som oppholder seg på institusjoner, hospits eller
liknende som ikke har bosted ved evt. utskrivelse og der denne
utskrivelsen vil finne sted om to mnd eller mindre. Som bostedsløs
regnes også en person som bor midlertidig hos slektninger eller venner.

Undersøkelsen skulle kartlegge både hjelpeapparatet for bosteds-
løse og antall bostedsløse. Utvalget bestod av 96 kommuner, og der 919
ulike institusjoner ble kontaktet med forespør om opplysninger for
bostedsløse de er i kontakt med eller kjenner til. Kartleggingen foregikk
i desember 1996. Dobbeltrapportering er forsøkt unngått. Ut fra vur-
deringer av feilkilder i datamaterialet mener Ulfrstad det er grunn til å
tro at resultatene i rapporten må ses på som minimumstall.

Anslaget for antall bostedsløse i Norge beregnes til i underkant av
6200 personer. Det er flere bostedsløse per innbygger i kommuner med
mange innbyggere enn kommuner med få. 58 prosent av alle registrerte
bostedsløse i undersøkelsen befinner seg i de tre største byene, Oslo,
Bergen og Trondheim, som på denne tiden utgjorde 19 prosent av
befolkningen.

Det er relativt stor gjennomstrømning i populasjonen av bosteds-
løse, men om dette dreier seg om gamle travere som går ut og inn, eller
nye personer, er ikke mulig å si ut fra materialet.

Hovedsakelig oppholdsform for de bostedsløse i materialet er å bo
midlertidig hos bekjente (25 prosent), på institusjon eller fengsel (23 pro-
sent), hospits o.l. (18 prosent) og fra dag til dag hos bekjente (9 prosent).
Forholdet for kategoriene varierer relativt mye mellom kommunene.

De bostedsløses egenskaper:
- Tre fjerdedeler menn, en fjerdedel kvinner. Kvinnene er gjennom-

gående yngre enn mennene, men sammenliknet med andre nordiske
land er gjennomsnittalder for de bostedsløse mennene lav (37 år).

- Majoriteten er enslige.
- 17 prosent av kvinnene og 5 prosent av mennene har ansvar for

mindreårige barn. Noe under halvparten av disse bor midlertidig
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hos bekjente, og noe over halvparten betegnes som midlertidig
bostedsløse.

- Under en femtedel har fødeland utenfor Norden.

Med forbehold om at de ansatte i hjelpeapparatet i liten grad har
profesjonell kunnskap om psykiske problemer og rusmiddelmisbruk, og
i tillegg begrenset kjennskap til den enkelte av de bostedsløse:

- En fjerdedel er oppgitt å ha psykisk sykdom med behov for behand-
ling (66 prosent får likevel ikke dette), halvparten er oppgitt ikke å
ha det, mens den siste fjerdedelen mangler det informasjon om.

- 61 prosent er oppgitt å misbruke rusmidler, halvparten alkohol og
halvparten narkotika (gjennomsnittsalder er høyere for alkohol enn
for narkotika). 20 prosent oppgis å ikke ha noe misbruk, den siste
femtedelen mangler det opplysninger for. Det er stor variasjon
mellom kommunene i forekomst av misbruk og type misbruk.

I gruppen som verken har psykiske problemer eller rusproblemer, og
som heller ikke har vært på institusjon siste halvåret (9 prosent av
utvalget), er det en høyere andel kvinner enn for utvalget som helhet.
Det er videre fire ganger så mange med ansvar for små barn, og dess-
uten en markert større andel med fødeland utenom Norden (15 mot 55
prosent).
- Litt over halvparten av de bostedsløse i utvalget mottar sosial-

bidrag, en femtedel mottar pensjon, 5 prosent arbeidsledighets-
trygd og 1 prosent studielån.

Når det gjelder endringer i bostedsløshetsfenomenet, gir datamaterialet i
undersøkelsen få muligheter til å si noe om dette. Ulfrstad foretar en sam-
menlikning av de eldre og de yngre i gruppen, og det er en del klare for-
skjeller mellom disse. Imidlertid – som han selv bemerker – kan alders-
gruppene ha skilt seg tilsvarende fra hverandre også tidligere, med andre
ord behøver ikke evt. forskjeller å signalisere noen utviklingstendens.

Ulfrstad, Lars-Marius (1999). Hjelpeapparatet for bostedsløse. Om
hjelpeapparatet i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Prosjekt-
rapport 264. Oslo: Norges byggforskningsinstitutt

Rapporten bygger på to spørreskjemaundersøkelser, samt kvalitative
intervjuer med ansatte i hjelpeapparatet. Spørreskjemaene ble sendt til
alle institusjoner og tiltak i de fire kommunene som man kjente til
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hadde kontakt med bostedsløse. I den første spørreundersøkelsen gikk
skjemaene til midlertidige oppholdssteder for bostedsløse (hoteller,
hospitser, pensjonater, hybelhus, bokollektiver, omsorgssentre, rehabili-
teringssentre), i den andre til behandlingsinstitusjoner innen psykiatri
og rusmiddelomsorg, samt akuttinstitusjoner, poliklinikker m.m. Fore-
gikk i løpet av 1997. I 1998 ble det gjennomført 47 kvalitative inter-
vjuer - 21 i Oslo, 10 i Bergen, 8 i Trondheim og 8 i Stavanger.

Ulfrstad understreker i utgangspunktet at det ikke finnes noe
hjelpeapparat for bostedsløse i norske kommuner i betydning av en
organisasjon med ansvar for dette arbeidet, eller en organisert koordi-
nering av relevante tiltak og institusjoner. Kommunene har derimot en
rekke tiltak, institusjoner og tilbud, som til sammen utgjør «hjelpe-
apparatet for bostedsløse». Tilbudene som omtales i rapporten fyller ett
av følgende kriterier: Institusjonene bedømmes av sosialtjenesten og
boligforvaltningen og/eller frivillige organisasjoner i de respektive
kommunene som relevante for bostedsløse; de blir regelmessig benyttet
av ansatte på sosialsenter som tilbud til bostedsløse; tilbudet er direkte
rettet mot bostedsløse, og/eller omfatter et bo- eller oppholdssted,
og/eller tjenester som er relevante for bostedsløses mulighet til å mestre
en selvstendig bosituasjon.

Hjelpeapparatet omfatter akuttinstitusjoner, psykiatriske institusjo-
ner og tjenester, behandlingsinstitusjoner, rehabiliterings- og omsorgs-
institusjoner, hybelhus, samt hospitser, pensjonater og liknende, i til-
legg til særskilte tilbud og prosjekter som er rettet mot bostedsløse.
Også sosialkontorene og boligkontorene kan sies å være en del av
hjelpeapparatet.

Oslo:

I hovedstaden er organiseringen av boligsosiale tiltak uoversiktlig, og
spredt utover en rekke etater og sektorer. Skyldes hovedsakelig en
desentralisert ansvars- og fullmaktsdelegering til bydelene. Det er også
lite samarbeid og koordinering mellom ulike etater. Utbredt bruk av
hospits som «oppbevaring» av bostedsløse, utilstrekkelig arbeid med å
finne alternative boliger eller oppholdsformer. Bostedsløse stiller gjerne
bakerst i køen for tildeling av et begrenset antall utleieboliger for
vanskeligstilte. Langvarig opphold på hospits ser ut til å ha en ned-
brytende effekt, og det er ifølge Ulfrstad et klart behov for en stor
økning i antall boliger som kan disponeres for bostedsløse. Samt en
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bedre organisering av samarbeid og koordinering mellom instansene
som er involvert i arbeidet med gruppen.

Bergen:

Også i Bergen er det et klart underskudd på boliger til vanskeligstilte,
og der de bostedsløse stiller bakerst i køen. Et botreningsprosjekt for
bostedsløse rusmisbrukere har imidlertid gitt positive resultater, og skal
videreføres i et botreningssenter som et permanent tilbud. På tross av
dette kan man heller ikke i Bergen si at arbeidet med bostedsløse fore-
går på noen helhetlig eller systematisk måte. Selve boligspørsmålet blir
dessuten ofte nedprioritert til fordel for annen problematikk rundt de
bostedsløse.

Trondheim:

I Trondheim har man gått bort fra bruken av hospits og i stedet etablert
flere kommunale hybelhus. Usikkert hvor forskjellig disse fungerer fra
hospitsene i de andre byene, også her er det misbrukermiljøer, omset-
ning av stoff, samt en uheldig blanding av eldre og yngre. Byen har et
inntaksteam for bostedsløse der flere kommunale etater samarbeider,
gjelder imidlertid i hovedsak de som søker plass på kommunale hybel-
hus. Ulfrstad foreslår som en mulighet at ordningen utvides. I 1999 ble
den såkalte UFB- tjenesten nedlagt, en tjeneste med god oversikt og
kunnskap om situasjonen for sine klienter og som jobbet med disse
planmessig over tid. Det er ikke opprettet et annet og tilsvarende (eller
bedre) tilbud for de bostedsløse.

Stavanger:

I Stavanger har rehabiliteringskontoret et hovedansvar for arbeidet med
kommunens bostedsløse rusmisbrukere – leier boliger av boligetaten og
fremleier disse til de bostedsløse. Kontoret har imidlertid kapasitets-
problemer. Videre er det et klart behov for flere boliger til vanskelig-
stilte i Stavanger, og for et bedre samarbeid mellom ulike deler av
hjelpeapparatet. Bare i forhold til de som omfattes av rehabiliterings-
kontorets arbeid blir det tatt et helhetlig ansvar. Overfor bostedsløs
ungdom er det behov for et koordinert arbeid og dessuten et eget tilbud
om bosted slik at plassering på hospits unngås.

Ulfrstad konkluderer med at de vanskeligstiltes etablering på
boligmarkedet i alle byene ble betydelig vanskeligere på slutten av 90-
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tallet. Skyldes ikke minst prisstigningen for boliger som fant sted i
denne perioden i de sentrale strøkene. I tillegg steg prisene på leie-
markedet enda mer enn i kjøpsmarkedet.

Alle byene har et klart underskudd på boliger til vanskeligstilte,
enten det dreier seg om kommunale utleieboliger eller private leie-
forhold der kommunene bidrar med bostøtte. Fører blant annet til at
bostedsløse plasseres på hospits. Ment som en midlertidig løsning, men
ser ut til å bli oppbevaringssteder av relativt lang varighet. Problematisk
når miljøene her er dominert av rusmisbruk og kriminalitet.

Ingen av de fire byene har organisert arbeidet for bostedsløse som
noen tiltakskjede. De bostedsløse må som regel forholde seg til en
rekke ulike offentlige instanser, der ingen tar et helhetlig ansvar for
deres situasjon. Mange «resirkuleres» i hjelpeapparatet i mangel på
målrettet og planmessig arbeid. Noen grupper faller utenom de fleste
tiltak – personer som er mildere psykisk utviklingshemmet (omfattes
ikke av HVPU), personer med psykiske problemer, personer med
dobbeltdiagnoser innen rus og psykiatri.

Bolig er ofte – i beste fall – et diffust mål i hjelpeapparatets arbeid.
Ulfrstad mener det er nødvendig å avklare om det overhode er et mål
med etablering i egen bolig, for de som kan være i stand til å mestre
dette (eventuelt med oppfølging). Han etterlyser også en utdannelse i
boligsosialt arbeid, som kan benyttes av de som jobber i hjelpeapparatet
for bostedsløse. Utjamningsmeldinga (St.meld.nr.50 (1998-99)) er
ifølge Ulfrstad den første stortingsmeldingen på 90-tallet som disku-
terer en politikk mot bostedsløshet. «Om dette innebærer nye strategier
i arbeidet med bostedsløshet i Norge avhenger av om målene konkreti-
seres og at tilstrekkelige virkemidler og ressurser gjøres tilgjengelige.»

Myndighetene satte i år 2000 i gang et eget fireårig prosjekt rettet
inn mot landets 6000 bostedsløse. I Sosialdepartementets tiltaksplan
mot fattigdom (St.meld. nr. 6 (2002–2003)) og i forslaget til neste års
statsbudsjett, er også dette området viet oppmerksomhet. Ett av de
konkrete tiltakene er et videreutdanningstilbud beregnet på folk som
jobber med boligspørsmål i de sju største byene i Norge. Det er Sosial
og helsedepartementet som har hovedansvaret for prosjektet. Høy-
skolen i Sør-Trøndelag, nærmere bestemt instituttet for videreutdan-
ning, etterutdanning og oppdragsvirksomhet (IVEO), fikk i konkur-
ranse med andre utdanningsinstitusjoner oppdraget med å dra i gang en
nasjonal videreutdanning i boligsosialt arbeid. Stikkord fra pensum er
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blant annet: samfunnsmessige strukturer som bidrar til en vanskelig
boligsituasjon, statlige og kommunale boligøkonomiske virkemidler,
veiledning i privatøkonomi, oversikt over relevante kommunale
tjenester, og refleksjon over etiske dilemmaer og utvikling av etisk
handlingskompetanse i arbeidet med særlig vanskeligstilte
(http://www.ahs.hist.no/fag/iveo/videreut/boligsos/Studieplan.doc/inde
x.html).

Solheim, Liv Johanne (2000). Vår tids legdefolk? Bustadløyse i mindre
kommunar. ØF-rapport 14. Lillehammer: Østlandsforskning

Rapporten presenterer ifølge Solheim den første studien av bostedsløse
utenom storbyer.

Datamaterialet som brukes er hentet fra syv kommuner i to fylker
på Østlandet – to småbyer, tre tettstedskommuner og to bygdekommu-
ner. En student skulle være tilstede på sosialkontoret i hver av kommu-
nene, med relativt åpent mandat i forhold til å velge ut og intervjue
informanter på kontoret og i resten av kommuneadministrasjonen,
politikere og frivillige som hadde engasjert seg på vegne av bruker-
gruppen eller som på ulike måter var sentrale i arbeidet med gruppen. I
tillegg ble til sammen 28 bostedsløse personer intervjuet.

Fokuset er ikke på omfang av problemet, men på bostedsløshet
som fenomen – blant annet på hva som er årsaken til at man havner opp
i en slik situasjon. Det blir også sett på variasjonsbredden i tilpasninger
blant de bostedsløse, og på det offentlige tilbudet. Mens bostedsløshet
er en engangshendelse for noen, er det for andre en mer eller mindre
permanent situasjon. Rapporten viser at bostedsløshet i mindre kommu-
ner ofte kan karakteriseres som en vandring mellom ulike typer opp-
holdssteder der man bor midlertidig. De bostedsløse har ofte sammen-
satte problemer, der bostedsproblemet bare utgjør ett av flere hjelpe-
behov. Manglende samordning av ulike hjelpetjenester blir holdt fram
som en av grunnene til at bostedsløshet opprettholdes over lengre tid.

Bostedsløshet kan både få en snever og en vid definisjon. I den
snevre definisjonen omfatter bostedsløshet personer som er i akutt
bostedskrise, de har ikke tak over hodet og vet ikke hvor de skal sove
neste natt. I gruppen med akutt bostedsløse er en klar majoritet rusmis-
brukere. I den videre definisjonen omfatter bostedsløshet også de som
har en plass å bo for øyeblikket, men der dette er midlertidig – for
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eksempel personer på institusjon eller i fengsel uten fast bopel når de
kommer ut, personer som bor midlertidig hos familie eller venner, eller
personer i husvære under enhver rimelig standard.

Hva slags fenomen er bostedsløshet i mindre kommuner?

Både gjennom intervjuene med informanter og oppholdet på sosial-
kontoret, kom studentene over noen ord og uttrykk som ble brukt for
hele eller deler av gruppen med bostedsløse. Kan si noe om oppfat-
ningen av problemet i kommunene.
- Bostedsløse er de uten fast bosted. Enten ute av stand til å skaffe

seg bolig selv, eller uten fast adresse.
- Bostedsløse er de vanskelig plasserbare. Ikke nødvendigvis

mangel på bolig som er hovedproblemet, men forholdet til omgiv-
elsene. Personer som i små kommuner er synlige og uønskede som
innslag i nabolaget – pga. rusmisbruk, avvikende atferd. Også
kommet en ny gruppe som ofte er uønsket i nabolaget: flyktninger/
innvandrere. Relasjonell forståelse av problemet.

- Bostedsløse er personer med dårlig eller liten boevne. Problemet
blir knyttet til egenskaper ved de bostedsløse selv.

- Bostedsløse er gjengangere. Personene har ikke evnen til å ta vare
på tilbudene de får, og sosialkontoret opplever det som vanskelig å
finne varige løsninger for gruppen.

- Bostedsløse er mamboer. Voksne menn som bor sammen med
mor, og som ikke har noe ønske om å skaffe seg eget sted å bo.

Dreier seg om klienter med sammensatte problemer, arbeidskrevende
saker for sosialkontorene, der det ikke finnes standardløsninger. I alle
kommunene klaget sosialkontoret over at de hadde for dårlig kapasitet
og utilstrekkelige tilbud for gruppen. Politikerne trakk også fram de
samfunnsmessige sidene ved problemet.

Når det gjelder det offentlige tilbudet til de bostedsløse, ga infor-
mantene samlet sett uttrykk for at det var for få og dessuten mangelfulle
bosteder for folk som søkte kommunen om hjelp. De mente dagens
tilbud til de som kommer i akutt bostedskrise ikke er tilfredsstillende i
forhold til behovet. Videre at oppfølgingen av personer med midlertidig
husvære er for dårlig.

Informantene var også samstemte i at de viktigste barrierene for
arbeidet med bostedsløse er små ressurser og manglende politiske
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prioriteringer. Ansatte ved sosialkontorene og politikere forteller om
utredninger som er gjennomført og planer som er lagt fram men som
ikke har ført til noe. Ett av problemene som oppgis er at rusmisbrukere
ikke anses som verdig trengende, men at situasjon er selvforskyldt.

Det var vanskelig å få informasjon om hvor mye penger kommu-
nene bruker på tiltak overfor bostedsløse, blant annet fordi det er
spredte utgiftsposter og ikke en samlet budsjettpost. Solheim konklu-
derer med at kommunene ser ut til i hovedsak å være innstilte på å leve
med et utilfredsstillende tilbud til de bostedsløse også framover.

Brodtkorb, Elisabeth (2001). Bostedsløs i grenseland. Bostedsløshet
blant mennesker med psykiske lidelser i storby. Oslo: Diakon-
hjemmets Høgskolesenter

Storbyen i rapporten er Oslo – de tre bydelene i utvalget ligger i hen-
holdsvis Oslo indre vest, indre øst og ytre nord. Datagrunnlaget består
av kvalitative intervjuer med syv bostedsløse (vanskelig å få intervju-
objekter) og 20 representanter for ulike deler av hjelpeapparatet (sosial-
sektoren, rusomsorgen og psykiatrien). Videre en kartlegging av opp-
lysninger om alle klienter som ble definert som bostedsløse med
psykiske lidelser ved seks sosialsentre, gjennomført 2 år på rad (1997
og 1998) – dvs. paneldata, men bare for fire av sentrene ettersom to falt
fra i andre omgang. Til slutt ble det også foretatt bydelsstudier i de tre
utvalgsbydelene våren og sommeren 1998. Skulle kartlegge hvordan
hjelpeapparatet i bydelene samlet sett arbeidet med å hjelpe og følge
opp bostedsløse med psykiske lidelser. Kvaliteten på disse, som ble
gjennomført av studenter ved Diakonhjemmets sosialhøgskole, ble av
ulike grunner av varierende karakter og det er derfor bare benyttet deler
av stoffet i rapporten.

Brodtkorb har følgende hovedkonklusjoner:
- Bostedsløse med psykiske lidelser har liten mulighet til å skaffe

seg egnet bolig selv.
De psykiske lidelsenes sykdomsuttrykk – utagerende atferd, isolasjon,
depresjon og angst – og andre konsekvenser av lidelsene, utgjør i seg
selv et problem i forhold til å skulle bo stabilt over tid. Personene har i
tillegg ofte rusproblemer, og dårlig økonomi.

- Hjelpeapparatet er sammensatt og lite integrert.
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Sosialtjenesten skal bistå økonomisk og sosialt, hjemmetjenesten skal
bistå i mestring av hverdagen rent praktisk, psykiatrien skal bistå med
behandling for de psykiske lidelsene, rusomsorgen med behandling og
oppfølging i forhold til rusproblematikken. De ulike delene er ikke godt
nok samordnet/koordinert. Mangelen på et helhetlig hjelpetilbud virker
marginaliserende for bostedsløse med psykiske lidelser. Dagens tilbud
er i tillegg basert på at behandlingen i hovedsak skal gis på poliklinisk
basis eller i pasientens hjem, hvilket ikke er egnet for bostedsløse.

- Det er mangel på egnede boliger
Hjelpeapparatet har et lite differensiert spekter å spille på i sitt arbeid
med å få klienter etablert i bolig. Hospitser utgjør en viktig del av bolig-
tilbudet som hjelpeapparatet disponerer for gruppen. Forsøker dessuten
å ta i bruk det ordinære boligmarkedet, men det å bo i en ordinær bolig
vil for mange bostedsløse med psykiske lidelser kreve tett oppfølging
for å lykkes, og hjelpeapparatet er ikke tilrettelagt for slik oppfølging.

- Det å motta behandling og oppfølging er en forutsetning for å få
annen behandling og oppfølging.

For å kunne motta regelmessig behandling og oppfølging, kreves det
innsats fra den hjelpetrengende, som igjen forutsetter en livssituasjon
med en viss grad av forutsigbarhet, trygghet og orden. Med andre ord
kreves det en trygg bosituasjon med tett oppfølging for å kunne motta
behandling og oppfølging.

- Marginaliseringen forsterkes i samspillet mellom individ og
hjelpeapparat.

Både forhold ved individenes livssituasjon og måten hjelpeapparatet
fungerer på bidrar til marginalisering av de bostedsløse med psykiske
lidelser, og samspillet mellom de to forsterker marginaliseringspro-
sessen. De bostedsløse har gjerne få konvertible ressurser (dvs. ressur-
ser som kan omsettes til andre ressurser) som kan investeres for å skaffe
seg bolig, og de har også få tilgjengelige arenaer å investere dem i.
Hjelpeapparatet og dets tiltak bidrar ikke til å bedre denne situasjonen –
både fordi målet om å fungere i egen bolig gjøres vanskelig å oppnå
ved at det ikke finnes egnede boliger eller tilfredsstillende oppfølging,
men også ved at man ikke styrker de deler av livet som gjør det mulig å
bo, som helse, økonomi, sosial støtte og trygghet. De bostedsløse får
lite igjen for det de kan investere, og har dermed lite til re-investering i
andre deler av hjelpeapparatet.
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Dyb, Evelyn (2001). Tiltak for bostedsløse: En eksempelsamling.
Prosjektrapport 309. Oslo: Norges byggforskningsinstitutt.

Rapporten er en eksempelsamling av tiltak rettet mot bostedsløse, med
hovedvekt av eksempler hentet fra utlandet. Dyb bemerker at fire år
etter kartlegging av bostedsløse (Ulfrstad 1997) tyder en nyere under-
søkelse i Oslo på at tallet på bostedsløse ikke har endret seg vesentlig.

En måte å gruppere tiltak mot bostedsløse på er utarbeidet av en
irsk forsker, Brian Harvey. Hans tre idealtyper kalles normaliserings-
modellen, kjedemodellen og trappemodellen – står for ulike mål,
metoder og filosofi.

Tiltak under normaliseringsmodellen har som mål å etablere
bostedsløse i egen bolig straks. Filosofien er at bostedsløse har samme
behov for bolig og sosial støtte som alle andre. Tiltak under kjede-
modellen opererer med en kjede av tiltak i en klart avgrenset over-
gangsfase. Målet er også her egen bolig. Tiltak under trappemodellen er
basert på en differensiert og hierarkisk ordnet trapp av tilbud, som
eventuelt kan føre fram til etablering i egen bolig.

Tiltak for bostedsløse kan innebære helhetsstrategier for etablering
og reintegrering. Eksempler for slike prosjekter er hentet fra USA og
Storbritannia, og disse tilbyr et bredt spekter av tjenester, og har sam-
tidig fokus på boligetablering, de vektlegger selvhjelpstanken. Alterna-
tivet til helhetlige etableringsstrategier ser ifølge Dyb ut til å være
spesialboliger, som kan være tiltenkt både midlertidig og permanent
innlosjering. I gruppen plasseres også lavterskeltiltak og akuttiltak.
Kravene mht rusmisbruk og deltakelse er lavere. Eksempler hentes fra
Danmark og Enga bo- og aktivitetstilbud på Vålerenga.

Frivillige organisasjoner spiller en betydelig rolle i arbeidet med
bostedsløse, ofte i et formalisert samarbeid med det offentlige. Rap-
porten diskuterer også behovet for boligsosial kompetanse i arbeidet
med bostedsløse, og konkluderer med at slik kompetanse er enten
fraværende eller svært mangelfull på forvaltningsnivå.

Dyb, Evelyn (2002). Ett trappetrinn opp eller to trinn ned. Embla, 2
Vol. 7

Fra sommeren 2000 og fire år framover pågår et statlig prosjekt for å
hjelpe bostedsløse. De fem største kommunene i landet deltar – Oslo,
Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand. Målsettingen er oppgitt
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å være å utarbeide nye løsninger og metoder for å etablere de aller
svakeste bostedsløse i varige boforhold (dvs rusmisbrukere, eventuelt
med dobbeldiagnosen rus og psykisk lidelse). Ledelse og ansvar for
prosjektet er plassert i Husbanken. Prosjektet ble varslet i Utjamnings-
meldinga. Dyb gjør et poeng ut av at stortingsmeldingen på den ene
siden sier at regjeringen vil bidra til å utvikle modeller for å arbeide
med de mest utsatte bostedsløse, samtidig som den gir en detaljert
beskrivelse av en bestemt modell som arbeidet bør drives etter, nemlig
trappetrinnsmodellen. Målet er at bostedsløse skal klatre oppover en
«boligtrapp», til en bedre boligløsning på hvert nye trinn.

Alternative modeller til trappetrinnsmodellen er normaliserings-
modellen og kjedemodellen. Normaliseringsmodellen bygger på at alle
har behov for vanlig bolig men at noen trenger hjelp for å kunne bo i
den. Bostedsløsheten blir ikke sett på som noe som skyldes en personlig
brist hos den enkelte. Det er ikke personen som skal normaliseres, men
relasjonen mellom personen og samfunnet. De bostedsløse skal flytte
rett inn i egen, permanent bolig, og hjelp og støtte skal gis i boligen.
Modellen kan karakteriseres som optimistisk. Tenkningen er kjent fra
blant annet PU-reformen.

Kjedemodellen plasserer seg mellom normaliserings- og trappe-
trinnsmodellen. Den har et grunnsyn som ligner mest på normali-
seringstanken, og har også etablering i egen bolig som mål. Den er
imidlertid mindre optimistisk (mer realistisk?) med hensyn til hvor
raskt den bostedsløse kan klare å bo selvstendig, og opererer derfor
med en overgangsfase, mellom herberge- og hospitsopphold til vanlig
bolig. Begrepet kjedemodell kommer av at den er basert på en kjede av
tiltak. Overgangsfasen skal være tydelig avgrenset og ha klare mål-
settinger. Men modellen har ikke et straffe- og belønningssystem.

Målet i trappetrinnsmodellen er i likhet med de to andre modellene
etablering i ordinær bolig. Men mens utgangspunktet i de to første
modellene er at man skal legge forholdene til rette for at alle skal kunne
bo i egen bolig, er filosofien i trappetrinnsmodellen at den bostedsløse
må tilpasse seg og vise seg skikket eller verdig til å få egen bolig.
Bostedsløse skal oppdras til å kunne bo.

Brukerne skal bevege seg oppover i en boligtrapp, fra nederste
trinn – herberger og hospitser – og oppover innom ulike typer tiltak og
boformer. Trappen kan ha fire til fem trinn eller nivåer, og man må vise
seg verdig til å stige opp neste trinn.. Parallelt med boligtrappen går det
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en tiltakstrapp, med hjelp, tjenester og kontroll. Tiltakene og tjenestene
avtar i takt med beboernes avansement i trappen, hvilket kan øke
risikoen for å «mislykkes».

Modellen har vært nasjonal strategi i Sverige, men har fått mye
kritikk, og svenskene er ifølge Dyb i ferd med å forlate den. Flere
svenske forskere har kritisert modellen for å bygge på et grunnsyn om at
bostedsløshet er noe som skal behandles og at modellen innebærer et
system av kontroll og straff. Straffemekanismen er fratakelse av bolig og
resultatet er ofte at bostedsløse sirkulerer på de lavere trinnene i trappen
uten å nå toppen. Modellen kan på denne måten virke demoraliserende.

Til slutt diskuterer Dyb begrepsbruken lære å bo, botrening og
boevne, og poengterer hvordan man med disse begrepene tilskriver en
kaotisk bo- og livssituasjon til en persons evner. Hun mener begrepet
boevne savner et faglig innhold og en faglig forankring.

Dyb, Evelyn (2002). Bostedsløshet i Norge - forklaringer på margi-
nalisering. TemaNord nr. 558: Bostadslöshet som problem och
politik - Aktuell nordisk forskning

Fra slutten av 60-tallet til midt på 90-tallet har det vært begrenset fokus
på bostedsløshet i Norge. Det betyr ikke at Norge ikke har hatt bosteds-
løse i denne perioden. Men bostedsløse har ikke vært tema i politikk og
forskning før en undersøkelse i 1996 satte fokus på at også Norge har
bostedsløse. Undersøkelsen tyder videre på at Norge faktisk har en
relativt høy andel bostedsløse i Nordisk sammenheng.

Den moderne bostedsløsheten har vært forklart med strukturelle
forhold som økt arbeidsløshet, endringer i økonomien, liberalisering av
boligmarkedet og nye familiemønstre. Disse forklaringene er neppe
tilstrekkelige i Norge. Artikkelen fokuserer på hjelpeapparatet for
bostedsløse, og stiller spørsmål om hvorvidt hjelpeapparatet bidrar til
økt marginalisering av bostedsløse heller enn å løse problemene for
denne gruppen.

Dyb drøfter hvordan manglende fokus på særegne boligsosiale
problemstillinger kan ha bidratt til økt marginalisering i Norge. Dette
har vært et generelt problem – på politisk nivå, i forvaltningen, i det
sosiale tjenesteapparatet og i forskningen, i mer enn et par tiår.
Problemet gjelder spesifikt for det boligsosiale feltet, ikke sosialpolitikk
generelt (og heller ikke boligpolitikk). Som en nødvendig konsekvens
har lite skjedd i forhold til bostedsløshet i denne perioden.
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Fra midten av 90-tallet har det kommet ny giv og ny satsing rettet
mot bostedsløse, synlig blant annet gjennom Prosjekt Bostedsløse.
Styrken ved dette prosjektet er ifølge Dyb at arbeidet foregår i praksis-
feltet. Imidlertid ser det ut til at midlene i stor grad vil gå til selve
prosjektet og evalueringen av det, og at det blir lite eller ingenting igjen
til forskning på feltet. Dyb advarer mot å tro at forskningen er unnagjort
og at man kan konsentrere seg kun om tiltakene.

Hansen, Thorbjørn, Evelyn Dyb og Arne Holm (2002). Evaluering
av Prosjekt bostedsløse. Oppstartsfasen. Prosjektrapport 325. Oslo:
Norges byggforskningsinstitutt

Prosjekt bostedsløse har sin bakgrunn i Utjamningsmeldinga, der
regjeringen varslet at den ønsket å styrke innsatsen overfor bostedsløse.
Større bykommuner ble invitert til å delta i et «utviklingsarbeid, der
boligpolitiske virkemidler knyttes til aktuelle helse- og sosiale tjenester
for å sikre at de bostedsløse får et helhetlig hjelpetilbud. Siktemålet er å
utvikle metoder og tiltak for å bekjempe og forebygge bostedsløshet».
Prosjektet startet sommeren 2000 og har varighet ut 2004.

Arbeidet i prosjektet koordineres av en sentral ledelse bestående av
et sekretariat i Husbanken og en styringsgruppe med representanter fra
KRD og SHD. Det sentrale prosjektet har som oppgave å utarbeide en
nasjonal strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet, koordinere
arbeidet i kommunene, og utvikle kompetanse og informere om arbeidet.
Har også ansvar for å fordele midlene prosjektet har til rådighet. Pro-
sjektet er finansiert ved spesielle bevilgninger fra SHD og Husbanken,
og dels av Husbankens ordinære låne- og tilskuddsordninger, og dels ved
omprioriteringer innen kommunens budsjetter til tilsvarende formål.

Kommunene har to hovedoppgaver, å utvikle og gjennomføre pro-
sjekter som prøver ut metoder for å avhjelpe bostedsløshet, og å
utarbeide en helhetlig plan for bekjempelse av bostedsløshet i kommu-
nen. Det legges vekt på tverretatlig samarbeid (et av målene er å eta-
blere et formalisert tverretatlig tjenestetilbud) og samarbeid med frivil-
lige organisasjoner.

Byggforsk er valgt ut til å evaluere og kvalitetssikre prosjektet.
Evalueringen er en prosessevaluering (følgeforskning), hvilket betyr at
forskeren skal følge prosjektet, i dette tilfelle fra start til avslutning.
Forskeren skal også komme med innspill underveis, som kan føre til
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endringer i prosjektets gjennomføring. Evalueringen bygger på obser-
verende deltakelse i møter og samlinger, samtaleintervjuer med deltak-
ere både sentralt og lokalt, og gjennomgang av prosjektets dokumenter.

De fem kommunene har noe forskjellige målgrupper, men felles er
at rusmisbrukere er en primær målgruppe, med psykiatri i tillegg.
Stavanger og en bydel i Bergen jobber eksplisitt mot kvinner,
Kristiansand mot unge. Det jobbes for å utvide boligtilbudet, fra lav-
terskeltilbud til bofellesskap. Kun Stavanger og Kristiansand jobber
etter trappetrinnsmodellen.

Arbeidet med en overordnet og helhetlig tiltakskjede for å nå alle
typer bostedsløse er ikke prioritert så langt.

Det tverretatlige samarbeidet er godt ivaretatt, mens i forhold til å
etablere kontakter utover de kommunale etatene gjenstår ennå en del.
Det er igangsatt arbeid med å utvikle og samle erfaringer, men strate-
gier for dokumentasjon og videreformidling til sentralt nivå er enn å
noe uklare. Det er ikke ordentlig klarlagt hvordan de nye tiltakene skal
plasseres innenfor en helhetlig strategi i kommunen, og det mangler
fremdeles en fullstendig oversikt over alle eksisterende bolig- og
omsorgstilbud innenfor kommunene, særlig for de private tiltakene.

Forskerne sammenfatter diskusjonene i og rundt kommune-
prosjektene i følgende stikkord:

- Bolig eller institusjon – hva er forskjellen og hva vil vi ha?
- Hjelp eller kontroll?
- Boligpolitikk eller sosialpolitikk – hvor er prosjektet forankret lokalt?
- Bostedsløs eller rusmisbruker – hvordan definere og telle målgruppen?
- Samarbeid versus spesialisering?
- Formell versus uformell struktur?
- Trappetrinnsmodell versus kjedemodell – forskjellige eller den samme?
- Forebygge eller reparere?
- Teori versus praksis – hvor utvikles kunnskap og metoder?

Dyb, Evelyn (2003). Prosjekt bostedsløse. Oppstartsfase del 2.
Evaluering av to kommuner og fire organisasjoner. Prosjektrapport
343. Oslo: Norges byggforskningsinstitutt

Rapporten er en evaluering av Drammen kommune samt fire organisa-
sjoner som kom med i Prosjekt bostedsløse etter at den første rapporten
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(nr. 325) ble publisert våren 2002 (en evaluering av prosjektet i den
siste kommunen – Tromsø – lot seg ikke gjennomføre).

I utgangspunktet omfattet prosjektet de fem største kommunene i
landet, nevnt tidligere. I forbindelse med behandling av statsbudsjettet
for 2002 ble prosjektet utvidet til to nye kommuner – Drammen og
Tromsø, og fire frivillige organisasjoner – Frelsesarmeen, Kirkens
Bymisjon, Kirkens Sosialtjeneste og AktBo. Med dette har de private
aktørene skiftet rolle fra å være samarbeidspartnere for kommunene, til
å bli selvstendige aktører i prosjektet.

Prosjektorganisasjonen i Drammen ble utformet etter samme
mønster som de andre kommunene. Prosjektet er forankret i de kommu-
nale tjenestene som skal drive prosjektet. Dels på bakgrunn av fore-
gående prosjekter og dels ut fra prosjektlederens faglige forankring, var
man i utredningen av modell og metode gått bort fra boligtrapp (hatt
tildels negative erfaringer) og over til normaliseringsperspektivet.

Drammen kommune satser på to helt ulike tiltak:
- Full integrering: Etablering av rusmisbrukere i integrerte fritt-

stående kommunale boliger.
- Etablering av en institusjonsavdeling: Oppbygging av en egen

sykehjemsavdeling for rusmisbrukere og psykisk syke som ikke
kan klare seg i egen bolig.

En utfordring videre er å trekke med andre etater og få aksept for
omprioriteringer av midler. Driftsmidler til tiltakene i prosjektet må
nemlig hentes ut av eksisterende budsjetter.

De tre kristne organisasjonene har lang erfaring med institu-
sjonsdrift, men satsing på boliger er et nytt felt. Organisasjonene har i
den forbindelse støtt på problemer fordi de må forholde seg til opptil tre
forvaltningsnivåer (Stat, kommune og bydel). Eksempelvis er det i Oslo
slik at ansvar for rusomsorg er på kommunenivå, mens ansvar for bolig
og boligtjenester ligger til bydelene. Problemene var ikke løst på evalu-
eringstidspunktet. Organisasjonene mener også de har fått ulike signaler
fra prosjektledelsen i Prosjekt bostedsløse sentralt, på departementsnivå
og i Husbankens regionskontor.

De nye aktørene har tydeliggjort en del motsetninger som ligger i
prosjektet, og som ble avdekket også i den forrige evalueringen.
Handler om hvorvidt prosjektet er for tett knyttet til rusomsorgen, om
det er for mye institusjonstenkning og for lite fokus på bolig.
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AktBo er en selvhjelpsorganisasjon, der medlemmene selv skal
arbeide med å skaffe seg en bolig. Tiltakene er med andre ord ikke
rettet mot de aller svakeste, og AktBo arbeider heller ikke med å utvikle
tjenester knyttet til boligen. Dyb stiller spørsmål om organisasjonen
hører hjemme i prosjektet. AktBos målsetninger er ambisiøse og for å
realisere disse trenger organisasjonen annen kompetanse enn den som
primært utvikles i de andre prosjektene.

Holm, Arne (2001). Utkastelser. En studie av utkastelser i større
norske byer. Prosjektrapport 296. Oslo: Norges byggforsknings-
institutt

I rapporten settes det søkelys på prosessene rundt utkastelser i de større
byene – omfang, årsaker og mulige alternativer kartlegges. Studien er
basert på flere intervjuer og samtaler med namsmannen i Oslo og
Trondheim, og telefonsamtaler med namsmennene i flere av de andre
store byene i landet. Videre ble det foretatt strukturerte dybdeintervjuer
med ledere og/eller saksbehandlere ved tre sosialkontorer i Oslo og ett i
Trondheim, og med sentrale personer i offentlig og privat boligforvalt-
ning og utleie i de to byene. Holm var også med namsmannen i Oslo og
observerte en dag med utkastelser. Av kvantitativt datamateriale fikk
forskeren tilgang på statistiske oversikter over omfang og årsaker til
utkastelser, samlet inn av namsmennene i samtlige byer med over 40
000 innbyggere (unntak for Bergen og Skien).

Undersøkelsen viser at det særlig er i Oslo at antall begjæringer om
utkastelser er høyt, antallet er mer enn dobbelt så høyt som de andre
store byene i undersøkelsen (målt per 1000 innbygger). Bare et
mindretall av begjæringene ender med utkastelse, Oslo ligger også her
høyt over de andre byene.

Det er mange gjentagelser både når det gjelder begjæringer og
faktisk gjennomførte utkastelser, med andre ord mange gjengangere i
statistikken. Uoversiktlig økonomi og disponeringsvansker, og dermed
manglende betaling av husleie, er den vanligste årsaken til utkastelse.
En mulig strategi for å hjelpe gjengangerne, kunne være å etablere
ordninger med fast trekk av lønn, trygd eller liknende. Paradoksalt nok
er kommunen i mange tilfeller representert på begge sider av
konflikten, som utleier av kommunal bolig og som betaler av husleie
via sosialhjelp.
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Individbaserte forklaringer på omfang og forekomst av utkastelser:

Problemer med å disponere økonomien slik at man får dekket de faste
utgiftene. Kan i en del tilfeller skyldes problemer som rus og/eller
psykiatri. Holm spør om det er manglende evne eller manglende vilje til
å disponere forsvarlig som ser ut til å ligge bak, og svarer selv at hoved-
inntrykket er det siste – altså vilje og holdninger. Men i tillegg dreier
det seg også om problemer knyttet til bofunksjonalitet og botrening.

Prosessbaserte forklaringer på omfanget av utkastelser:

I Trondheim, der antall utkastelser er langt lavere enn i Oslo, settes det
inn en ekstra innsats for å få utleier og leietaker til å snakke sammen og
finne fram til en akseptabel løsning før utkastelsen blir gjennomført.
Dette skjer ikke i Oslo.

Holm spør også om praksis og interesser hos utleierne eller bolig-
forvalterne kan påvirke antall utkastelser, men finner at kommunale og
profesjonelle utleiere følger omtrent lik praksis, ergo kan ikke ulikt
forhold/sammensetning av privat og offentlig utleie i de store byene
forklare forskjeller i antall utkastelser. Men – de største boligforvalterne
gir faktisk uttrykk for at gebyrer knyttet til utkastelser er en viktig
inntektskilde, som antyder en viss (og uheldig) egeninteresse i saken.
Problemstillingen er ikke forfulgt i rapporten.

Både namsmennene, sosialkontorene og utleierne opplever det som
riktig og rettferdig at utkastelse er en reell trussel. Mangel på plikt-
oppfyllelse bør ikke støttes opp om eller belønnes. Utkastelse kan også
ha en hensikt i forhold til å gjøre det offentlige oppmerksom på et lite
egnet boforhold for personer med store bovansker, som så bør få
alternative tilbud.

Det er i de tilfellene der utkastelsen ikke ser ut til å ha noen hensikt
at man bør prøve å finne alternativer. For personer med disposisjons-
problemer bør ulike samarbeidsløsninger mellom sosialkontorer og
boligforvalterne prøves ut, for eksempel med strengere kontroll og
administrasjon av sosialhjelpsklienters økonomi. Der det trengs en
holdningsendring og økonomisk oppdragelse, kan en mulighet være å
involvere beboeren i bomiljøaktiviteter og gi personen mer ansvar for
egen bosituasjon.

For de uten evne eller mulighet til å fungere i selvstendige bo-
former, bør behovene synliggjøres politisk og bli kommunens og sosial-
etatens ansvar i forhold til å finne et egnet botilbud. Dette bør helst skje
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på et tidlig tidspunkt. Holm ser det for eksempel som lite hensikts-
messig å plassere psykisk og sosialt vanskeligstilte i bossituasjoner der
de i liten grad blir fulgt opp av aktuelle instanser.

Holm, Arne og Dag Yttri (2002). Barnefamilier. Fra hospits til varig
bosetting. Prosjektrapport 327. Oslo: Norges byggforskningsinstitutt

Rapporten setter søkelys på barnefamilier under midlertidige boforhold
i Oslo kommune.

For å belyse problemstillingene har Holm og Yttri benyttet den
løpende statistikken som Oslo kommune fører for bruken av mid-
lertidige boliger i bydelene, samt annen statistikk fra Oslo kommune.
De har også sett på dokumenter fra byrådet og bydelene vedrørende til-
tak for akutt bostedsløse. Et spørreskjema ble sendt ut til alle bydelene,
til et sosialsenter i hver bydel. Her skulle det blant annet svares på
detaljerte spørsmål om barnefamiliene – sentrene ble bedt om å plukke
ut fire familier hver. Ni sentre ga opplysninger (etter mange purringer),
fire sentre svarte at de ikke hadde hatt barnefamilier i midlertidig bolig.
Forskerne gjennomførte dessuten flere intervjuer, med daglig leder eller
andre i ledende stillinger ved de midlertidige boligene og hospitsene i
Oslo (tre intervjuer), tilsatte ved sosialtjenesten i bydelene og i
kommunen sentralt (syv intervjuer), barnefamilier som bor eller har
bodd på hospits (fire intervjuer). Til slutt ble det også benyttet en rekke
ustrukturerte telefonintervjuer (rundt 30 stk) – med sosialsjefer,
avdelingsledere eller andre ved sosialsentrene i bydelene, tilsatte i Oslo
kommunes boligbedrift og byrådsavdelinger – for å forberede og utfylle
informasjonen om barnefamiliene og deres situasjon.

På slutten av 90-tallet var det en sterk økning i etterspørsel etter
akutt bohjelp i Oslo, også for barnefamilier. De ulike bydelene hadde få
andre virkemidler til disposisjon enn innlosjering på hospits. Holm og
Yttri skriver at de fleste bostedsløse barnefamiliene sannsynligvis bor
midlertidig hos familie og venner.

Antall barn bosatt på hospits i Oslo økte sterkt fra 1997 til 1999,
men sank deretter fra 1999 til 2000 og videre i 2001. Har blant annet
vært økt politisk fokus på problemet, og iverksatte tiltak har sannsyn-
ligvis gitt en ønsket reduksjon – endringer i saksbehandlingen, mer
individuell oppfølging, og bydelene har utviklet nye virkemiddel over-
for akutt bostedsløse barnefamilier og barnefamilier i fare for å miste
boligen: Større bruk av gjennomgangsboliger, dvs. leiligheter som leies
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ut på ett års kontrakter i kombinasjon med en viss oppfølging fra
bydelenes side, videreutvikling av boligformidling og bistand, fore-
byggende arbeid for å hindre utkastelser.

Geografisk er akutt bostedsløshet blant barnefamilier særlig høy i
de indre østlige bydelene og enkelte drabantbyområder. I 2000 var det
95 ganger så vanlig at barn bodde på hospits i indre øst som i indre
vest. Storparten av familiene, sannsynligvis over 90 prosent, har bak-
grunn som flyktninger og innvandrere (den største enkeltstående
gruppen er fra Somalia). En betydelig gruppe er såkalt annen gangs
bosatte flyktninger, dvs. at de opprinnelig var bosatt i en annen
kommune, men flyttet til Oslo. En annen stor gruppe dreier seg om
familiegjenforening, der boligen i mange tilfeller blir for liten. Brudd i
familien er også en vanlig årsak til bostedsløsheten.

Videre har familiene lav inntekt i forhold til familiestørrelsen,
rundt 80 prosent mottar sosialhjelp. Det er en overvekt av enslige for-
sørgere. 40 prosent av familiene har et meget svakt sosialt nettverk, og
20 prosent har psykososiale vansker – trolig oftere hos de etnisk norske.
Rusproblemer er derimot lite vanlig blant akutt bostedsløse barne-
familier.

Årsaker til akutt bostedsløshet er flere, ikke minst høye priser og et
stramt utleiemarked i kombinasjon med små inntekter, hovedsakelig fra
trygd eller sosialhjelp. I tillegg har innvandrere ofte vansker med å
komme inn på det ordinære utleiemarkedet. De er avhengige av egne
nettverk, og for grupper med svake nettverk er mulighetene mindre.
Gjelder særlig innvandrergrupper med kortere botid i Norge, som
somalierne. Kortere botid gjør også at kunnskap om det norske bolig-
markedets funksjonsmåte er dårligere utviklet.

Det er flere velferdsmessige konsekvenser knyttet til det å bo på
hospits. Usikkerhet og manglende verdighet knyttet til boformen, også
betydelige praktiske problemer knyttet til det å bo på hospits. Gir ofte
en følelse av resignasjon og håpløshet, særlig hvis situasjonen vedvarer
over et lengre tidsrom. Mange av familiene er gjengangere på hospits,
hvilket betyr at de sliter med å finne varig bolig over lang tid, ofte
mange år, og må flytte hyppig.

Utover å dekke de mest primære behovene for bolig er hospits lite
egnet som botilbud for barnefamilier. Ordningen med gjennomgangs-
boliger må imidlertid bygges ytterligere ut for å bli et reelt alternativ når
det trengs å skaffe en leilighet på kort varsel. Kostnadsmessig vil
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hospits i mange tilfeller bli dyrere enn frittstående leiligheter, og kan
med andre ord ikke forsvares som det beste botilbudet ut fra effektivi-
tetshensyn.

Boligtiltak rettet spesielt mot flyktninger vil hjelpe til å redusere
antallet akutt bostedsløse barnefamilier. Kommunene disponerer ikke
virkemidler i denne sammenhengen, og staten må komme på banen i
forhold til utforming av flyktningpolitikken, sørge for bedre samord-
ning av boligpolitikken og flyktningpolitikken. Dersom en flyktning-
familie mister, eller flytter fra, den første boligen de tildeles, får mange
store problemer med å finne en ny. En mulighet her er å utvide kommu-
nens ansvar for å sikre bolig, for eksempel kan ansvaret vare en viss
tidsperiode for nyankomne. Det bør også være individuell oppfølging
av de enkelte familiene. Bør også fra begynnelsen aktiviseres i forhold
til sin egen bosituasjon, og læres opp i hvordan det norske bolig-
markedet fungerer.

V1.3 Fokus på ordninger/virkemiddelevalueringer

Hansen, Thorbjørn og Jon Christophersen (1990). Utleieboliger.
Evaluering av prøveordningen med utleielån i Husbanken. Prosjekt-
rapport 53. Oslo: Norges byggforskningsinstitutt

Evaluering av en finansieringsordning for boligprosjekter som spesielt
skal sikre bedre boligtilbud til ungdom. Husbanklån til utleieboliger ble
foreslått av Regjeringen som prøveordning, i utgangspunktet fra 1987
til 1989. Dreier seg om lån gitt til kommuner. Finansieringen skulle
skje i form av 70 prosent oppføringslån og 30 prosent utleielån – der
det siste var nytt. Ordningen ble begrunnet med nedgang i antall leide
boliger, dette ga økende priser, og gjorde det problematisk for vanske-
ligstilte på boligmarkedet – ungdom, enslige, innvandrere osv.

For å sikre lav husleie ble det stilt krav om leilighetenes størrelse.
Videre ønsket man at boligene skulle være et overgangstilbud, til livs-
faser/perioder der man ikke hadde inntekter til å kjøpe bolig. Boligene
skulle med andre ord organiseres som gjennomgangsboliger med
begrenset botid. I hovedsak skulle de være rettet mot unge boligsøkere.
For samtlige prosjekter som ble tildelt utleielån i 1987 og våren 1988,
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ble ansvarlige bedt om å fylle ut et skjema om prosjektet, og sørge for
at beboerne fylte ut skjemaer med personopplysninger.

Det viste seg å være stor interesse for utleielånet, også i kommuner
som lå utenfor pressområdene. Husbanken fikk flere søknader enn de
hadde midler til. Med ett unntak (for Stavanger kommune) var det også
mange flere søkere til de ferdige utleieboligene enn det var plass til.
Prøveordningen virket positivt på utviklingsarbeid med småboliger. En
del av boligene som ble bygget var imidlertid av dårlig standard, særlig
i de minste kommunene hvor det manglet kvalifisert fagfolk, og i de
største med høyt kostnadspress. Husbanken ekskluderte de minst
heldige prosjektene.

Husleien viste seg å være for høy for mange av dem ordningen
skulle nå, og ikke nødvendigvis fordelaktig sammenliknet med kjøp
med markedslån (imidlertid har ikke alle mulighet til å få innvilget et
slik lån). Dermed virker boligene heller ikke som springbrett til en varig
bolig, så lenge det var lite penger igjen til sparing.

En del kommuner viste seg å benytte ordningen annerledes enn å
prioritere vanlig unge i etableringsfasen. De ga boligene i hovedsak til
vanskeligstilte – uavhengig av hvorvidt det dreide seg om overgangs-
problemer (en tendens til at dette gjaldt utkantkommuner mens ungdom
prioriteres i de større byene). Noen kommuner valgte en mellomløs-
ning. Samlet sett var prosjektene mer preget av vanskeligstilte enn det
som var meningen, så lenge de unge også ofte var arbeidsledige eller
hadde andre problemer. Men forvaltningen og driften av utleieboligene
syntes lite innrettet på å møte mer kompliserte sosiale forhold.

Denne typen av beboersammensetning kan gi ulike former for
problemer. Risikoen reduseres i mer integrerte prosjekter, men dette var
det få eksempler på. I det hele tatt konkluderte forskerne med at en
ensartet boligutforming med lite rom for lokale tilpasninger stod dårlig
i samsvar med kommunenes ulike praksis for tildeling og prioritering
av ulike beboergrupper.

Prøveordningen skulle erstattes av en permanent ordning.
Forskerne poengterer at mange av hensiktene med ordningen ennå ikke
hadde kunnet evalueres, og de anbefalte videre oppfølging for å få mer
kunnskap og eventuelt omforme ordningen slik at den ønskede effekten
oppnås.
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Hansen, Thorbjørn (1994). Kommunal utleie av boliger. Noen tall
fra en enquête til alle landets kommuner 1993. Prosjektrapport 148.
Oslo: Norges byggforskningsinstitutt

Hansen, Thorbjørn (1994). Tilbudet av kommunale utleieboliger i
Norge. Prosjektrapport 165. Oslo: Norges byggforskningsinstitutt

Thorbjørn Hansen opplyser at kommunal boligutleie er lite studert i
Norge. For eksempel var slik utleie ikke skilt ut som en egen gruppe i
Folke- og boligtellingene.12 Kommunal utleie utgjør en meget liten
andel av alle leieforhold, slik at selv om det er mulig å identifisere slike
boliger – som i Boforholdsundersøkelsene – blir antallet for lite til å
kunne analyseres forsvarlig. Det finnes heller ingen samlet oversikt
over den kommunale boligsektoren i Norge, hvor mange boliger det
dreier seg om, hvordan de fordeler seg mellom kommuner osv.

Formålet med prosjektet er dermed å gi en første omfattende
oversikt over boligsektoren – få kunnskap om tilbudet av og behovet
for kommunale utleieboliger, samt norske kommuners bruk av og syn
på uteieboliger i sin boligpolitiske strategi.

Datagrunnlaget for undersøkelsen er et spørreskjema sendt til alle
landets kommuner i 1993. Hansen karakteriserer svarprosenten som
god, og med god fordeling (i forhold til fylke og kommunestørrelse).

Undersøkelsen viser at bare rundt fire prosent av boligene i Norge
er kommunalt utleid. Tidligere fungerte den kooperative (boligsam-
virke-)sektoren til dels som instrument for en offentlig boligpolitikk,
der kommunene benyttet boliger her til vanskeligstilte boligsøkere.
Men etter at sektoren ble deregulert på begynnelsen av 1980-tallet, er
forutsetningene endret. Hansen stiller spørsmål om Norge trenger en
større offentlig boligsektor.

Kartleggingen viser at det i 1993 var 75 500 kommunale boliger,
63 000 bebodd av vanskeligstilte boligsøkere – eldre, funksjons-
hemmede eller sosialt vanskeligstilte. Antall boliger varierte mellom
kommunene, i gjennomsnitt var det en noe større andel i de små
kommunene (men flere av disse gikk til andre enn vanskeligstilte – dvs.
personal- og tjenesteboliger). Litt over halvparten av boliger til
vanskeligstilte går til eldre og funksjonshemmede, den andre halvparten
til de andre gruppene – flyktninger, ungdom, sosialt svakstilte familier.

                                       
12 I Fob 2001 kan de kommunale boligene identifiseres.
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Med unntak for eldre og uføre er kontraktene gjerne tidsbegrenset.
Ulike prinsipper for prisfastsettelse brukes av kommunene, men Hansen
påviste ikke noen sammenheng med nivået på husleien. Boligene er i
overvekt små. De fleste er med god standard, men i storbyene fore-
kommer det også mange boliger med svært lav standard.

Kommunene oppgir at de mangler boliger, kun noen få har nok til
alle som søker. Søknadspresset er størst i store, sentrale og tettbygde
kommuner. Å skaffe boliger på det private utleiemarkedet er heller ikke
lett i de fleste av kommunene. Men likevel er det få kommuner som
planlegger å øke sitt tilbud, kun to av ti, og én av ti vil faktisk redusere.

De fleste kommunene oppfatter de kommunale boligene som kost-
bare, og vanskelige og ressurskrevende å administrere.

Hansen, Thorbjørn, Viggo Nordvik og Eigil Stang (1997). Kommu-
nale utleieboliger – Lønner det seg? Prosjektrapport 223. Oslo:
Norges byggforskningsinstitutt

Hansen, Thorbjørn, Viggo Nordvik og Eigil Stang (1997). Lønner
det seg å ha kommunale utleieboliger? Husbankbladet, nr. 2

Rapporten omhandler en undersøkelse av kommunale utleieboliger i
Ski, Lørenskog og Tromsø kommune. Formålet med prosjektet var å
klargjøre behovet for/etterspørselen etter kommunale utleieboliger,
muligheter og begrensninger ved ulike måter å organisere og forvalte
utleieboliger, og muligheter og begrensninger for kommunene til å
skaffe og forvalte utleieboliger.

Dagens kommunale utleieboliger er i hovedsak trygde-/alders-
boliger eller sosialboliger (tredje alternativ: personalboliger). Beboerne
har lave inntekter, 70 prosent har inntekter under grensene i bostøtte-
systemet.

Forskerne beregnet størrelsen på behovet for kommunale leie-
boliger ved å se på størrelsen på følgende grupper:
- Familier/personer med inntekt under bostøttegrensen med behov/

ønske om annen leid bolig
- Familier/personer som bor i kommunal bolig, har lav inntekt og

ikke ønsker å flytte
- Personer som bor hos andre, har lav inntekt og ønsker egen bolig,

er over 20 år og som ikke studerer
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Dette gir et behov på ca. 55 kommunale utleieboliger per 1000 innbyg-
ger over 16 år, dvs. ca. ti prosent av dagens boligmasse, og tre ganger
så mange som gjennomsnittet i kommunene per i dag.

Legges det inn en sterkere begrensning ved å kreve at inntekten
ikke bare er lav men basert på trygd, blir det et samlet behov for
kommunale utleieboliger på 3,5–4 prosent av boligmassen. Selv ikke
dette dekkes opp av antall kommunale boliger i dag. Forskerne konklu-
derer dermed med at det er behov for en betydelig økning i antall
kommunale leieboliger.

Problemer med organisering og forvaltning, særlig i forhold til
vedlikehold, er ofte brukt som argument mot å ha mange kommunale
boliger. Kommunene selv mente de manglet ressurser til skikkelig
vedlikehold, og at dette ble en salderingspost i budsjettet. Forskerne
synes imidlertid det er vanskelig å begrunne hvorfor kommuner skulle
håndtere vedlikehold av eiendommer dårligere enn private.

Kommunene har tre strategier for å skaffe utleieboliger til
vanskeligstilte:

- Eie og formidle egne boliger
- Formidle boliger etter avtale med private eiere (som f.eks ideelle

organisasjoner, boligbyggelag og private stiftelser)
- Overlate boligforsyningen helt og holdent til private aktører, og

nøye seg med å dekke utgifter etter lov om sosiale tjenester

Ved avtaler med private eiere er problemet for kommunene å kunne
bestemme kvalitet og reelle kostnader ved tilbudet, samt å ha oversikt
over og bestemme fordelingen av risiko og vedlikehold.

Et motiv for å kjøpe andeler i borettslag og sameier, er at kommu-
nalt eide leiligheter skal inngå i den generelle boligmassen og ikke sam-
les. Motviljen mot kommunalt eierskap i borettslag og sameier er imid-
lertid sterk, både av prinsipielle og pragmatiske grunner, men forskerne
mener den mer er basert på fryktede enn opplevde problemer.

Det er videre tre hovedmodeller for organisering av forvaltning når
kommunene eier boligene:

- integrere boligforvaltningen i kommunens administrative apparat
- opprette et kommunalt boligselskap
- få uavhengig selskap/firma til å ivareta forvaltningen etter kommu-

nens retningslinjer
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Forskerne konkluderer med at kommunenes forvaltning av utleieboliger
bør gjennomgås systematisk for å sikre en mer rasjonell drift og bedre
vedlikehold. En mulighet som bør vurderes er bruk av boligbyggelag
og liknende organisasjoner til å forestå deler av forvaltningen, men
dette bør vurderes nøye i sammenheng med kommunenes eget behov
for boligpolitisk kompetanse og ressurser. Settes forvaltningsoppgaver
bort, vil nødvendigvis kommunens personressurser på området utvikles
i mindre grad, noe som kan gå ut over kommunens andre bolig-
administrative oppgaver.

Spørsmål om kostnader og økonomi vil veie tungt i kommunenes
vurderinger av utleieboliger. For å beregne kostnader og utgifter ved
kommunale utleieboliger er det en rekke data kommunene trenger
adgang til, noen er vanskelig tilgjengelig og må i så tilfelle erstattes helt
eller delvis av antatte verdier. Beregningene omfatter

- Et kapitalregnskap – formuen/egenkapitalen kommunen har i sin
boligmasse (dvs. gjenanskaffelsesverdi (markedsverdi) minus
samlet gjeld).

- Et utgiftsregnskap – driftsutgifter, vedlikeholdsutgifter, renter og
avdrag på lån (kapitalutgifter).

- Et kostnadsregnskap – driftskostnader, vedlikeholdskostnader og
kapitalkostnader.

I tillegg må indirekte virkninger på kommuneøkonomien tas med i
betraktning. Dette vil si tildelinger av kommunale leieboliger som kan
påvirke inntekts- og kostnadsposter andre steder i kommunens regn-
skaper enn de som er direkte knyttet til drift og forvaltning av kommu-
nens masse av leieboliger. Gjelder for eksempel forbruk av sosialhjelp og
skatteinntekter. Antall nye kommunale boliger har videre betydning for
endringer i tilbudet av andre typer boliger i kommunen. Etter forskernes
beregninger vil kommunale boliger indirekte gi kommunene økonomiske
fordeler gjennom skatteinntekter og besparelser i sosialhjelp.

Brattbakk, Ingar og Thorbjørn Hansen (2002). Kommunal utleie av
boliger år 2000 og 1993. Prosjektrapport 338. Oslo: Norges bygg-
forskningsinstitutt

Hovedhensikten med rapporten er å finne ut hvorvidt – og på hvilken
måte – kommuner i Norge har endret sitt tilbud av kommunale utleie-
boliger i perioden 1993–2000. Analysen er basert på et spørreskjema
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som ble sendt til alle landets kommuner høsten 2000, og rapporten om
forholdene slik de var i 1993 (nr. 165).

Boligproblemer for unge og vanskeligstilte har de senere år med-
ført økt oppmerksomhet rundt de kommunale utleieboligene, og kom-
munene har blitt oppfordret av sentrale myndigheter til å øke satsingen
på utleieboliger. Behøver ikke være boliger kommunen eier og forvalter
selv, men dette kan ha visse fordeler.

Forskerne opplyser at antall kommunale boliger hadde økt med
rundt 7000 fra 1993 til 2000, slik at antallet på siste tidspunkt var 82
000. Per tusen innbyggere innebærer dette en beskjeden vekst, fra 18 til
19, fordi det samtidig har vært vekst i befolkningen. Det har ikke vært
noen vekst i de store og sentrale kommunene med størst boligpress,
tvert imot. Fremdeles er det stor variasjon i bruken av slike boliger
mellom kommunene, de høyeste andelene finnes henholdsvis i Oslo og
småkommuner i Nord-Norge.

Veksten i antall omsorgsboliger i samme periode er nesten dobbelt
så stor. Det ser ut til at disse boligene ofte har kommet som erstatning
for tidligere alders- og trygdeboliger som tilbud til eldre og funksjons-
hemmede. Antall kommunale boliger til unge og vanskeligstilte økte
med rundt 6000 boliger, og til eldre og funksjonshemmede med noe
over 4000 boliger. Det høyere antallet sammenliknet med totalveksten
skyldes at det samtidig var en reduksjon i antall kommunale boliger
som ble brukt til personalboliger på rundt 4000 boliger (særlig i
småkommuner) – dvs. en reduksjon i andel fra 17 til 10 prosent.

Andelen kommunale boliger som ble disponert av eldre eller funk-
sjonshemmede var gått tilbake fra 52 til 46 prosent, mens boliger dispo-
nert av sosialt og økonomisk vanskeligstilte, inkludert unge mennesker,
hadde økt fra 31 til 44 prosent. Størst var økningen i mindre kommuner.

62 prosent av de kommunale utleieboligene er i kommunalt eide
bygg, 13 prosent forvaltes av stiftelser, 12 prosent er andeler i boretts-
lag. Det er små endringer fra 1993. Loven om kommunenes adgang til å
eie inntil 10 prosent i borettslag ser dermed ikke ut til å ha fått noen stor
betydning så langt.

Mange kommuner har endret eller har planer om å endre prin-
sippene for fastsettelse av husleie – i de fleste tilfellene innebærer dette
høyere leie. Kommunene mener imidlertid fortsatt at husleiene i de
kommunale boligene som regel ligger under markedsleie. Det er fortsatt
stor søkning til de kommunale utleieboligene.
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Over halvparten av kommunene har ingen planer om endringer i
tilbudet, en tredjedel planlegger å øke tilbudet, mens hver tiende plan-
legger å redusere. At kommunene ikke ønsker å øke tilbudet ser ut til å
skyldes økonomiske forhold, og til dels også organisatoriske problemer
med drift og vedlikehold, og problemer med «brysomme og kravstore»
leieboere som er vanskelige å få ut når kontraktstiden er over. Det ser
med andre ord ikke ut til å være aktuell politikk for kommunene med en
større økning i kommunal utleie. I Boligutvalgets innstilling (NOU
2002: 2) blir heller ikke en større satsing på kommunal utleie av boliger
anbefalt som et aktuelt boligpolitisk virkemiddel.

Stamsø, Mary Ann (2002). Privat profesjonell utleie til sosialhjelps-
mottakere. Byggforsknotat 52, Bolig, bygd miljø og samfunn. Oslo:
Norges byggforskningsinstitutt

Undersøkelsen er et forprosjekt som er ment å utgjøre en del av et
hovedprosjekt. Forprosjektet gir en beskrivelse av samarbeidet mellom
sosialkontorene og utleierne og problemer knyttet til privat utleie til
sosialhjelpsmottakere. Studien er begrenset til Oslo.

Undersøkelsen bygger på intervjuer med profesjonelle utleiere og
representanter fra sosialkontorene i Oslo.

Et problem med å få skaffet en leid bolig for sosialhjelpsmottakere
skyldes at flere profesjonelle utleiere ikke ønsker å leie ut til dem. De er
redde for å leie ut til personer som ikke mestrer en vanlig bosituasjon
pga. rusproblemer eller psykiske problemer. Hos de som er villige til å
leie ut, er et godt samarbeid med sosialkontoret ansett som nødvendig.
Problemer med å finne bolig gjør at mange sosialhjelpsmottakere må
flytte til andre bydeler, noe som skaper merarbeid for sosialkontorene
og en usikker bosituasjon for klientene.

De fleste utleierne legger husleien på markedsnivå, men noen
ligger over, og noen også under. Til en viss grad tilbys sosialhjelps-
mottakere oftere høyere husleie enn andre, i første rekke fra de mindre
aktørene. Det var imidlertid ikke mulig med undersøkelsen å si noe om
omfanget av slik husleiedifferensiering, eller i hvilken grad det skyldes
risikovurdering eller utnyttelse av markedsmakt.

De fleste utleierne følger husleieloven ved kontraktinngåelse. Det
vanligste bruddet på loven er for kort leietid. Brudd er mer utbredt blant
de små aktørene.
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I de fleste leieforholdene der sosialkontorene er involvert benyttes
kommunenes garantiordning. Men utleierne er generelt kritiske til
ordningen, og mener den ikke gir gode nok rettigheter og beskyttelse
for dem. De foretrekker i stedet depositum. For sosialkontorene er det
omvendt, fordi ordningen med depositum er svært arbeidskrevende og
dessuten innebærer at kontorene har store beløp utestående til enhver
tid. Fordi noen utleiere rett og slett ikke godtar garantiordningen, må
sosialkontorene i flere tilfeller benytte dyrere boligløsninger.

Både sosialkontor og utleiere understreket behovet og nødvendig-
heten av et nært samarbeid, med faste kontaktpersoner.

Dyb, Evelyn (2001). 10 prosentsregelen: Kommunale boliger i
borettslag og sameier. Prosjektrapport 298. Oslo: Norges bygg-
forskningsinstitutt

Ti prosents regelen gir kommuner, fylkeskommuner og staten, inkludert
selskaper eid av det offentlige, rett til å eie inntil ti prosent av boligene i
borettslag og sameier. Retten ble innført 1. januar 1998 for eiersek-
sjonsloven og 1. januar 1999 for borettslagslovene. Meningen er å sikre
kommunene tilgang til utleieboliger for vanskeligstilte, og forebygge en
utvikling i retning av at borettslag kvitter seg med kommunale utleie-
boliger. Forslaget ble møtt med sterk motstand fra boligbyggelag og
borettslag – for å komme disse i møte påla Storting og regjering kom-
munene å bedre samarbeidet med boligbyggelagene og borettslagene,
blant annet ved å opprette samarbeidsutvalg hvis boligbyggelagene/
borettslagene krevde dette. Kommunene skulle også sikre bedre inte-
grering av de kommunale boligene i bomiljøene.

Dyb undersøker hvorvidt den nye regelen brukes, hvordan den
brukes og hvordan den virker, og om påleggene om samarbeid og inte-
grering blir fulgt opp. Datamaterialet er for det første en spørreskjema-
undersøkelse gjennomført i borettslag og sameier med kommunale leie-
boliger, for det andre samtaleintervjuer med aktører i kommunene. De
fire største byene i landet inngår, samt seks mindre kommuner. Det ble
også inkludert noen spørsmål om 10 prosentsregelen i to andre spørre-
skjemaundersøkelser som ble gjennomført i forbindelse med Byggforsk-
prosjekter.

Dataene bekrefter at kommunene bruker 10 prosentsregelen til å
skaffe utleieboliger til vanskeligstilte, særlig i de store byene. Kommu-
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nene vektlegger at regelen også virker indirekte, fordi kommunene ikke
blir nektet å kjøpe leiligheter i borettslag, og at de ikke må selge seg ut
der de har leiligheter.

Regelen er godt kjent, men fremdeles upopulær blant borettslag og
sameier. En fjerdedel av kommuner med boligbyggelag har opprettet
samarbeidsutvalg. Flere mindre kommuner ser ingen hensikt i å opp-
rette slike utvalg, men dette stemmer dårlig overens med at boretts-
lagene og sameiene mener det er samarbeidsproblemer. Nesten halv-
parten av alle borettslag og sameier mener kommunen følger opp leie-
boerne sine dårlig og til dels svært dårlig. Videre oppgir de fleste at
samarbeidet ikke er blitt bedre etter at den nye regelen ble innført. Dyb
mener dataene også gir grunn til pessimisme i forhold til integrerings-
spørsmålet. Regelen kan sannsynligvis medvirke til større spredning av
kommunale leiligheter, problemene knyttet til kommunale utleieboliger
gir imidlertid dårlig grobunn for en reell integrering.

Hansen, Thorbjørn (2002). Boligsamvirkets rolle i den sosiale bolig-
politikken. Prosjektrapport 319. Oslo: Norges Byggforsknings-
institutt

Rapporten bygger på en studie som er gjennomført for Norges forsk-
ningsråd i programmet «Bolig og levekår». Hovedmålet med studien
var å avklare hvordan boligsamvirket kan spille en klar og positiv rolle
i iverksettingen av norsk sosial boligpolitikk.

Samvirkesektoren utgjør rundt 16 prosent av boligmassen. Bolig-
samvirket spilte tidligere en sosial rolle – boligene ble skjermet fra
markedet forøvrig og representerte et billig boligtilbud. Tidlig på 1980-
tallet ble borettslagene imidlertid deregulert, og boligene fulgte verdi-
og prisstigningen etter vanlige markedsprinsipper. Spørsmålet blir
hvordan man nå skal sørge for boliger til lavinntektsgrupper og vanske-
ligstilte på boligmarkedet. Har statlige myndigheter tiltenkt boligsam-
virket noen rolle i iverksettingen av boligpolitikken framover?

Datatilfanget for studien er bredt: Dokument- og litteraturbaserte
analyser, analyser av statistiske registerdata, åpne intervjuer med sen-
trale aktører i boligsamvirket og kommuner, og tre forskjellige spørre-
skjemaundersøkelser supplert med åpne intervjuer.

Statlige myndigheter har hatt store forventninger til boligsam-
virkets deltakelse i gjennomføringen av sin nye boligpolitikk. Bolig-
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samvirket selv tilpasset seg den nye situasjonen ved å gjennomføre
endringer i retning av en mer forretningsmessig drift. Den sosiale sam-
funnsmessige oppgaven blir fortsatt framhevet, men den ideologiske
forankringen er mer etter samvirkebevegelsens prinsipper, dvs et
prinsipp om gjensidig hjelp mellom medlemmer.

På 1990-tallet var det en nedgang i byggeaktivitet generelt, og
spesielt for boligbyggelagene. De fortsatte å bygge boliger med mindre
boligareal enn andre utbyggere. Utleieboliger er i liten grad blitt bygget,
begrunnet med at disse innebærer stor risiko. I 1990 lanserte bolig-
samvirket et alternativ til utleieboliger, nemlig lavinnskuddsboliger.
Konseptet har fått tilslutning fra statlige myndigheter, men lite er
bygget etter denne modellen ennå. Derimot har boligsamvirket vært
med på byggingen av omsorgsboliger.

Forvaltning og omsetning av eksisterende boliger har overtatt som
boligsamvirkets viktigste bidrag i boligforsyningen. I den grad det har
vært sosiale vanskeligheter i borettslagene, har dette gjerne blitt sett i
sammenheng med de kommunale tildelingene. Kommunene både til-
deler boliger til beboere som blir borettshavere, og driver framleie av
eide boliger. Fordi flere og flere borettslag vedtok å hindre kommunene
i å eie andeler, ble det innført en ny lov som sikrer kommuner å eie
inntil 10 prosent av leilighetene i alle borettslag.

Boligsamvirket har fortsatt å hevde som sitt standpunkt at bolig-
politiske virkemidler fortrinnsvis bør ha en generell karakter, og det har
først og fremst gjort seg til talsmann for folk med alminnelig arbeids-
og inntektsforhold.

Statlige myndigheter har lagt stor vekt på og hatt forventninger til
boligsamvirkets innsats, også etter omleggingen i boligpolitikken. Det
kan virke som staten ikke er villig til å akseptere at boligsamvirkets vil-
kår er vesentlig endret og at samvirkets holdninger også har forandret
seg. Den store motstanden mot kommunale andeler vakte bekymringer
og avstedkom lovendringer som kan oppfattes som pålegg til bolig-
samvirket. Kommunene har hatt mer varierende tiltro og forventninger
til boligsamvirket. Ikke minst hersker det skuffelse i forhold til bolig-
byggelagenes manglende interesse for å bygge for lavinntektsgrupper.

Boligbyggelagene selv er enige om at de skal ivareta medlem-
menes interesser, men meningene er mer delte utover dette. 16 prosent
gikk så langt at de sa seg enig at det var en plikt å skaffe boliger til
vanskeligstilte, dog i første rekke eldre og unge førstegangsetablerere.
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Langt færre ville prioritere flyktninger, og særlig få ville prioritere
sosialklienter.

Det er stor forståelse for at kommunale leieboere bør skaffes boliger
i den alminnelige boligmassen og ikke samles i egne kommunale bygg.
Misnøyen med de kommunale leieboerne bunner i at borettslagene synes
kommunene svikter i sin oppfølging, og at de selv (styrene) pålegges et
stort ansvar og mye ekstraarbeid uten kompensasjon.

En tredjedel av kommunene som har boligbyggelag innenfor
grensen oppgir å ha et nært samarbeid, mens en tredjedel svarer at for-
holdet er både-og. Der kommunene ønsker forbedring i forholdet går
dette ofte på at boligbyggelagene skal bygge mer av en type boliger
kommunen har behov for.

Nesten to tredjedeler av boligbyggelagene er overveiende positive
i synet på samarbeidet med kommunene. Eventuell misfornøydhet
bunner i det de ser som kommunenes manglende prioritering av bolig-
byggelagene ved tildeling av billige tomter, samt deres bruk av boliger i
borettslagene. Halvparten av boligbyggelagene mente kommunenes
oppfølging av sine leieboere var dårlig eller svært dårlig, og kun 15
prosent mente den var god eller tilfredsstillende. Flertallet av boretts-
lagene ønsker ikke ordningen slik den fungerer i dag. Det er lite som
tyder på at målet om økt integrering har rykket nærmere etter at 10
prosentsregelen ble innført.

Borettslovutvalget konkluderte med at det verken er noe med
boligbyggelagsformen spesielt eller med samvirkeformen generelt som
tilsier at boligbyggelag har et særlig ansvar for å skaffe boliger med
nøktern standard til en rimelig pris. Det må skilles mellom virksom-
heten lagene driver på grunnlag av offentlige overføringer og subsidier,
og annen virksomhet. Boligbyggelagene selv har ulike meninger om
temaet. De fleste sier at de bør prioritere å skaffe boliger til utsatte
grupper, samvirkeprinsippene inkluderer et visst samfunnsmessig
ansvar. Men i hovedsak er det snakk om å løse egne problemer ved
felles og samvirkende innsats. Boligsamvirkets ledelse er imidlertid til
tider svært engasjert i boligpolitiske spørsmål, og kommer gjerne med
innspill i den boligpolitiske debatten som går ut over snevre medlems-
interesser eller rene forretningsmessige interesser.

Boligene i borettslag utgjør et svært viktig tilbud ved at de repre-
senterer relativt nøkterne og rimelige boliger, og er forvaltet av en
organisasjon som driver et godt vedlikehold og et aktivt arbeid med
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naboforhold. Dette er et vesentlig velferdspolitisk bidrag. På den andre
siden er det et nokså sterkt ønske om å holde visse sosiale grupper ute
av borettslagene.

En modell for samarbeid mellom kommune og boligbyggelag er
utviklet i Bergen. Modellen likner på mange måter samarbeidsformen
slik den var før liberaliseringen av boligpolitikken. Modellen stiller
krav til kommunen om å bidra med rimelige tomter og til å akseptere at
flertallet av boligene fordeles av boligbyggelaget til deres medlemmer.
Boligbyggelagene må på sin side akseptere tildeling etter behov også
når det gjelder egne medlemmer, de må forestå forvaltning av boliger
med stort innslag av særlig vanskeligstilte beboere, og akseptere pris-
reguleringer og begrenset omsetningsfrihet. En slik modell kan gjen-
skape boligsamvirkets sentrale rolle i den sosiale boligpolitikken. Men
Hansen skriver at dette forutsetter at den nåværende politikkens priori-
tering av vanskeligstilte grupper modifiseres, videre at rammene for
tilskudd utvides betraktelig og at kommunene kan og vil bidra med
billige tomter.

Nordvik, Viggo (1995). Husbankens virkemidler. Hvordan virker de?
Prosjektrapport 187. Oslo: Norges byggforskningsinstitutt

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Husbanken og inngår som en del
av bankens arbeid med å dokumentere sammenhengen mellom de
målene banken har for sin virksomhet og de virkemidlene de dispo-
nerer.

Nordvik påpeker det problematiske i å sammenligne en nåsituasjon
– som man ikke er fullt ut i stand til å beskrive – med en hypotetisk
situasjon der virkemidlene som brukes i dag ikke er tilstede. Med dette
forbeholdet foretas vurderinger av effekten av ulike virkemidler som
disponeres av Husbanken – gjennom partielle teoretiske resonnementer,
samt noe empiri hentet fra andre undersøkelser.

Bostøtteordningens virkning på Husbankens målsetninger:

Analysen tyder på at noe under halvparten av mottakerne får bedret
boligkonsumet, men sier ikke noe om styrken i påvirkningen. For
gruppen som faller utenfor bostøtteordningen selv om de bor i en bolig
som tilfredsstiller kriteriene og har inntekter og boutgifter som ellers
ville ha gjort dem berettiget til bostøtte, er det sannsynlig at bostøtten
har en negativ virkning gjennom prispress og fortrengningsmeka-
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nismer. Nordvik poengterer at disse vanskeligstilte gruppenes ulemper
må sees i sammenheng med mottakernes fordeler i vurderingen av
bostøttens «vellykkethet».

De selektive lånene til kjøp av bolig:

Påvirker sannsynligvis boligfordelingen (disposisjonsform) og bolig-
markedet (en høy prosentandel av omsatte boliger delfinansieres vha.
ordningene) i betydelig grad. Når det gjelder målsetningen om reduserte
boutgifter, er det ulike effekter som kan tenkes. Flere som kjøper bolig
betyr redusert press på leiemarkedet og reduserte boutgifter for hushold
her, mens økt etterspørsel etter nøkterne boliger som kan kjøpes vha.
ordningene vil gi økte boutgifter til hushold som ikke kommer inn
under ordningene og som ønsker å kjøpe bolig.

Det er en fare for at de selektive kjøpslåneordningene bidrar til en
såkalt ineffektiv fordeling av risiko, dvs en situasjon der risikoen som
knyttes til svingende boligpriser havner hos hushold med lav evne til å
bære denne risikoen.

For utbedringslån stiller Nordvik spørsmål ved hvorvidt ordningen
målrettes mot gruppene som trenger det mest. Men her er det empiriske
grunnlaget for å si noe om effekten av ordningen meget tynt.

Barlindhaug, Rolf (1994). Kommuners bruk av etableringslån.
Prosjektrapport 151. Oslo: Norges byggforskningsinstitutt

Rapporten presenterer resultater fra en undersøkelse der publikums
etterspørsel etter etableringslån er kartlagt, samt kommunenes etter-
spørsel etter og bruk av låneordningene, og ordningenes betydning som
boligpolitisk virkemiddel. Grunnlaget er en spørreundersøkelse i 80
kommuner og en analyse av data innrapportert til Husbanken fra
kommunene.

Kommunene dekket selv eventuelle tap på etableringslån, av den
grunn ønsket de naturlig nok å bruke tildelingskriterier som ga lavest
mulig risiko, innenfor rammen av de statlige føringene for hvordan ord-
ningen skulle brukes. Kommunene stod nokså fritt i å utforme et regel-
verk som var i tråd med lokale preferanser. Tilbudet av etableringslån
varierte derfor mellom kommunene. Barlindhaug konkluderte med at
både det faktum at kommunene måtte bære eventuelle tap, og den vari-
erte sammensetningen av vanskeligstilte husholdninger i ulike kommu-
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ner, gjorde det rimelig å opprettholde den kommunale friheten innenfor
ordningen.

Undersøkelsen viste at kommunene foretok en grundig vurdering
av betalingsevne, og at avslagsgrunnene syntes fornuftige ut fra et
risikoaspekt. Kommunene var på samme tid også nøye på at lånene ikke
gikk til husholdninger med for høy inntekt. En stor andel av lånene ble i
1992 gitt til husholdninger med relativt lav inntekt, og i stor utstrekning
til barnefamilier. I spørreundersøkelsen svarte de store kommunene at
de la vekt på at inntekt og betalingsevne skulle være god nok i sterkere
grad enn de små kommunene. Men blant de som faktisk fikk lån var
andelen med lav inntekt omtrent den samme i små og store kommuner,
og storbyene skilte seg ut ved at en svært stor andel av lånene gikk til
husholdninger med lav inntekt (Oslo var unntaket).

Jo større kommune – jo større andel aleneboere, sosialhjelps-
mottakere, og enslige forsørgere blant lånemottakerne. Ordningen
klarte dårligst å løse boforholdene for de vanskeligstilte i storbyene, og
her måtte derfor oftest kommunale låne- og støtteordninger komme inn
som erstatning for eller i kombinasjon med etableringslånet. Det private
leiemarkedet og eventuelle kommunale utleietilbud kombinert med
aktiv bruk av sosialhjelp kunne ifølge Barlindhaug være en måte å løse
problemene på. Storbyene hadde det klareste ønske om å øke det
kommunale utleietilbudet til lavinntektshusholdninger.

På undersøkelsestidspunktet hadde den kommunale etterspørselen
etter etableringslån gått tilbake i noen år. Barlindhaug mente dette til en
viss grad skyldtes at kommunene tidligere hadde søkt om mer enn det
viste seg å være behov for. Antall husholdninger som søkte hadde vært
høyt fram til 1992, men sank litt etter dette. Forklaringen kan være at
boutgifter hadde sunket pga. lav generell prisstigning og kraftig ned-
gang i nominell rente.

Interessen var størst i de aller minste og i de største kommunene.
Det første skyldes sannsynligvis at sjansen for å få lån ble oppfattet som
større i disse kommunene, mens det siste må tilskrives et større innslag
av svakstilte husholdninger.
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Øistensen, Bård (1999). God bruk av etableringslån. Prosjekt-
rapport 254. Oslo: Norges byggforskningsinstitutt

Utredningen er utført på oppdrag fra Husbanken, som ønsket å doku-
mentere og synliggjøre gevinstene av en aktiv bruk av denne låneord-
ningen både for kommunene og dem med problemer på boligmarkedet.
Formålet med undersøkelsen er dermed å vise etableringslåneord-
ningens betydning, og å bidra til å øke kommunenes bruk av ordningen.
Kommunenes bruk av ordningen varierer sterkt. Det er antatt at en av
grunnene til lavt forbruk er mangelfull kunnskap om effekten av lånene.

Det er gjennomført detaljerte «case-studier» i fire utvalgte kommu-
ner: Bodø, Ålesund, Moss og Elverum. Alle fire hadde på undersøkel-
sestidspunktet en aktiv bruk av etableringslåneordningen. Hovedkilden
var skriftlig materiale fra kommunene og fra Husbanken, samt inter-
vjuer og informantsamtaler med en rekke kommunalt ansatte.

Øistensen poengterer at landets kommuner har svært ulike orga-
nisatoriske forutsetninger for å utnytte de boligpolitiske virkemidlene.
Blant annet er det kun et relativt lite antall kommuner som har egen
boligadministrasjon, de fleste har spredt boligtiltakene på flere sektorer.
Nesten 40 prosent av kommunene har lagt arbeidet med etableringslån
og tilskudd til sosialkontoret. Det gjør at ordningen «gjemmes bort» og
derfor brukes lite.

Undersøkelsen bekrefter at etableringslåneordningen er et hen-
siktsmessig virkemiddel som kommer fordelaktig ut sammenliknet med
andre løsninger når det gjelder å sørge for boligetablering av svakstilte
husholdninger.

Kommuner kan gi finansieringsbistand til kjøp av bolig eller sørge
for kommunale utleieboliger. Et mer passivt alternativ er privat utleie-
bolig med sosialhjelp til å dekke husleien, men Øistensen anser bruk av
sosialhjelp som boligvirkemiddel som en dårlig og kostbar løsning som
skaper sosialklienter. Anbefaler kommunene å spille på et bredt
repertoar av virkemidler, og derfor bruke etableringslån og boligtil-
skuddet også til å skaffe et hensiktsmessig antall utleieboliger. Betje-
ningsvilkårene på lånene er de samme og finansieringskostnadene er
også de samme. Kostnadene for kommunene er for begge alternativ
avhengig av eventuelle tap på fordringer, utilstrekkelig husleie eller
mislighold av lån.
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Ifølge Øistensen kan kommunene høste økonomiske gevinster ved
å bruke etableringslåneordningen aktivt – ved at sosialhjelpsutbetalin-
gene reduseres, kostnader for kommunale tjenester dekkes mest mulig
av statlige overføringer, og fordi kommunen utvikler et boligtilbud som
forhindrer fraflytting og trekker til seg innflyttere. Undersøkelsen viser
at risikoen for tap ved riktig bruk av etableringslån i dagens situasjon er
svært liten. For de fire kommunene i utvalget forekommer det så å si
ikke tap på utlån etter 1996. Mislighold oppfattes som større for inn-
betaling av husleie enn tilbakebetaling av etableringslån.

De fire kommunene har relativt ulik praksis, de har valgt forskjel-
lige modeller og de har til dels ulike prioriteringer. Dette skyldes ulike
lokale utfordringer, og illustrerer virkemidlenes fleksibilitet. Felles for
kommunene er at etableringslånet står sentralt. Øistensen avrunder med
å komme med en serie spesifikke anbefalinger i forhold til organisering,
praksis og saksbehandlingsrutiner som han mener er avgjørende for at
etableringslåneordningen skal gi det ønskede resultatet.

Barlindhaug, Rolf og Evelyn Dyb (2003). Bruk av etableringslån i
Oslo og Akershus. Prosjektrapport 355. Oslo: Norges byggforsk-
ningsinstitutt

I rapporten analyseres et utvalg søknader (nærmere bestemt saks-
mappene) på etableringslån fra år 2000 – i et utvalg av kommuner i
Akershus og bydeler i Oslo. Det ble også gjennomført intervjuer av
personer som er ansvarlige for/arbeider med tildeling av etableringslån i
kommunene og bydelene. Spørsmålet er hvordan etableringslånet
brukes – hvilke grupper som prioriteres (hvem får lån og hvem får
avslag), hvor store lån som gis, hva slags boliger de som får lån kjøper.
Man ønsket dessuten å finne ut hvordan det hadde gått med dem som
fikk lån og dem som fikk avslag.

38 prosent av søkerne er unge i etableringsfasen, en fjerdedel sær-
lig vanskeligstilte og en fjerdedel personer som skal reetablere seg etter
samlivsbrudd. Fem prosent av søkerne er registrert med funksjons-
hemming, og en tredjedel har etnisk minoritetsbakgrunn. Trangboddhet
eller lav standard på boligen er sjelden oppgitt som grunn for søknaden,
vanligere er det at personene oppgir å stå i fare for å miste boligen eller
at de mangler bolig overhode.
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Et hovedkriterium for å få lån er å tilhøre en av målgruppene for
ordningen, dvs. unge i etableringsfasen, personer med funksjonshem-
ming eller personer som er generelt vanskeligstilte på boligmarkedet.
De fleste som søker tilfredsstiller imidlertid dette kravet. Vanligste
avslagsgrunn er manglende betjeningsevne. Ikke overraskende har
derfor søkere som får avslag gjennomgående lavere inntekt enn de som
får tilsagn om lån, og personer som faller i gruppen generelt vanskelig-
stilte har høyest avslagsprosent. Også en høy avslagsprosent i gruppen
av søkere med minoritetsbakgrunn (har ofte lav inntekt i forhold til
familiestørrelse).

Barlindhaug og Dyb skriver at de fleste som får lånetilsagn finner
og kjøper en bolig. Holm og Dyb (2001) har et noe annet funn – de
skriver at i pressområder kan lånesummene bli for lave, og flere
benytter seg derfor ikke av lånet.

Én av fire mottakere fikk også boligtilskudd. Andelen var større i
Oslo enn i Akershus, og størst i Oslo Øst. Én av tre mottakere har ikke
egenkapital. Samlet gjeld er stor i forhold til inntekten, og utgjør i
gjennomsnitt tre ganger inntekten eller mer i alle områdene. Mange
mottakere er ikke kvalifiserte for bostøtte – gjennomsnittsinntekten for
mottakerne i utvalget ligger betydelig over bostøttens inntektsgrenser.
Få har hatt betalingsproblemer. Mange innfrir lånet etter 3–5 år, før
normal nedbetaling.

Barlindhaug, Rolf, Per Nitter Bondevik og Viggo Nordvik (1996).
Tilskudd og rimelige lån til kjøp av egen bolig. En evaluering av
Husbankens etableringstilskuddsordning. Prosjektrapport 200.
Oslo: Norges byggforskningsinstitutt

Barlindhaug, Rolf (1996). Tilskudd til etablering - en treffsikker
ordning. Husbankbladet, nr. 3

Etableringstilskudd går for det første til vanskeligstilte husholdninger
som ønsker å kjøpe en bolig, for det andre til toppfinansiering av
kommunale utleieboliger for samme målgrupper. I den foreliggende
evalueringen så forskerne nærmere på den første typen av bruk.

Fra 1996 ble Husbankens rentetrapp og særvilkår på lån avviklet,
og markedsbestemte renter innført. Bortfallet av subsidiene i den gene-
relle låneordningen skulle kompenseres for ved en økning i utmålin-
gene av etableringstilskudd. Dette gir imidlertid et større skille mellom
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mottakere av tilskudd og de som bare får lån. Husholdninger med
inntekter som faller like under inntektsgrensen for tilskudd vil komme
gunstigere ut enn tidligere sammenliknet med husholdninger som har
inntekter like over grensen. Forskerne påpeker at dette gjør det viktig at
ordningen er treffsikker og at intensjonene bak ordningen blir fulgt opp
i praksis.

Fra 1996 vil halvparten av landets kommuner selv stå for admini-
strering og tildeling av boligtilskudd. Tidligere var dette praksis kun i
de tre største byene. Undersøkelsen skulle se på hvordan husholdnin-
gene klarer seg etter at de har fått etableringstilskudd, samt belyse rolle-
fordelingen mellom Husbanken og kommunene.

Datamaterialet i undersøkelsen er for det første intervjuer med
saksbehandlere ved Husbankens avdelingskontorer, og med kommune-
ansatte saksbehandlere i Oslo, Bergen og Trondheim. Videre ble det
gjennomført en spørreundersøkelse til et utvalg husholdninger som fikk
tilskudd i henholdsvis 1987, 1990 og 1993 (ingen i de tre største
byene). Det ble også sendt ut spørreskjema til noen hushold som fikk
avslag i 1993. Forskerne fikk tilgang til data fra Husbankens register
over mottakere av etableringstilskudd. Kommunenes egne erfaringer
med ordningen ble undersøkt gjennom en telefonundersøkelse til et
utvalg av kommuner.

Målgruppene for etableringstilskudd er følgende tre grupper:
Ordinære mottakere, personer som skulle bosettes under HVPU-refor-
men, og ekstraordinær bosetting av flyktninger. Den første gruppen
omfatter husholdninger i en sosial krisesituasjon, under rehabilitering
eller integrering, og husholdninger med spesielle boligbehov. Etter
omleggingen er målgruppen utvidet til også å gjelde unge som skal
etablere seg for første gang i egen bolig og som har lav inntekt og lite
egenkapital.

Resultatene tyder på at ordningen har fungert etter intensjonen. Ni
av ti mottakere oppgir at boforholdene bedres etter tildeling. Når det
gjaldt familieforhold rapporterte nesten to av tre husholdninger at situa-
sjonen var blitt bedre etter tildeling. De fleste opplevde en forbedring i
privatøkonomien. To av ti rapporterte det motsatte, men dette må sees i
sammenheng med den sterke forbedringen i boligstandard.

Husholdene klarte seg i overveiende grad uten annen støtte fra det
offentlige enn bostøtten. Før tildeling var det seks prosent som mottok
sosialstøtte, etterpå kun tre prosent. Bare to av ti mottakere sa at de ville
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vært i stand til å kjøpe boligen uten tilskudd, mens nesten alle som fikk
avslag kjøpte seg boligen likevel. Seksti prosent hadde egen bolig når
de søkte om tilskuddet, resten kom i hovedsak enten fra foreldre-
hjemmet, slektninger eller institusjon.

Syv av ti mottakere er fysisk eller psykisk funksjonshemmede, to
av ti sosialt vanskeligstilte. Over 80 prosent hadde trygd i en eller
annen form som sin hovedinntektskilde, uføretrygd dominerte. Andelen
på trygd var lavere for de som fikk avslag, 59 prosent. Det var også en
betydelig høyere gjennomsnittsinntekt hos de som fikk avslag sammen-
liknet med de som fikk tilskuddet.

De aller fleste av mottakerne kvalifiserer for bostøtte etter kjenne-
tegn ved husholdningen. Renteutviklingen og endringer i forholdet
mellom faktiske boutgifter og inntekt, har gitt endringer i andelen av
mottakerne som faktisk mottar bostøtte.

Forskjellen i levestandard mellom de som mottok tilskudd og de
som fikk avslag ser ut til å ha blitt utjevnet. Ordningen førte dermed til
at de mest vanskeligstilte kom opp på nivået til de nest mest vanskelig-
stilte. Men i forhold til resten av befolkningen hadde begge disse
gruppene store betalingsproblemer.

Når det gjelder arbeidsdelingen mellom kommunene og Husbanken,
konkluderer forskerne med at denne har fungert godt. Dobbel
saksbehandling kan føre til lang saksbehandlingstid og at den aktuelle
boligen går tapt (noe som taler for større grad av desentralisering), men
sikrer en større grad av likhet mellom kommunene. Faste rammer i
bevilgninger til hver kommune kan gjøre at kvalifiserte søkere må vente i
en kommune, mens en annen kommune ikke har nok kvalifiserte søkere.

I sitt datamateriale ser ikke forskerne at de som fikk avslag på
etableringstilskudd hadde store problemer pga. dette, de fikk ofte
etableringslånet og kjøpte likevel boligen de søkte om tilskudd til. Det
tas imidlertid et forbehold fordi utvalget for avslagssaker bare gjaldt én
årgang, og i tillegg var det lav svarprosent. Ved å se undersøkelsen i
sammenheng med Barlindhaugs studie av etableringslåneordningen fra
1994, er forskerne bekymret for at det finnes en større gruppe hushold-
ninger som faller mellom de statlige ordningene og blir uten hjelp. De
har for høy inntekt til å kvalifisere for etableringstilskuddet, men får
avslag på etableringslån fordi de mangler betalingsevne.
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Skaar, Karl og Helge Hernes (1997). Evaluering av omlegging av
ordningen med boligtilskudd til etablering. Rapport nr. 11.
Kristiansand: Agderforskning

Fra 1.1.96 har det blitt mulig for kommunene å overta hele saksbehand-
lingen for etableringstilskuddet – dvs. behandle søknad, fatte vedtak, og
forvalte boligtilskuddet. Rapporten ser på virkningen av denne omleg-
gingen. I undersøkelsen har forskerne med et utvalg for to grupper av
kommuner, de som har overtatt ansvaret for å tildele boligtilskuddet og
de som ikke har overtatt.

Det ser ut som om gjennomsnittsalderen på søkerne er yngre når
kommunen selv har ansvaret for vedtaket, noe som kan bety at det er
lettere for unge å få behandlet sine søknader i kommuner som selv har
ansvar for vedtaket. Videre er det store ulikheter i hvilke grupper som
prioriteres i de to kommunetypene. Der kommunen selv har ansvar for
vedtaket ser det ut som om ungdom med lav inntekt/usikker jobb og
sosialt vanskeligstilte prioriteres høyest, mens det i kommunene der
Husbanken har det endelige vedtaksansvaret ser ut til å være fysisk
funksjonshemmede som prioriteres høyest.

Intensjoner om at omleggingen skulle føre til redusert saksbehand-
lingstid har ikke slått til, saksbehandlingstiden er lengst i de kommu-
nene som har ansvaret for vedtaket. Ventetiden for å få tak i riktig
saksbehandler er også lengst. Men kundene synes de får bedre hjelp i de
kommunene som har ansvaret for vedtaket. Disse kommunene bruker
mer aktivt muligheten til å koble flere tiltak sammen.

Kvaliteten på saksbehandlingen vurderes å være bedre i kommu-
nene som har overtatt vedtaksansvaret på flere punkter: arbeidet blir
høyere prioritert og er bedre organisert, saksbehandlerne har høyere
kompetanse, saksbehandlingen er mer tilfredsstillende, vedtakene er
bedre rettet mot dem som trenger tilskuddet mest, det er bedre sam-
ordning med andre ordninger. Et viktig poeng er imidlertid at man ikke
uten videre kan konkludere med at det er selve ansvarsovertakelsen som
er forklaringen på forskjellene. En alternativ forklaring kan for
eksempel være at det var de best fungerende kommunene som takket ja
til muligheten.
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Ytrehus, Siri (1998). Evaluering av tilskuddsordningen til bygging av
omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Kommunal iverksetting. Pro-
sjektrapport 241. Oslo: Norges byggforskningsinstitutt

En reformering av det offentlige boligtilbudet til hjelpetrengende eldre
har lenge vært en boligpolitisk målsetning i Norge, med utbygging av
alternative boligtilbud. Fram til begynnelsen av 90-tallet har det imidler-
tid i liten grad vært fulgt opp med faktiske endringer i boligtilbudet.
Norge har i større grad enn de andre nordiske landene fortsatt institu-
sjonsomsorg som boligtilbud for hjelpetrengende eldre, og det offentlige
botilbudet har i mindre grad enn for eksempel i Sverige og Danmark
bestått av selvstendige boliger. Det er nå iverksatt en ordning med mulig-
het for kommunene til å få økonomisk støtte til utvikling av botilbudet til
eldre. Ordningen forvaltes av Husbanken. Den trådte i kraft i 1994 og
innebærer at kommunene kan få lån og et tilskudd til bygging av
omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Ordningen forutsetter arealkrav og
krav til standard og utforming, og at kommunen har opprettet heldøgns
omsorgstjenester som betingelse for tildeling av tilskuddet.

Fokus for evalueringsstudien er iverksetting av ordningen på
kommunalt nivå. Rapporten bygger på data fra samtaleintervjuer med
ansatte med ansvar for bruk av tilskuddsordningen i 13 kommuner, og
spørreskjema til et representativt utvalg av kommuner (149 stykker).

Botilbudet til eldre har økt markert i perioden ordningen har eksi-
stert. Både antall institusjonsplasser og antall boliger har økt, men mest
det siste slik at det har vært en profilendring i retning boligtilbud. Ut fra
de videre planene for kommunene skulle dette fortsette. Ordningen har
imidlertid ikke ført til noen vesentlig nedbygging av institusjons-
omsorgen, det har med andre ord kommet et tilskudd til det eksister-
ende institusjonstilbudet, ikke en erstatning av det. For institusjonssek-
toren har den nye ordningen vært brukt til endringer i eksisterende
bygningsmasse.

Ordningen har hatt en selvstendig betydning for utviklingen av
botilbudet til de eldre, en tilsvarende utbygging ville ikke ha skjedd
innenfor et så kort tidsrom uten tilskuddsordningen.

Men utbyggingen må også ses på som en videreføring av tidligere
planer, ikke bare en konsekvens av tilskuddsordningen. I den norske
boligpolitikken overfor eldre har størrelse og standard stått sentralt som
kvalitetsmål, og utformingen av den nye ordningen følger denne tradi-
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sjonen ved at kriteriet for tildeling av tilskuddet går på standard og
størrelse. Ytrehus mener studien viser behov for et kvalitetsbegrep som
favner videre enn dette, for eksempel ved å inkludere beliggenhets-
eller relasjonskvaliteter ved boligen, ikke minst trygghetsaspekter ved
boligen.

Ytrehus, Siri, Mary Ann Stamsø og Steinar Østerby (1998).
Evaluering av Husbankens tilskuddsordning til tilpasning av bolig.
Prosjektrapport 246. Oslo: Norges byggforskningsinstitutt

Ytrehus, Siri, Mary Ann Stamsø og Steinar Østerby (1999).
Evaluering av Husbankens tilskuddsordning til tilpasning av bolig.
Husbankbladet, 1

I rapporten evalueres Husbankens tilskuddsordning til tilpasning av
bolig, et virkemiddel rettet mot eldre og funksjonshemmede. Tilskuddet
skal ifølge målsetningen bidra til at eldre og funksjonshemmede får
tilpasset boligen til sine bevegelsesvansker eller andre funksjonshem-
minger, slik at tilgjengeligheten øker og beboeren blir mest mulig funk-
sjonsdyktig. Tilskuddet fordeles til kommunene. De fleste kommunene
har i dag ansvaret for viderefordeling av tilskuddet til aktuelle bruker-
grupper.

Datakildene består av en spørreundersøkelse med brukere av ord-
ningen og en spørreundersøkelse med saksbehandlere i kommunene.
Svarprosenten var lav for begge. Husbankens registrering av søknader
ble brukt for å vurdere representativiteten i utvalgene i forhold til
enkelte variabler, og for å se hvordan bruken av tilskuddet varierer for
hele landet på noen områder. Samtaler med kommuneansatte som har
ansvaret for tilskuddsordningen ble gjennomført som del av utarbeidin-
gen av spørreskjemaene.

Flertallet blant kommuneansatte mener det er behov for ordningen.
En stor andel av de som har fått tilskuddet rapporterer positive virk-
ninger, og disse kan sies å være i tråd med målsetningene. Undersøkel-
sens data gir grunnlag for å si at behovet for tilpasninger er større enn
rammen for tilskudd. Små tilskudd gir til dels store virkninger – små
tilpasninger eller vedlikeholdsarbeider kan være det som skal til for at
mottakeren kan fortsette å bo i eget hjem. Den typiske mottaker er en
enke med dårlig økonomi, men tilskuddsordningen anses også som et
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godt alternativ for yngre funksjonshemmede. Videre er et flertall av
mottakerne sosial vanskeligstilte.

Mye av tilskuddet går til relativt små saker. 43 prosent av tilskud-
dene er på under 10 000 kr., mens bare tre prosent av mottakerne har
fått tilskudd på mer enn 50 000 kroner. Mottakerne bidrar også ofte
selv, 77 prosent av utvalget i undersøkelsen hadde brukt av sin egen-
kapital. Tilskuddet brukes i liten grad i kombinasjon med andre offent-
lige midler. Når såpass mange bruker annen finansiering i tillegg til
tilskuddet kan det være et uttrykk for at gruppen har mulighet til å
finansiere tiltakene selv. Men tilskuddet kan også være et incitament
som utløste bruk av egne midler til nødvendig arbeid, eller i siste
instans et nødvendig bidrag for å få finansiert arbeidet.

Tilskuddet går til utbedringsarbeider, men også til forhold av mer
vedlikeholdsmessig karakter. Begrunnelsen for det siste, er at vedlike-
holdet gjør det mulig for mottakeren å fortsette å bli boende i boligen.
Forskerne mener det er et stort behov for å avklare om det skal være
noen øvre inntekts- og formuesgrenser for tildelingen.

Det er behov for bedre informasjon om ordningen til potensielle
brukergrupper, og til kommuneforvaltningen. Evalueringen setter til
slutt spørsmålstegn ved kompetansen til saksbehandlerne i kommunene,
og anbefaler en utredning av behovet for kompetanseoppbygging på
fagfeltet boligforvaltning. Det foreslås også å gjennomføre studier som
ser på likebehandling i saksbehandlerprosessen, og på bruken av
tverretatlig og tverrfaglig samarbeid. I forhold til det siste poengterer
forskerne at evalueringen viser at problemstillingene saksbehandlerne
møter ofte forutsetter kunnskap fra ulike fagfelt.

Oddum, Jan (2000). Bostøtte og boligkonsum. Sluttrapport prosjekt
27/99. Husbanken

Undersøkelse av hvordan bostøtten påvirker boligkonsumet – mulighet-
ene til å anskaffe seg en god og nøktern bolig, bli boende i en god og
nøktern bolig, og om boligen er hensiktsmessig for husstanden. Analysen
bygger på en spørreundersøkelse blant nye mottakere av bostøtte, gjen-
nomført av SSB i 1999. Utvalget var representativt, svarprosenten 59.

Hovedkonklusjonen er at bostøtten har god effekt på mottakernes
boligkonsum. Både ved at de har anledning til å bo i boligen, og ved at
de aller fleste oppfatter boligen som hensiktsmessig ut fra sine behov,
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og til slutt ved at de fleste regner med å kunne bli boende i minst ett år
framover. Over halvparten av de som anskaffet bolig gjorde imidlertid
dette før de var sikre på å få bostøtten, støtten var med andre ord ikke
avgjørende. Av mottakerne var halvparten husstander med minst én
alders-, uføre- eller etterlatte- pensjonist, eller en person over 64 år.
Enslige forsørgere og andre barnefamilier uten pensjonsmottakere
utgjorde til sammen 42 prosent, de resterende 7 prosent er i hovedsak
langtidsmottakere av sosialhjelp.

Totalt svarer 60 prosent at bostøtten er helt avgjørende for at
husstanden skal kunne bo i sin bolig, og 33 prosent svarer at den betyr
mye. Blant uføre uten barn er andelen som mener bostøtten er helt
avgjørende 71 prosent, for «barnefamilier forøvrig» (dvs. at det ikke er
en familie med enslig forsørger eller at noen er uføre) er andelen 48
prosent. Det er liten forskjell i oppfatning av bostøttens betydning
mellom de som nylig har anskaffet bolig og de som har fortsatt å bo i
samme bolig.

Hele 82 prosent regner med å kunne bli boende i boligen i minst ett
år framover, og de fleste ønsker også dette. Nesten 80 prosent er enten
fornøyde eller svært fornøyde med boligen, de eldre er mest fornøyde.
Ut fra den vanlige definisjonen bor 11 prosent av husstandene trangt –
4 prosentpoeng flere enn i befolkningen som helhet, og 28 prosent
svært romslig – 20 prosentpoeng færre enn i befolkningen som helhet.
Særlig gruppen «barnefamilier forøvrig» som bor trangt, og også denne
gruppen husstander som er minst fornøyde med sin bolig.

Hyppigste årsaker til at man søker om bostøtte er nedgang i inntekt
og/eller at boutgiftene økte. Drøyt 20 prosent oppga at de tidligere ikke
hadde vært klar over muligheten for å motta bostøtte. Nedgangen i inn-
tekt skyldes overgang til pensjon/trygd, at et husstandsmedlem med
inntekt hadde flyttet/falt fra, eller arbeidsledighet. 57 prosent av mot-
takerne mener ordningen fungerer godt, og bare fem prosent at den
fungerer dårlig – med liten variasjon mellom type hushold, og liten
geografisk variasjon.
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Stamsø, Mary Ann og Steinar Østerby (2000). Forholdet mellom
bostøtte og sosialhjelp. Prosjektrapport 288. Oslo: Norges bygg-
forskningsinstitutt

Stamsø, Mary Ann og Steinar Østerby (2000). Bostøtte eller sosial-
hjelp? Husbankbladet, nr. 4

Utgangspunktet for undersøkelsen er å finne ut hvorvidt det stemmer at
mange husstander er henvist til å søke sosialhjelp fordi de ikke omfattes
av bostøtteordningen, og om de ut fra boligpolitiske målsetninger heller
burde få en større andel av støtten i form av bostøtte.

Analysen bygger på intervjuer med leder eller nestleder ved syv
sosialkontorer, en surveyundersøkelse til et utvalg av landets sosial-
kontorer, dessuten en analyse av følgende dataregistre: bostøtteregiste-
ret, sosialhjelpsregisteret og likningsregister.

Bostøtte og sosialhjelp retter seg i praksis mot ulike grupper i
samfunnet, bostøtte i hovedsak mot eldre som bor alene, sosialhjelp mot
unge som bor alene. Blant barnefamiliene er det også flere som mottar
sosialhjelp enn bostøtte. Sosialhjelp er i større grad enn bostøtte rettet
mot de som er dårligst stilt økonomisk. Bostøttemottakere likner mer på
totalbefolkningen i bostandard enn sosialhjelpsmottakere. Dette gjelder
i forhold til å eie versus å leie, det gjelder for boligens størrelse.

Sosialhjelp brukes faktisk i større grad enn bostøtte som hjelp til
boutgifter. Regelverket for bostøtte, særlig i forhold til bolig- og finan-
sieringskrav, utestenger mange sosialhjelpsmottakere. Sosialhjelpsmot-
takere står overfor ulike typer problemer på boligmarkedet. Hovedpro-
blemene er mangelen på egnede boliger og kommunale boliger, og dyr
privat utleie. Sosialkontorene må av og til velge så dyre løsninger at
mottakerne ikke har mulighet for å bli selvhjulpne, og enkelte ganger
må sosialkontorene også ty til boligløsninger av dårlig kvalitet. På det
private utleiemarkedet opplever også sosialmottakere å bli diskriminert.

Gruppene som trenger sosialhjelp til betaling av boutgifter inklu-
derer lavinntektsgrupper generelt, arbeidsledige, rusmisbrukere. Perso-
ner med rus- og/eller psykiske problemer er vanskeligst å hjelpe for
sosialkontorene, fordi egnede boliger mangler.

Sosialkontorene mener regelverket for bostøtte er for komplisert,
og at ordningen ikke fungerer bra. Kritikken går på for lave inntekts-
grenser, for strenge boligkrav, og at enslige uten barn, trygd eller
langvarig sosialhjelp ikke omfattes av ordningen. Siste moment er at
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det er vanskelig å samordne sosialhjelp og bostøtte pga. utbetalingstids-
punkt/prosedyrer.

Det er stor variasjon mellom kommuner, og mellom sosialkontorer
innenfor samme kommune, når det gjelder praksis for å dekke boutgif-
ter (tendens til at sentrale strøk er strengere), praksis for realisering av
økonomiske ressurser (dvs hvorvidt kontoret krever at egen bolig, bil
osv. skal selges), kriterier for krav til bolig som størrelse og boutgifter.

Sosialhjelp og bostøtte har ulike målsetninger, retter seg mot hen-
holdsvis vanskeligstilte generelt og vanskeligstilte på boligmarkedet.
Sosialhjelp er ment som en subsidiær og midlertidig ytelse, bostøtte
skal kunne mottas over lengre tid. Sosialhjelp er mye basert på skjønns-
utøvelse, bostøtte er forankret i et regelverk. Sosialhjelp er derfor en
langt mer fleksibel ordning i forhold til å dekke boutgifter for vanske-
ligstilte, når fram til flere med behov. Samtidig gir ulikhet i behand-
lingen, mangel på rettigheter og bruk av vilkår uforutsigbarhet i bolig-
situasjonen. Oppsummert: Bostøtte er et virkemiddel som utelukker store
grupper med behov for hjelp, samtidig som ordningen har egenskaper
som gjør den bedre egnet som virkemiddel for vanskeligstilte på bolig-
markedet enn sosialhjelp. For eksempel er en viktig forskjell at bostøtte
skal sikre at mottakerne slipper å flytte, mens dette kan være et vilkår for
å motta sosialhjelp. Bostøtte virker også mindre stigmatiserende.

Stamsø og Østerby kommer med følgende forslag til endringer i
bostøtteordningen, for at flere sosialhjelpsmottakere skal kunne motta
bostøtte:

- At man i større grad bruker faktisk inntekt og ikke liknings-
inntekt ved søknad om bostøtte for sosialhjelpsmottakere

- At også de som bor i boliger under 40 kvadratmeter og i ettroms
boliger skal kunne motta bostøtte, og at kravene om at boligen
skal være finansiert med bestemte lån oppheves. Videre foreslår
forskerne at enslige uten barn, som ikke har trygd eller langvarig
sosialhjelp, også skal være berettiget til bostøtte, og de foreslår å
heve boutgiftstaket.

Økte bostøtteutbetalinger vil til dels oppveies av reduserte utgifter til
sosialhjelp.
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Gulbrandsen, Lars og Axel West Pedersen (2003). Bostøtte og
boutgifter. NOVA rapport 19/03. Oslo: Norsk institutt for forskning
om oppvekst, velferd og aldring

Gulbrandsen, Lars og Axel West Pedersen (2003). Statlig bostøtte i
en markedsstyrt og eierdominert boligsektor. Paper presentert på
Nordisk seminar i Gävle oktober 2003

I paperet belyses to tema:

- Bostøttens treffsikkerhet ut fra målet om å støtte personer og
hushold med lav inntekt og høye boutgifter

- Hva slags type konsum som støttes gjennom ordningen – eie/leie

Datakilder er Levekårsundersøkelsen fra 2001, samt Husbankens register
over alle som søkte og fikk innvilget bostøtte i siste tredjedel av 2002.

I forhold til første tema er spørsmålet hvorvidt mottakerne av bo-
støtte tilhører de kategoriene av befolkningen som har lav ekvivalent-
inntekt i kombinasjon med høye boutgifter (kostnadseffektivitet), og
dessuten hvor stor andel av gruppene med behov for bostøtte etter disse
kriteriene som faktisk får hjelp (måleffektivitet).

Gulbrandsen og Pedersen konkluderer med at kostnadseffektivi-
teten er god, tre fjerdedeler av mottakerne faller i gruppen fattige (under
50 prosent av medianinntekten) eller nærfattige (50–70 prosent av
medianinntekten) – og over dobbelt så mange befinner seg i første
gruppe. Andelen er sterkt synkende i stigende inntekt, men noe over-
raskende er det at det også finnes mottakere helt opp til den 8 inntekts-
desilen. Hovedforklaringen er sannsynligvis at tildeling av bostøtte
skjer på basis av inntekten to år forut for året støtten utbetales, mens
forfatterne forholder seg til inntekt siste året.

Måleffektiviteten er ikke like god. Kun 20 prosent av gruppen
fattige mottar bostøtte, og kombineres kriteriet om lav inntekt med
kriterier for boutgiftsbelastning, øker mottakerraten bare svakt. For-
fatterne konkluderer med at dagens bostøtteordning bare når ut til en
forholdsvis beskjeden del av gruppen med et potensielt behov for
bostøtte. Gjelder særlig i gruppen enslige mellom 16 og 44 år, som
sannsynligvis i stor grad ikke fyller kravene til å komme inn under
dagens bostøtteordning. Men selv blant de offisielle målgruppene for
bostøtten er mottaksandelen relativt lav.
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Det er en klar sammenheng mellom tilknytningsform til bolig-
markedet (eie/leie) og inntekt. I laveste inntektsdesil er andelen som
leier i majoritet, mens i øverste desil finnes det nesten ikke leieboere.
Leietakere er sterkt overrepresentert i fattigdomsgruppen når denne
defineres ut fra den inntekten husholdet har til disposisjon etter at
boutgiften er betalt, og selveiere er sterkt underrepresentert (de relative
forskjellene blir imidlertid mindre dersom man også ser på de nær-
fattige).

Når forfatterne kun ser på hushold med behov for bostøtte (etter
forfatternes egne kriterier), er det små forskjeller mellom eierform i
andelen som mottar bostøtte. Dagens bostøtteordning ser ut til å være
omtrent like effektiv mht. å nå ut til grupper med et reelt behov,
uavhengig av eierform. Noe overraskende, i og med bestemmelsen om
at bare husbankfinansierte eierboliger er berettiget til bostøtte.

Leieboere er sterkt overrepresentert blant mottakere av bostøtte
(fordi de er sterkt overrepresentert i fattigdomsgruppen), og i gjennom-
snitt utbetales det også langt mer til leieboere enn til mottakere som eier
boligen. Det er særlig kommunale leieboere som får bostøtte, noe som
viser at den kommunale utleiesektoren i høy grad dekker behov hos
mennesker med lav betalingsevne.

Gulbrandsen og Pedersen spør hvorvidt det er forenlig med
bostøtteordningens målsetning om å bidra til at mottakerne skal kunne
anskaffe seg eller bli boende i en god og hensiktsmessig bolig, at en
økende andel av utbetalt bostøtte er støtte til husleie. En slik vurdering
må ta utgangspunkt i hva som er vanlig boligkonsum i dagens samfunn,
og det er opplagt å bo i selveiet bolig. Privatøkonomisk er det også
normalt langt mer gunstig å eie enn å leie bolig.

V1.4 Kommunal boligpolitikk
Ytrehus, Siri (2002). Det boligsosiale fagfeltet - ansvar og kompe-
tanse. Tidsskrift for Velferdsforskning, nr. 3 Vol. 5

Artikkelen tar opp behovet for å utvikle den boligsosiale faglige kompe-
tansen i kommunene, ikke minst på bakgrunn av at norske kommuner
møter nye utfordringer i boligpolitikken.

For det første har man i stor grad gått over fra generelle virke-
midler rettet mot boligproduksjon, til selektive virkemidler og støtte til
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vanskeligstilte på boligmarkedet basert på behovsprøving. Med større
vekt på behovsprøving har kommunene fått et omfattende mandat til å
bestemme prioritering mellom ulike behov, og utforme boligtilbudet.
Det er med andre ord gitt stort spillerom for lokalt skjønn. I tillegg er
det gjennomført en nedbygging av institusjonsomsorgstilbudet for flere
klientgrupper (psykisk utviklingshemmede, eldre, personer med
psykiske lidelser), og dermed har kommunene fått større betydning når
det gjelder å skaffe til veie eller tilrettelegge boliger for disse gruppene.
Dette stiller nye kompetansekrav til ansatte med ansvar for bolig-
tilbudet til ulike grupper av hjelpetrengende.

Det finnes ingen klare definisjoner på hvem som er vanskeligstilte
på boligmarkedet og målgruppen for boligsosiale tiltak. I drøftinger av
hvilke grupper det boligsosiale arbeidet skal rettes mot, gjøres det et
poeng av at det innenfor en og samme gruppe kan være behov for ulike
former for tiltak/hjelp. Dette betyr at lokalt må det være rom for å til-
passe hjelp og oppfølging til den enkelte uavhengig av hvilken klient-
kategori vedkommende plasseres i.

Få undersøkelser har studert det faglige fokuset boligforvaltningen
anvender i utforming og fordeling av boligtiltak. Det er med andre ord
dårlig med kunnskap om hvilke premisser som gjelder for skjønns-
utøvelsen. Men Ytrehus mener resultater fra to undersøkelser gir en
pekepinn om grunnlaget for skjønnet. For det første er det store varia-
sjoner mellom kommunene når det gjelder hvilke sektorer og yrkes-
grupper som har ansvaret for forvaltningen av de ulike ordningene. Når
det gjelder spørsmål om utdanning, er det en stor andel uten noen spesi-
fikk utdanning, hvilket tyder på at lekmannsskjønnet («common sense»,
folkevett) setter premisser for forvaltningen av tilskuddene. I tillegg
finner Ytrehus at en funksjonalistisk tilnærming har stått sterkt i forhold
til å definere boligbehov, dvs. at behovene defineres i økonomiske og
romlige termer (størrelse, standard) – objektive indikatorer. Sosiale
aspekter knyttet til boligbehov, relasjonelle og kulturelle forhold, har i
liten grad blitt integrert i fortolkningen av ulike brukergruppers behov.
Mangel på faglig tilnærming i det boligsosiale arbeidet kan ifølge
Ytrehus gi fortsatt stort spillerom for slike teknokratiske tilnærminger.

Få undersøkelser har studert sosialforvaltningens arbeid med
boligsosiale problemstillinger. De som foreligger ser ut til å vise at det
har vært liten oppmerksomhet om boligsosiale spørsmål i sosialforvalt-
ningen i Norge. Videre at boligspørsmål i dag får en lite faglig kompe-
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tent behandling. Sosialarbeidere retter i liten grad oppmerksomhet mot
boligspørsmål og hvordan hjelpeapparatet kan bidra til å løse eksi-
sterende boligproblemer.

Ytrehus mener mye taler for et behov for koordinerings- og samord-
ningstiltak innenfor det boligsosiale feltet. Fagfeltet involverer mange
ulike offentlige etater med ulikt faglig ståsted og motsetningsfylte
målsetninger. En løsning kunne være en desentralisert forvaltning med
vekt på samarbeid, samordning og koordinering mellom yrkesgrupper.

Uavhengig av modellen som velges for organiseringen av tjenes-
tene, trengs det en prinsipiell drøfting av grunnlaget for en boligsosial
utdanning og kompetanseoppbygging. Hvilken boligfaglig kompetanse
trengs for å hjelpe ulike grupper med å løse sine boligproblemer? For å
utvikle vellykkede bosetningsstrategier er det ifølge Ytrehus utilstrek-
kelig å definere boligproblemer utelukkende ut fra økonomi og bolig-
standarder, man må se klientenes totale situasjon også sosialt og kultu-
relt. Boligsosialt arbeid vil handle om helhetlige tilnærminger, der
kunnskap om hva som skaper boligsosiale problemer krever forståelse
for sosiale prosesser som integrering, marginalisering og sosial eksklu-
dering, og for rollen bolig kan spille i slike sammenhenger.

Kommunenes boligsosiale arbeid defineres og avgrenses til å være
primært forvaltning av Husbankens tilskuddsordninger. I stedet for at
virkemidlene blir brukt i forhold til målsetninger definert av fagfolk for
det lokale boligsosiale arbeidet, setter de premisser for dette arbeidet.
Ytrehus mener det bør diskuteres om tilskuddsmidlene fra Husbanken
til de vanskeligstilte gruppene bør overføres som rammeoverføringer til
kommunene, slik at bruken i større grad kan tilpasses lokale forhold –
men dersom dette skal realiseres må det skje en styrking av den lokale
boligsosiale fagkompetansen.

Myrvold, Trine M., Arvid Strand, Arne Holm og Thorbjørn
Hansen (2002). Kommunal boligpolitikk – fragmentert og reaktiv.
NIBR-rapport 5. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

Samarbeidsprosjekt mellom Byggforsk og NIBR, innenfor forsknings-
programmet Bolig og Levekår. Rapporten ser på ulike aspekter ved
kommunal boligpolitikk: Eksisterer det en kommunal boligpolitikk,
hvordan ser den ut, hvordan varierer den mellom kommuner, hvorfor
varierer den, og til slutt – hvilke konsekvenser har den kommunale
boligpolitikken for grupper av vanskeligstilte innbyggere?
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Hovedfokus i rapporten er case-studier av tolv kommuner, som var
ment å speile ulikheter i strukturelle og demografiske forhold. I de
utvalgte kommunene er det gjennomført intervjuundersøkelser. Det ble
gjort en typehusholdsstudie, en studie av mottakere av sosialhjelp til
boligformål, og en studie av folk som får avslag på søknad om eta-
bleringslån. Spørsmålene gikk til sosialkontor og boligkontor, og dess-
uten ble det sendt ut spørreskjema til et utvalg klienter som mottok
sosialhjelp til boligformål i 2000, og til et utvalg personer som fikk
avslag på sine søknader om etableringslån i 2000. For begge klient-
surveyene ble spørreskjemaer sendt til sosialkontorene som viderefor-
midlet disse. I forhold til sosialhjelp ble det foretatt en systematisk
utvelging fra det samlede antall klienter som mottok sosialhjelp. Svar-
prosenten varierte mellom kommunene fra full til ganske begrenset
oppslutning, men forskerne vurderte den totale svarprosenten for å være
ganske bra tatt i betraktning typen studie. I forhold til personer med
avslag på etableringslån var problemet for det første et lavt antall avslag
– potensielle søkere får ofte signaler på forhånd når det gjelder sjansen
for å motta lån og lar være å søke ved negative signaler. I tillegg var det
ytterst få som svarte på skjema, mange var umulige å få tak i.

I forprosjektet ble det gjennomført en enkel survey til samtlige
norske kommuner, opplysninger herfra er med i rapporten for å utfylle
bildet av case-kommunene og vise hvordan disse skiller seg fra gjen-
nomsnittet av norske kommuner, og til å søke etter årsaker til varia-
sjoner i kommunal boligpolitikk.

Forskerne svarer nei på spørsmålet om det eksisterer en kommunal
boligpolitikk, dersom dette skal forstås som en helhetlig og integrert
kommunal strategi i forhold til bygging av boliger og hjelp til vanske-
ligstilte på boligmarkedet. Den kommunale boligpolitikken framstår i
stedet som fragmentert og lite koordinert, der boligpolitiske virkemidler i
liten grad sees i sammenheng, og utbyggingspolitiske tiltak og bolig-
sosiale tiltak iverksettes uavhengig av hverandre. Kommunene legger i
liten grad premissene for utformingen av boligpolitikken, men reagerer
på andre aktørers initiativ. Den sosiale delen av boligpolitikken tas hånd
om av administrasjonen, og blir sjelden gjort til et spørsmål om politikk.

Sammenhenger mellom virkemidler og effekter er vanskelige å
fastslå, fordi en rekke faktorer vil påvirke vanskeligstiltes boforhold i
tillegg til kommunenes innsats på området. Analysene tyder på at det er
de mest svakstilte og marginaliserte som får hjelp, og at en hushold-
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nings sannsynlighet for å bli prioritert i forhold til de skjønnsmessige
boligpolitiske tiltakene ikke bare bygger på en økonomisk behovs-
prøving, men også en sosial behovsprøving. Personer som bare er øko-
nomisk vanskeligstilte når ofte ikke opp i konkurransen om sparsomme
kommunale midler.

Forskerne mener det er gode grunner for at kommunene bør
tilstrebe å utforme en helhetlig boligpolitikk, der utbyggingspolitikken
sees i sammenheng med boligsosiale støtteordninger, og de boligsosiale
støtteordningene sees i sammenheng med hverandre. Det første vil blant
annet legge til rette for et mer variert boligtilbud og dermed sikre større
handlefrihet i den boligsosiale politikken, det andre bedre vil gi bedre
oversikt over virkemidler som igjen bør føre til bedre tilbud til den
enkelte og økt effektivitet. Et hinder for å få til en slik helhetlig politikk
er at boligpolitikk i dag ikke kan sies å utgjøre ett politikkområde.
Initiativet fra Husbanken om å etablere boligsosiale handlingsplaner i
kommunene kan bidra til å utvikle en helhetlig kommunal bolig-
politikk, men det er ennå for tidlig å si noe om dette.

Holm, Arne (2001). Fordelingspolitikk i forhold til vanskeligstilte på
boligmarkedet. Om definering og praktisering av behov som for-
delingskriterium i boligpolitikken. Paper til Nasjonal fagkonferanse
i Statsvitenskap, januar 2001

Premiss: «Stadig stigende boligpriser, og da særlig i storbyene, har ført
til at stadig flere faller utenfor i kampen om en bolig. Mulighetene for
både å eie og også leie en bolig synes fjern for mange, også for grupper
vi ikke vanligvis har sett på som vanskeligstilte.» Et spørsmål som
trekkes fram er: Hvordan fungerer arbeidet i forhold til de vanskelig-
stilte innenfor boligsektoren? Hvordan prioriteres det i forhold til ulike
grupper vanskeligstilte, og hvilke kriterier synes viktige i forhold til
fordeling av boligtiltak overfor vanskeligstilte?

For å drøfte spørsmålet, viser Holm til resultater fra samarbeids-
prosjektet mellom Byggforsk og NIBR om kommunal boligpolitikk (se
over). Innenfor rammen av prosjektet ble det blant annet gjort en studie
av kommunenes håndtering av ulike typer hushold med problemer på
boligmarkedet. 9 kommuner var med i utvalget - 8 svarte. Kommunene
oppga hvilke boligtiltak de ville sette i verk i forhold til syv tenkte
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tilfeller av husholdskasus, og der ingen kvalifiserer direkte til noen av
de etablerte ordningene.

Holm deler de foreslåtte tiltakene i fire kategorier:

- Konkrete tiltak (eksempler: tildeling av kommunal bolig, reha-
bilitering, andre botilbud)

- Konkrete forslag som likevel trengte tid/ny behandling før
iverksetting (eksempler: settes på venteliste som prioritert søker,
aktiv utredning i forhold til rusproblemer eller behov for
omsorgsbolig)

- Lite konkrete forslag/veiledning (forslag, råd, informasjon)
- Avslag

Resultatene viser blant annet stor variasjon mellom kommunene i hvor
aktivt de går inn for å hjelpe de ulike husholdene. Husholdene som ble
prioritert i flest kommuner var de tilfeller der det var snakk om
rusmisbruk. Holm foreslår at de skjønnsmessige boligpolitiske tiltakene
ikke bare bygger på en økonomisk behovsprøving men også en sosial
behovsprøving. Det er ikke nok å bare sitte stramt i det økonomisk, man
må også være sosialt vanskeligstilt for å få hjelp.
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–Forskning om vanskeligstilte på boligmarkedet – 151

Norges byggforskningsinstitutt og NOVA inngikk høsten 2003 en samarbeids-
avtale med Husbanken om samfunnsvitenskapelig boligforskning. I perioden
2004–2006 skal det innenfor samarbeidsavtalen gjennomføres forsknings-
prosjekter innenfor tre emneområder: 1) Statens og Husbankens rolle i en
markedsstyrt boligsektor, 2) Vanskeligstilte på boligmarkedet og 3) Kommunenes
rolle og ansvar i boligpolitikken. Innenfor samarbeidavtalen er det produsert
følgende rapporter:

1. Åsmund Langsether og Per Medby: Husleieindekser og husleiestatistikk.
Publisert som NOVA Rapport 10/04 og som Byggforsk Skriftserie 1, 2004


