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1. Bakgrunn for prosjektet 
I prosjektet ”Rimelige boliger for vanskeligstilte”, som gjennomføres av SINTEF Byggforsk 

og NTNU Samfunnsforskning på oppdrag fra Husbanken, er målet å få fram en 

kunnskapsstatus om ulike modeller for rimelige boliger til befolkningsgrupper med 

begrensede økonomiske ressurser. I første del av prosjektet søkes det å få et overblikk over 

kommunenes problemstillinger og kunnskapsbehov, samt ressurser og muligheter med hensyn 

til tilbudet av rimelige boliger for vanskeligstilte.  

 

Husbanken ønsket i utgangspunktet informasjon om situasjonen i de 13 største kommunene i 

region Midt-Norge. Da noen av kommunene ikke hadde mulighet til å delta i undersøkelsen, 

endte vi opp med å innhente informasjon fra til sammen 10 kommuner i Midt-Norge: Ålesund, 

Molde, Kristiansund, Trondheim, Malvik, Steinkjer, Inderøy, Stjørdal, Verdal og Ørsta. 

Kommunene varierer betydelig både i forhold til størrelse, demografiske trekk, erfaringer med 

å tilby boliger for vanskeligstilte og tiltak knyttet til å fremskaffe boliger.  

 

Informantene er tilknyttet ulike deler av det boligsosiale arbeidet, blant annet teknisk etat, 

NAV, sosialtjenesten, tildelingskontor, bo-oppfølgingstjenesten, servicekontor og så videre. 

Noe av informasjonen er innhentet via e-post/telefonintervju. Vi har i tillegg besøkt fem av 

kommunene i utvalget og gjennomført gruppesamtaler med aktuelle personer.  

 

I samtalene med informantene har vi lagt vekt på kommunenes egne vurderinger av det 

boligsosiale arbeidet, dagens tilbud av rimelige boliger, organiseringen av arbeidet, samt 

behov og ideer i forhold til kunnskapsutvikling på feltet.  Det har også vært et tydelig fokus 

på hvilke modeller for rimelige boliger som vil være aktuelle i de enkelte kommunene.  
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2. Boligsosialt arbeid 
I Stortingsmelding nr. 23 Om boligpolitikken understrekes det at:  

 

”for å kunne nå det overordnede boligpolitiske målet om at alle skal kunne bo godt og 

trygt, må det tilrettelegges for at vanskeligstilte på boligmarkedet sikres en bolig de 

klarer å holde på” (St.meld. nr. 23 2003-2004: 40).  

 

Kommuners ansvar for å medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta 

sine interesser på boligmarkedet er nedfelt i sosialtjenesteloven § 3-4. Boligsosialt arbeid kan 

ses som todelt; for det første omfatter det kommuners arbeid med å fremskaffe og tildele 

boliger, og for det andre omfatter det tjenester og enkelttiltak som kan øke individers 

forutsetninger for å mestre sin bo- og livssituasjon (NAV 2008). Fremskaffelse av boliger 

omhandler både nybygging og utbedring av den kommunale boligmassen, samt bistand til å 

fremskaffe bolig i det private utleiemarkedet. Bistand til å mestre egen bo- og livssituasjon 

omhandler på sin side veiledning, opplæring og hjelp knyttet til praktiske gjøremål i boligen, 

samt overholdelse av økonomiske forpliktelser og forpliktelser knyttet til selve boforholdet og 

til omgivelsene. Kommuner skal også gi veiledning i bruk av statlige støtteordninger, samt 

andre kommunale og lokale tiltak som kan bedre bosituasjonen for den enkelte. Et vellykket 

boligsosialt arbeid krever en ”enhetlig tilnærming på tvers av organisatoriske grenser og 

forvaltningsnivåer” (Rundskriv U-10 2002: 5). 

 

Husbanken understreker at landets kommuner vil stå overfor store boligsosiale utfordringer 

også i 2009 (Husbanken 2008). Internasjonalt som nasjonalt preges økonomien av 

nedgangstider, og flere personer opplever problemer i forhold til å håndtere huslån, samtidig 

som etterspørselen etter leieboliger har ført til en relativt sterk økning i husleieprisene på det 

private leiemarkedet. Konsekvensene av dette, er som Husbanken selv understreker, et større 

press på et allerede sterkt presset kommunalt utleiemarked. I en tid preget av lavkonjunktur 

blir en stadig større andel personer vanskeligstilte på boligmarkedet.  

 

Begrepet vanskeligstilte kan imidlertid oppleves som noe diffust. Hvem skal inkluderes inn 

under denne betegnelsen? På et generelt nivå kan en avgrense begrepet til å omfatte personer 

som av ulike årsaker må ha hjelp av det offentlige til å skaffe seg og/eller beholde en bolig 

(Dyb, Solheim og Ytrehus 2004). I ulike dokumenter trekkes følgende grupper frem som 



mulige vanskeligstilte på boligmarkedet: personer med etnisk minoritetsbakgrunn, 

bostedsløse, psykiatriske pasienter, psykisk utviklingshemmede og fysisk funksjonshemmede, 

enslige med og uten barn, personer med ulike rusproblemer, barnefamilier, pensjonister, 

personer/husstander som fungerer dårlig sosialt, samt ungdom i startfasen av sin boligkarriere 

(NOU 2002:2; St.meld. nr. 49 1997-1998; St.meld. nr. 23 2003-2004). Ifølge Husbanken er 

det tre indikatorer som er avgjørende for at en husstand skal anses som vanskeligstilt; at 

husstanden er uten egen eid eller leid bolig, at husstanden står i fare for å miste boligen, eller 

at husstanden har en uegnet bolig (Husbanken 2007). Tabell 1 viser fordelingen av 

kommunalt disponerte boliger blant ulike grupper vanskeligstilte i 20071.  

 

Tabell 1: Andel kommunalt disponerte boliger tildelt ulike beboergrupper, 2007 

 
 

Som gjennomgangen av mulige vanskeligstilte viser, er dette en svært sammensatt og 

differensiert gruppe. Det er til dels store variasjoner i både årsakene til boligproblemene, 

boligproblemenes varighet og i den enkeltes boligbehov. I kommuners boligsosiale arbeid og 

i det offentliges bistand er det derfor nødvendig å ta hensyn til gruppens differensierte behov, 

både for at den enkelte skal tildeles en egnet bolig, og for at personen skal klare å beholde 

boligen. Som Dyb med flere påpeker må det praktiske boligsosiale arbeidet rettet mot ulike 

individer ikke ta utgangspunkt i ”på forhånd definerte klientkategorier” (Dyb et al. 2004: 25).  

 

Boliger for vanskeligstilte blir som regel koblet til det kommunale utleiemarkedet. I både 

statlige styringsdokumenter og i faglitteraturen knyttet til boligforskning understrekes det 

imidlertid at en i arbeidet med å tilrettelegge gode boligsituasjoner ikke bare kan ta 

utgangspunkt i kommunale boliger. En bør også vurdere mulighetene for å tilby rimelige 

boliger på det private boligmarkedet, hvor eierskap til boligen står som en mulighet (Dyb et al. 

                                                 
1Gruppe 2 består av Fredrikstad, Drammen, Kristiansand, Bergen, Stavanger, Trondheim og Tromsø, som regnes 

som pressområder i bostøttesammenheng. Gruppe 3 omfatter resten av landet (Tall innhentet fra Husbanken).  
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2004; Rundskriv U-10 2002).  Kommuner og andre offentlige instanser fikk fra og med januar 

1999 rett til å erverve opptil 10 prosent av boligene i sameier og borettslag2. Hensikten med 

lovendringen er å øke integreringen av sosialt og økonomisk vanskeligstilte, og dermed 

hindre opphopning av vanskeligstilte i enkelte områder. Endringen er samtidig ment å sikre 

kommunene nok boliger til personer som har vanskeligheter med å skaffe seg bolig på egen 

hånd. Lovendringen har imidlertid blitt møtt av sterk motstand, både fra beboere i borettslag 

og fra representanter fra flere boligbyggelag. En del av misnøyen har omhandlet manglende 

kommunal oppfølging både av beboerne og av boligene. Dette understreker at forvaltning av 

andeler i borettslag krever en aktiv eierrolle fra kommunens side.  

 

Et sentralt aspekt ved boligsosialt arbeid er vurderingen av boligens lokalisering. Et hovedmål 

både i boligpolitikken og sosialpolitikken er å medvirke til sosial integrasjon (Dyb et al. 2004). 

Spredning av rimelige boliger og boliger for vanskeligstilte er derfor, som vi har vært inne på, 

et sentralt tema med hensyn til integrering av vanskeligstilte grupper på boligmarkedet. 

Kommunene ønsker å forhindre opphopning av levekårsproblemer i enkelte utsatte områder. 

Av den grunn er det et uttalt ønske at kommunale boliger ikke bare skal bygges i områder 

hvor det tilbys rimelige tomter. Spredning av rimelige boliger vil samtidig gjøre det enklere 

for mennesker som kommer i økonomiske vanskeligheter å bli boende i sitt opprinnelige 

miljø.   

 

Et viktig virkemiddel i arbeidet med å hjelpe enkeltindivider til å skaffe og beholde en bolig 

er statlige låne- og tilskuddsordninger. Husbanken forvalter en rekke ulike låne- og 

tilskuddsordninger, hvor noen er rettet mot enkeltpersoner, mens andre er rettet mot 

kommunen. Ordningene omfatter grunnlån, startlån og bostøtte, samt boligtilskudd til 

etablering, utbedring/tilpasning, utredning/prosjektering, refinansiering og utleieboliger. I 

tillegg forvalter Husbanken et kompetansetilskudd som blant annet kan gis til 

utviklingsprosjekter i kommunene (Husbanken 2007). Regjeringen går i St.prp. nr. 11 Ei 

styrkt bustøtte inn for å styrke den statlige bostøtteordningen slik at den blir mer effektiv og 

målrettet i forhold til å redusere fattigdom, redusere tallet på bostedsløse, samt hjelpe 

vanskeligstilte å etablere seg i egen bolig (St. prp. nr. 11 2008-2009).  

 
2 Jamfør borettslagsloven § 4-2. Det kan fastsettes i vedtektene at kommuner kan eie opp til 20 prosent av 

andelene i tillegg til andeler som kan eies etter § 4-2 (jamfør § 4-3). Kommuner kan dermed eie til sammen 30 

prosent av andelene.  
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3. Kartlegging av situasjonen i midtnorske kommuner 
3.1 Begrepsavklaringer – vanskeligstilte, boevne og rimelige boliger 

Som vi har vært inne på kan begrepet vanskeligstilte oppfattes som et noe diffust begrep. I 

sine boligsosiale handlingsplaner støtter de fleste kommunene i vårt utvalg seg til definisjoner 

gitt av offentlige styringsdokumenter knyttet til for eksempel Husbanken, Kostra og 

stortingsmeldinger, eller til definisjoner gitt i fagbøker knyttet til boligsosialt arbeid 3 . 

Kommunene opplever likevel begrepet som lite presist, og legger et delvis ulikt innhold i det. 

Enkelte kommuner relaterer begrepet til bostedsløse, og da i hovedsak personer med 

rusproblemer og/eller psykiske lidelser. Andre kommuner opplever at begrepet må 

differensieres i forhold til personer som på grunn av sine personlige og økonomiske ressurser 

er avhengig av et beskyttet, kommunalt boligmarked på basis av individuell behovsprøving, 

og personer som gjennom støtteordninger vil være i stand til å benytte det private 

boligmarkedet gitt at dette fungerer. Det påpekes at hvor vanskeligstilt man er avhenger av 

situasjonen på boligmarkedet. Enkelte understreker at det å være vanskeligstilt er knyttet til 

om boligen er egnet for vedkommendes behov. Kommunene ser også at blant annet 

flyktninger, rusmisbrukere og personer med psykiske lidelser blir vanskeligstilte som følge av 

at private utleiere er negative til å leie ut boliger til dem. Flere av kommunene ser at gruppen 

av vanskeligstilte er i stadig endring. Uavhengig av årsakene til boligbehovet, erkjenner 

kommunene at vanskeligstilte både kan ha behov for hjelp til å skaffe en tilfredsstillende bolig, 

og til å beholde boligen. Flere er imidlertid skeptiske til hva merkelappen vanskeligstilt gjør 

med mennesker, og etterlyser en annen begrepsbruk knyttet til det boligsosiale arbeidet.  

 

Boevne er et annet begrep som ofte brukes i sammenheng med boligsosialt arbeid. Også her 

opplever kommunene at begrepet må differensieres og konkretiseres, både i forhold til hva 

som legges i det og problemets varighet. Det påpekes at boevne kan ha forskjellige 

betydninger; blant annet i forhold til økonomisk evne, evne til å kunne fungere ”til eget beste” 

i boligen og evne til å fungere i forhold til omgivelsene (også kalt bokunnskap). Boevne ses 

også opp mot å mestre en bosituasjon og å beholde en bolig. Flere av våre informanter 

understreker at boevne omhandler en persons mulighet til å fungere i et bomiljø over tid. Det 

vil samtidig være feil å normsette boevne, ettersom boevne må ses i kontekst med personene 

det er snakk om.  Det understrekes at boevne er noe som kan læres, men at dette krever et 

godt oppfølgingsarbeid fra kommunens side. Enkelte kommuner opplever også at boevne må 
                                                 
3 Jamfør definisjoner i kapittel 2. 
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ses opp mot personers forhold til boligen, i den forstand at en bolig med lav standard ofte vil 

forsterke dårlig boevne i forhold til ivaretakelse av boligen. Motsatt hevdes det at en bolig 

med høy standard vil kunne føre til en bedre boevne. I dette legger kommunene at personers 

selvbilde og egenverd vil påvirkes av boligens standard og utseende, da mange opplever at 

boligen gjenspeiler ens eget liv. Dette vil være en viktig tråd å følge opp i det senere arbeidet 

med å fremskaffe boliger til vanskeligstilte.  

 

Et tredje begrep det er viktig å utdype innenfor denne tematikken er rimelige boliger. Flere 

kommuner påpeker at også dette begrepet er noe diffust: Er det snakk om rimelig i forhold til 

kommunale utgifter til oppføring og vedlikehold eller i forhold til beboeres leie-/kjøpeutgifter? 

Skal løsninger som er rimelige i et kortsiktig perspektiv prioriteres, eller er det viktigere å 

prioritere løsninger som er rimelige for kommunen og/eller beboeren i et langsiktig perspektiv? 

Ofte knyttes begrepet til boliger som er rimelige i forhold til markedspris for tilsvarende 

boliger i det ordinære boligmarkedet. Enkelte kommuner understreker at hvorvidt boutgiften 

er rimelig bør vurderes individuelt ut fra faktorer som husstandens størrelse, barnas alder, 

avstand til arbeid og så videre. Flere påpeker at boligens pris ikke skal påvirke standard og 

boligens universelle utforming. Dette fører ofte til at boligene i utgangspunktet ikke er 

rimelige, men at bruk av tilskuddsordninger fra Husbanken vil gi rimelige løsninger for 

beboeren og/eller kommunen. Andre legger en noe annen betydning i begrepet, hvor de 

rimelige boligene vurderes som små i størrelse eller med lav standard slik at husleien blir lav. 

Med andre ord varierer det hvorvidt kommunene assosierer rimelige boliger med god eller 

nøktern/dårlig kvalitet.  

 

3.2 Kommuners tilbud av rimelige boliger 

Kommuners tilbud av rimelige boliger avhenger, naturlig nok, både av kommunestørrelse og 

sammensetningen av gruppen vanskeligstilte i kommunen. I de fleste kommunene er 

hovedandelen av såkalte rimelige boliger knyttet til kommunalt eide boliger, men enkelte 

kommuner disponerer også privat eide boliger. Samlet omfatter boligmassen kommunalt eide 

boliger og boliger som er eid av stiftelser eller tilhører borettslag, men som kommunen 

disponerer etter avtale, samt privat eide boliger hvor det er kommunen som har tilvisningsrett 

og plikt. De kommunale boligene omfatter alt fra 1-roms til 5-roms leiligheter, boliger med og 

uten livsløpsstandard, bofellesskap med og uten tjenestebaser og så videre. De fleste 
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kommunene skiller mellom omsorgsboliger og kommunale gjennomgangsboliger, hvor det 

som regel er sistnevnte boligtype som assosieres med vanskeligstilte.  

 

Kommunene opplever at det ikke er tilgangen på boliger i seg selv som er den største 

utfordringen i det boligsosiale arbeidet, men heller det å kunne tilby egnede boliger. Dette 

gjelder både plassering av boligen, pris, størrelse, antall soverom, boligens utforming og så 

videre. Mens enkelte kommuner opplever en særlig mangel på egnede boliger for enslige, 

erfarer andre kommuner at de ikke klarer å dekke behovet til store barnefamilier. Samtidig 

melder flere kommuner om en mangel på boliger med såkalt livsløpsstandard, som er ment å 

sikre at personer kan bli boende i boligen gjennom alle perioder av livet. Oppsummert ser 

kommunene at deres kommunale boliger ikke alltid er hensiktsmessige i forhold til 

individuelle behov.  

 

Mye av den kommunalt disponerte boligmassen i vårt utvalg består av boliger av eldre dato 

både i eneboliger, rekkehus og i mindre blokkbebyggelse, med stor variasjon i standard. 

Mange av boligene er preget av datidens krav til standard og utforming, og har et til dels stort 

behov for oppgradering og rehabilitering. Blant annet mangler en relativt stor del av boligene 

universell utforming. Enkelte kommuner har sett seg nødt til å selge boliger når kostnader til 

rehabilitering overstiger tilgjengelige ressurser, noe som har ført til at kommunene har mistet 

boligmasse. For flere kommuner er det, og har det vært, et problem at inntekter fra 

kommunale utleieboliger ikke går direkte tilbake til drift og vedlikehold av boligene, men i 

stedet går til andre deler av kommunal drift. Samtidig har flere av kommunene en anstrengt 

kommuneøkonomi som har begrenset mulighetene til å vedlikeholde boligene. Løsningen for 

enkelte kommuner har vært å øremerke noe av husleieinntektene til vedlikeholdsarbeid, og 

informantene opplever at dette har bedret situasjonen og muligheten til å opprettholde 

boligenes standard. Flere av kommunene har planlagt eller er i gang med en rehabilitering av 

eksisterende bygg, samt riving og nybygging på kommunale tomter. Det ser med andre ord ut 

til at det er en økende grad av bevissthet rundt kommunale boligers kvalitet og standard i flere 

av kommunene i utvalget.  

 

Kommuner fastsetter som regel husleien på de kommunale utleieboligene etter ”gjengs leie”, 

nærmere bestemt etter prisnivået på det private utleiemarkedet. Enkelte kommuner legger seg 

under gjengs leie; for eksempel ved å sette husleien til fem eller ti prosent under 
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gjennomsnittskostnadene. Flere opplever at det fastsatte husleienivået på de kommunalt 

disponerte boligene er noe høyere enn ønsket, noe som både skyldes et høyt prisnivå i det 

ordinære markedet og høye kommunale utgifter til drift og vedlikehold av de kommunale 

boligene. Enkelte ser at et krympende marked av eldre boliger som ikke er renoverte fører til 

et tilsvarende krympende marked av boliger som er reelt rimelige å leie for den enkelte beboer.  

 

Flere av kommunene disponerer kommunale utleieboliger som i hovedsak er godt integrert i 

den ordinære boligmassen. For enkelte kommuner er og har dette vært en bevisst politikk. 

Samtidig opplever flere at særlig kommunalt eide flerboligbygg ofte får et dårlig rykte blant 

kommunenes øvrige beboere. I områder hvor de kommunalt eide boligene består av 

eneboliger lokalisert i den ordinære boligmassen, ser problemer i forhold til naboer ut til å 

være mindre uttalte. I enkelte kommuner er en stor andel av de kommunale utleieboligene 

plassert utenfor kommunens sentrum. Dette gjør det vanskelig for personer uten bil eller 

lignende å få tilgang til tjenester som ligger i sentrum. En informant uttrykker at ”hvorvidt et 

boligområde oppleves som perifert er relativt og personavhengig”. Av den grunn vil det være 

viktig å kartlegge den enkelte persons opplevelser av bomiljøet og boligens plassering. Flere 

kommuner erfarer at svært mange ønsker å bo sentrumsnært, og at de kommunale 

utleieboligene derfor er lite attraktive. Områder preget av en stor andel kommunale boliger 

har ofte en generelt lav skåre på SSBs levekårsindeks også for den øvrige beboermassen. 

Enkelte har forsøkt å reversere denne utviklingen av belastede boligområder ved å innføre 

byggestopp for kommunale utleieboliger i disse områdene, og i stedet spre bebyggelsen 

utover andre deler av kommunen. I andre kommuner har det vært en bevisst politikk knyttet 

til å utnytte enkelte boligområder mest mulig. Informantene opplever at dette er dårlig 

politikk, ettersom det ofte skaper ”gettoer” og stigmatiserte boligområder.  

 

I hvor stor grad kommunene definerer sine utleieboliger som en varig eller midlertidig 

boløsning, varierer relativt mye. Flere har i utgangspunktet et ønske om at kommunale boliger 

skal fungere som gjennomgangsboliger, men på grunn av manglende oppfølging av beboerne 

blir boligene ofte permanente løsninger. Særlig flyktninger og personer med en kombinasjon 

av rus- og psykiske problemer blir boende lenge i de kommunale boligene. I enkelte 

kommuner har de imidlertid klart å følge opp ønsket om at boligene skal være 

gjennomgangsboliger, samtidig som kravene for tildeling av kommunale boliger skal være 

relativt høye. I dette ligger det at enkelte kommuner jobber aktivt for å finne løsninger i det 
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ordinære boligmarkedet, hvor bruk av Husbankens låne- og tilskuddsordninger i stor grad 

fungerer som en nøkkel for tilgang. Informantene ser at det kommunale boligmarkedets 

fleksibilitet og suksessfaktor i stor grad avhenger av kommunens evne til å følge opp beboere 

med en fortløpende vurdering av behovet for å bo i kommunale boliger. En informant 

understreker at det for mange kan oppleves som ”bekvemt å la personer bo i kommunale 

boliger”, ettersom det fører til relativt lite arbeid for kommunen. Flere har imidlertid en 

bevissthet om at selv om det krever mer arbeid å finne alternative løsninger i det ordinære 

boligmarkedet, er disse løsningene som regel bedre. Det understrekes at det å være 

vanskeligstilt kan være både midlertidig og permanent, og at boligløsningene derfor må 

tilpasses individuelle behov samtidig som årsakene til problemene og problemenes varighet 

må tas i betraktning. 

 

3.3 Vanskeligstilte i kommunene og bruk av Husbankens låne- og tilskuddsordninger 

Hvilke grupper som har størst behov for hjelp til å skaffe og beholde en bolig varierer mellom 

kommunene, men felles for de fleste er at følgende grupper er representert; personer med 

rusproblemer, personer med psykiske lidelser, flyktninger, enslige med og uten barn, og 

ungdom i etableringsfasen. I enkelte kommuner utgjør også eldre en relativt stor andel av 

beboerne i kommunale boliger. Ofte opplever kommunene at det er en eller flere 

kombinasjoner av kjennetegn blant personer som søker hjelp; ungdom med rusproblemer, 

personer med en kombinasjon av rusproblemer og psykiske problemer og lignende.  

 

I forhold til målgruppene for kommunale boliger ønsker de fleste kommunene å prioritere 

grupper hvor behovet ikke alene er knyttet til økonomi. I tilfeller hvor det kun er det 

økonomiske aspektet som er gjeldende, ønsker kommunene heller å bistå økonomisk til 

personene kan bosettes i det ordinære leie-/eiemarkedet. Her er det ofte aktuelt å benytte seg 

av Husbankens finansieringsordninger, slik at de har mulighet til å kjøpe egen bolig i det 

ordinære boligmarkedet. Dette gjelder både unge i etableringsfasen og eldre uten et omsorgs- 

og pleiebehov, samt flyktninger. I enkelte kommuner ser en at også personer med rus- eller 

psykiske problemer kan hjelpes inn i det ordinære boligmarkedet gjennom ulike låne- og 

tilskuddsordninger. Dette krever imidlertid god oppfølging og informasjon, både i forhold til 

beboeren og i forhold til naboer og eventuelt utleier.  
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Generelt ser det ut til at de fleste kommunene bruker Husbankens låne- og tilskuddsordninger 

aktivt, og flere informanter opplever at bruken av ordningene har økt kraftig de siste årene, 

noe som har resultert i en redusert bruk av sosialhjelp. Blant annet er startlån, bostøtte og 

etablerings- og utredningstilskudd mye brukt i det boligsosiale arbeidet. Flere kommuner 

viser også til gode eksempler hvor bruk av for prosjekterings- og tilpasningstilskudd har gitt 

gode og individuelt tilpassede boløsninger. Selv om bruken av Husbankens ordninger har økt, 

ser flere av kommunene et fortsatt behov for å markedsføre ordningene ut til aktuelle grupper. 

Samtidig uttrykker flere at startlånet ikke er egnet for visse grupper vanskeligstilte, da det 

krever betalingsevne. Enkelte kommuner ser også at bostøtteordningen i større grad kan 

brukes i arbeidet med å skaffe og beholde en bolig, men at taket for bostøtte og 

inntektsgrensen knyttet til støtten er for lav i forhold til situasjonen på boligmarkedet. Flere 

uttrykker at Husbankens ordninger i større grad må tilpasses personer med høy gjeld og lav 

inntekt for å kunne fungere som et godt virkemiddel i det boligsosiale arbeidet. 

Bostøtteordningen har, ifølge flere av informantene, hatt positive effekter for personer som 

har det ”litt vanskelig”, mens den ikke har bedret situasjonen for de mest vanskeligstilte 

økonomisk sett.  

 

3.4 Organisering av det boligsosiale arbeidet 

Flere av kommunene opplever at kompetansen knyttet til å kunne gjennomføre godt 

boligsosialt arbeid er til stede, men at de mangler økonomiske ressurser både på investerings- 

og driftssiden for å kunne utnytte denne kompetansen. Samtidig opplever flere at selv om 

både kompetanse og ressurser er til stede, er organiseringen av det boligsosiale arbeidet for 

spredt. Ansvarsoppgavene er ofte fordelt mellom tekniske avdelinger, NAV, helse- og 

sosialkontor, pleie- og omsorgsavdelinger, enheter knyttet til rus, psykiatri og barnevern, 

flyktningkontor og så videre. I kommuner som samtidig mangler en 

boligkonsulent/boligenhet blir det vanskelig å koordinere arbeidet, noe som fører til at 

personer som henvender seg til kommunen med et boligbehov ofte blir sendt mellom ulike 

kontorer. I en av kommunene har en gjennomgang av det boligsosiale arbeidet avdekket flere 

systemsvakheter: tildeling av bolig har ikke vært basert på et helhetlig bilde av beboeren, 

beboernes boevne og bohistorikk samt bomiljøets konsekvenser for boevne har i stor grad 

blitt ignorert, samarbeidet med det kommunale boligbyggelaget og det private utleiemarkedet 

har vært for dårlig, og vedlikeholdsarbeidet på boligene har vært mangelfullt. Disse 

problemene ser også ut til å være til stede i flere av de øvrige kommunene i utvalget.   
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Kommunene ønsker en såkalt ”én dør-politikk”, hvor personer kan henvende seg til ett kontor 

hvor det boligsosiale arbeidet er koordinert. Kommunene som har samlet de ulike delene av 

det boligsosiale arbeidet, opplever at de klarer å ”se menneskene” og deres individuelle behov, 

samtidig som det er enklere å tilby gode løsninger når en ser sammenhengene mellom de 

ulike trinnene i tildeling av og oppfølging i bolig. Det understrekes at det er nødvendig å se på 

muligheter i stedet for begrensninger når en vurderer individuelle boløsninger. En informant 

uttrykker at ”hus skaper folk”, og som vi har vært inne på tidligere, vil en persons boevne ofte 

påvirkes av personens forhold til boligen.   

 

For flere av kommunene i utvalget er oppfølging av personer som bor i kommunale boliger en 

svært stor utfordring. Mens enkelte grupper, blant annet flyktninger og psykisk 

utviklingshemmede, mottar relativt god oppfølging og veiledning i flere av kommunene, ser 

andre grupper knyttet til rus og psykiatri ut til i mindre grad å bli fulgt opp på en 

tilfredsstillende måte. Enkelte informanter uttrykker at disse gruppene trenger talspersoner i 

kommunen for at oppfølging og veiledning skal prioriteres også for dem.  

 

Kommunene i utvalget har utarbeidet eller er i ferd med å utarbeide en boligsosial 

handlingsplan, og majoriteten vil være nødt til å revidere planen i løpet av to til tre år i 

henhold til rulleringsperioden. Flere understreker at arbeidet med handlingsplanen har ført til 

en større bevissthet knyttet til boligsosialt arbeid og de faktiske behovene blant kommunens 

innbyggere. Kartleggingen har også gitt flere kommuner et større innblikk i hvem som bor i 

de kommunale boligene, og hvem som har mulighet til å skaffe bolig i det private 

boligmarkedet gjennom låne- og tilskuddsordninger. Likevel opplever flere at 

handlingsplanen ikke er forpliktende for de ulike enhetene i det boligsosiale arbeidet, og at 

føringene den gir ikke blir fulgt opp i stor nok grad. I stedet preges en del av arbeidet i flere 

kommuner, både i forhold til tildeling, vedlikehold og rehabilitering, av et 

såkalt ”brannslokkingsarbeid”. Det etterspørres derfor en mer aktiv bruk av handlingsplanens 

innhold og en mer helhetlig og langsiktig tenkning i det boligsosiale arbeidet. Samtidig 

uttrykker informanter at Husbanken må bli bedre til å ”selge inn” boligsosialt arbeids relevans 

for politikere i de enkelte kommunene. Informantene opplever at det ofte kan være vanskelig 

å selv få gjennom ønsker og behov nedenfra og oppover i det kommunale apparatet. Det 

etterspørres også en enklere kommunikasjon mellom kommunen, Husbanken og fylket.  
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Samlet oppleves det boligsosiale arbeidet i flere av kommunene som fragmentert og lite 

samordnet, noe som fører til både dobbeltarbeid og dårlige løsninger for enkeltindividene. 

Likevel uttrykker en informant paradokset som ligger i at de fleste enhetene ønsker 

koordinering av det boligsosiale arbeidet, men ”ingen ønsker å bli koordinert”. En av 

kommunene i utvalget er i ferd med å omorganisere det boligsosiale arbeidet gjennom 

opprettelsen av en samlet boligforvaltning for vanskeligstilte. Den samlede boligforvaltningen 

skal blant annet ha ansvaret for tildeling og forvaltning av boliger, husleiekontrakter, 

Husbanken-midler, boveiledning og oppfølging. Denne typen tverrsektorielle team kan gi et 

bedre grunnlag for å se bolig- og tjenestebehovet i sammenheng. Det understrekes fra 

kommunens side at omorganisering er en tidkrevende prosess, både i forhold til informasjons- 

og holdningsarbeid rettet mot aktuelle enheter og aktører, samt forarbeidet knyttet til hva som 

skal være forvaltningens ansvarsområder. På tross av det ressurskrevende arbeidet en 

omorganisering fører til ser nevnte kommune, og andre kommuner som tidligere har hatt et 

koordinert boligsosialt arbeid, klare fordeler med denne formen for samarbeid og samordning.  

 

3.5 Boligbehovet i kommunene 

De fleste kommunene i utvalget uttrykker et behov for differensierte boløsninger ut fra 

individuelle behov. Det er et behov for rimelige tilrettelagte boliger med universell utforming, 

enkle og robuste boliger for beboere som ikke mestrer å bo, og boliger med en viss geografisk 

avskjerming for beboere som ikke mestrer å bo tett på naboer. Flere etterspør 

kombinasjonsboliger som gir mulighet til å endre boligens størrelse og rominndeling etter 

behov, da dette ses som en mulig løsning på problemet knyttet til å kunne tilby egnede boliger 

til enhver tid. Det understrekes fra de fleste kommunene at de i hovedsak ønsker boliger som 

er integrert i de øvrige boligområdene i kommunen, og da gjerne sentrumsnært. Det påpekes 

videre at eventuelle utbygginger må følge en helhetlig utforming av boligområdene. I dette 

ligger det blant annet et sterkt ønske om å unngå en ”oppsamling” av kommunale boliger i 

enkelte områder. I de neste avsnittene går vi inn på kommunenes boligbehov til ulike grupper 

beboere. For majoriteten av kommunene ligger de største utfordringene i å tilby egnede 

boliger for personer knyttet til rus og/eller psykiatri. Flere opplever også til dels store 

utfordringer med å tilby egnede boliger for flyktninger som bosettes i kommunen. 

 

For ulike grupper av funksjonshemmede som har et kombinert bolig- og tjenestebehov, ser 

kommunene at boliger i bofellesskap ofte er en hensiktsmessig løsning, både sett fra beboeres 
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side og fra kommunen som drifter av tjenestene. Samtidig erkjenner enkelte at bofellesskap, 

både for funksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede, er en rasjonell løsning for 

kommunen økonomisk sett, men ikke alltid trenger å være den beste løsningen for de enkelte 

beboerne. Det understrekes et behov for større fokus på tjenestene som gis, hvor ønsket er at 

tjenestene ikke skal følge boligen, men i stedet være uavhengig av den. De fleste kommunene 

opplever likevel at boligtilbudet og oppfølgingen som gis til denne gruppen generelt sett er av 

god kvalitet. Generelt etterspør kommunene boliger som er tilpasset ulike typer 

funksjonshemminger, men som samtidig kan benyttes av andre grupper beboere.  

 

For flyktninger etterspørres det både flere små leiligheter for enslige og flere store 

familieleiligheter. Med tanke på det store antallet flyktninger som skal bosettes i løpet av 

2009, oppleves mangelen på egnede boløsninger for flyktninger som prekær i flere av 

kommunene. Fra sentralt hold blir kommunene oppfordret til å vurdere bofellesskapløsninger 

for enslige flyktninger, selv om kommunene som har prøvd ut denne ordningen har både 

positive og negative erfaringer med dette. Enkelte uttrykker at flyktninger med fordel kan 

bosettes i borettslagsboliger, da disse husholdningene er blant de kommunale husstandene 

som i minst grad belaster sine omgivelser og kan dra nytte av fellesskapet som borettslaget 

utgjør i et integreringsperspektiv. Et annet poeng er at flere av disse husstandene har en god 

spareevne, og at en mulig løsning kan være at flyktningene kjøper boligen av kommunen etter 

hvert.  

 

For grupper med psykiske lidelser hvor det ikke er behov for døgnbemanning, har enkelte 

kommuner gode erfaringer med boligløsninger hvor boligene ligger tett og har et felles 

uteområde, men hvor beboerne samtidig kan velge å være alene på et eget, skjermet 

uteområde. Kommunene ser at suksessen ligger både i boligenes standard og utforming av 

bomiljøet, boløsningens varighet, og den tette oppfølgingen av beboerne. Enkelte kommuner 

understreker at en stor utfordring knyttet til tilbudet av boliger er å finne på driftssiden i 

forhold til å skaffe tilstrekkelige tjenester og/eller oppfølging for beboerne i boligene. Flere 

etterspør modeller for bemannede boliger for å sikre en god oppfølging.  

 

Også for personer med rusproblemer ser kommunene at god oppfølging er en forutsetning for 

å lykkes i det boligsosiale arbeidet, da beboerne i utgangspunktet ofte ikke ønsker et 

hjelpetilbud. Beliggenhet og boligens størrelse understrekes som viktige suksesskriterier; en 
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trygg beliggenhet gir trivsel, mens mindre leiligheter som er enkle å rengjøre bidrar til en 

følelse av bomestring. Det etterspørres både modeller for bemannede boliger og modeller for 

ordinære boliger uten tjenestebase. De fleste kommunene ser også at boligene for personer 

med rusproblemer bør etableres relativt nært sentrum. Flere uttrykker stor skepsis til at 

boligene skal samles i ett område, ettersom dette kan være med på å forsterke et misbruk og 

samtidig gi et utrygt og belastet bomiljø. Lokaliseringen blir derfor et svært viktig moment 

når det gjelder boliger for personer med rusproblemer. Flere kommuner etterspør også 

løsninger for personer som er på vei ut av rusmisbruk, hvor det er viktig å unngå at de 

bosettes i samme bomiljø som rusmisbrukere. Det understrekes at tidligere rusmisbrukere og 

personer på vei ut av misbruk har behov for trygge og gode bomiljøer, samtidig som 

kommunen må drive godt opplysningsarbeid overfor naboer.  

 

Når det gjelder personer med tunge rusproblemer eller tunge psykiske lidelser, opplever flere 

kommuner at disse ikke bør bosettes i ordinære boligområder, både av hensyn til beboerne 

selv og til den ekstra belastningen de påfører omgivelsene. I disse tilfellene uttrykker enkelte 

av kommunene et ønske om såkalte småboliger/mindre kommunale boliganlegg som er 

mulige å plassere på kommunalt disponerte tomter noe utenfor de ordinære boligområdene. 

Flere kommuner uttrykker behov for en kunnskapsutvikling om boformer og tiltak for 

beboere med tung rus-/psykiatriproblematikk. 

 

For eldre ser enkelte kommuner et fortsatt behov for boliger som er tilpasset 

funksjonsnedsettelser, og som er lokalisert i nærheten av det kommunale hjelpeapparatet. I de 

fleste kommunene ser det imidlertid til ut til at tilgangen på egnede boliger for eldre både med 

og uten et omsorgs- og pleiebehov er relativt godt. Enkelte påpeker, som tidligere nevnt, at 

kommunen ikke ser eldre uten et omsorgs- og pleiebehov som en prioritert gruppe, da disse 

kan hjelpes inn i det private markedet gjennom Husbankens låne- og tilskuddsordninger. 

Dette gjelder også gruppen av unge som er i en etableringsfase på boligmarkedet.  

 

Enkelte kommuner etterspør ulike bofellesskapløsninger, for eksempel et lavterskeltilbud for 

personer med rusproblemer, gjerne bestående av små hybler med et større fellesareal, hvor 

bofellesskapet er noe skjermet fra den øvrige bebyggelsen. Det etterspørres også løsninger 

med bofellesskap for unge som har vært under oppfølging av barnevernet, og som har behov 

for tilsyn og boveiledning med sikte på å kunne meste det å bo på egenhånd. For disse 
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løsningene er det dermed nødvendig å legge til rette for tjenester i form av dag-

/nattbemanning og oppfølging i bolig.  

 

Utfordringene som kommunene opplever kan summeres opp i setningen ”rett bolig til rett 

person til rett tid”. Mens flere av kommunene opplever å ha et tilstrekkelig antall kommunale 

boliger til disposisjon, er ikke boligene egnet for de ulike beboergruppene. Et kommunalt 

boligmarked preget av lite fleksibilitet fører til lite gunstige boligløsninger, og dette er ofte en 

barriere mot å oppnå stabil bosetting. Samtidig er det lite lønnsomt for kommuner å ha et 

overskudd av kommunale boliger, da tomme leiligheter binder opp ressurser. I noen 

kommuner har ledige omsorgsboliger blitt tilbudt til andre grupper vanskeligstilte. I de fleste 

kommunene er det imidlertid relativt høy utnyttelse av tilgjengelig kommunal boligmasse. I 

den grad det er mulig forsøker kommunene å benytte samme bolig til ulike grupper 

vanskeligstilte. Resultatet er imidlertid ofte at boligene, på grunn av deres alder, standard og 

utforming, er lite egnet for enkelte grupper. Kommunene etterspør derfor, oppsummert, 

differensierte boligløsninger, både i forhold til størrelse, utforming, pris, beliggenhet og 

boligområde.  

 

3.6 Ulike kostnadsreduserende løsninger – for kommuner og beboere 

Når det gjelder tematikkens kjerne, rimelige boliger, uttrykker kommunene et ønske om å 

studere ulike sider ved boligens kostnadsramme, blant annet kostnader knyttet til planløsning, 

boligkvalitet, utbyggingsprosess, byggekostnader, driftskostnader, materialbruk, tomtegrunn, 

infrastruktur og lignende. I arbeidet med å fremskaffe gode løsninger vil det være viktig å 

differensiere mellom ulike former for rimelige boliger; boliger med lavere prosjektkostnad 

enn andre sammenlignbare boliger, boliger til under markedspris (selvkost eller subsidiert), 

boliger som er rimelige på grunn av system for husleiefastsettelse, og boliger med lav 

nettokostnad på grunn av gode tilskudds- og støtteordninger.  

 

Flere kommuner uttrykker et ønske om å kunne tilby boliger hvor leieinntekter sikrer midler 

til godt vedlikehold. En sikring av utgiftsdekningen for den kommunale boligdriften vil 

imidlertid kunne føre til høye leiepriser. Tilbudet av rimelige boliger vil derfor være avhengig 

av tilstrekkelig gode personlige støtteordninger, som for eksempel statlig bostøtte eller 

kommunal bostøtte/sosialhjelp. I utviklingen av mulige modeller for rimelige boliger vil det 

av den grunn være viktig å vurdere løsninger som reduserer vedlikeholdsbehovet, samtidig 
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som de nødvendige vedlikeholdskostnadene holdes lave. Som enkelte informanter påpeker 

kan utleie av kommunale boliger i teorien fungere som et selvfinansierende prosjekt, men 

dette forutsetter at leieinntektene tilbakeføres til drift og vedlikehold av boligene. Som vi har 

vært inne på skjer denne tilbakeføringen i for liten grad i flere av kommunene. Det er av den 

grunn viktig at kommunene blir bevisste på at dårlig vedlikehold er dårlig totaløkonomi. 

Effektene av dårlig vedlikehold blir først synlige på lengre sikt, da i form av negativ 

verdiutvikling av boligen og negativ verdiskaping for beboeren, samt i form av økte kostnader 

til reparasjoner og ekstraordinært vedlikehold (NOU 2004:22).  

 

Videre etterspørres det lavere bygge- og anskaffelseskostnader av boliger og økte tilskudd til 

kommunene til anskaffelse av utleieboliger. For flere av kommunene vil kostnadene ved å 

bygge nye boliger føre til høye leiepriser, og overskride ønsket husleietak for kommunale 

boliger. En av de store kommunene i utvalget påpeker at dersom kommunen skal skaffe 

rimelige boliger, i betydningen rimeligere enn det som normalt finnes i markedet, må 

boligene subsidieres. Det er ulike måter å gjøre dette på; blant annet gjennom gratis tomt, 

tomt billigere enn markedspris og finansieringstilskudd. Noe av utgiftene kan reduseres 

gjennom bruk av rasjonelle, repeterende bygge- og materialkonsept, men gevinsten oppleves 

som liten dersom kommunen skal holde fast på visse kvalitetskrav. Et alternativ til 

subsidiering, slik nevnte kommune ser det, er å redusere fortjenestemarginen hos aktørene 

som bygger boligene. Kommunen opplever imidlertid at det frem til nå ikke har vært rom for 

et slikt alternativ i markedet.  

 

I forhold til selvbyggeraktivitet og andre former for kostnadsreduserende brukermedvirkning 

har kommunene ulike erfaringer med dette. En av de store kommunene i utvalget har tidligere 

hatt en selvbyggertjeneste med det formål å redusere den enkeltes egenkapitalbehov. 

Tjenesten ble fjernet både på grunn av den markedsmessige situasjonen for boligbygging og 

den budsjettmessige situasjonen i kommunen. Kommunen har søkt om å gjenopprette 

organisert selvbygging, hvor tiltaket er rettet mot yngre under 35 år med begrenset inntekt og 

egenkapital, men med økonomisk evne til å gjennomføre prosjektet. Kommunens bidrag vil 

på sin side være kompetanse innen teknisk, økonomi, jus/avtaler, byggeledere og 

sekretariatsfunksjon. I forhold til andre former for brukermedvirkning opplever flere at 

ivaretakelsen av boligen fra beboernes side blir bedre dersom beboerne utvikler et eierforhold 

til boligen. I den grad det har vært mulig at derfor enkelte kommuner innlemmet beboere i 
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rehabiliteringsarbeidet av kommunale utleieboliger, hvor brukermedvirkning og 

medbestemmelse har lagt viktige føringer for arbeidet. Andre kommuner melder at de har 

liten tro med brukermedvirkning, da det antas at dette kun vil ”fordyre prosjektene og tape 

tid”. Flere etterspør likevel modeller som inkluderer brukermedvirkning for enkelte 

beboergrupper, for eksempel unge i etableringsfasen, samt personer med rusproblemer.  

 

Flere kommuner ser det som nødvendig at private tiltak utfyller de kommunale tiltakene, da 

kommunene har vanskeligheter med å gjøre alt arbeidet selv. Det understrekes, som tidligere 

nevnt, at kommunens ansvar bør være personer som er spesielt utsatt, og som ikke klarer å bo 

i det ordinære boligmarkedet, mens andre med behov for bolig kan hjelpes inn i private 

boliger gjennom Husbankens ordninger. Enkelte kommuner har gode erfaringer med å 

fungere som et mellomledd eller døråpner for vanskeligstilte ute i det private boligmarkedet. 

Ved at kommunen er synlig overfor den private utleieren, formidler informasjon om leietaker 

og stiller som kontaktperson ved eventuelle problemer, sier flere utleiere seg villige til å leie 

ut til blant annet flyktninger og personer innenfor rus og psykiatri. Samtidig kan lokale lag 

knyttet til ulike grupper vanskeligstilte innlemmes i utbyggingsprosjektet for å sikre gode 

løsninger. Dette er erfaringer som andre kommuner kan dra nytte av og overføre til sitt eget 

boligsosiale arbeid.  

 

3.7 ”Fra leie til eie” – muligheter for boligkarrierer 

Kommunene i utvalget uttrykker et ønske om at flere grupper vanskeligstilte skal komme seg 

over i det ordinære boligmarkedet etter hvert. Det er blant annet ønskelig med flere leiligheter 

for unge i etableringsfasen og andre vanskeligstilte som kan opparbeide seg en betalingsevne 

og overta boligen, for eksempel gjennom ulike modeller for ”fra leie til eie”. Det kan her både 

være snakk om muligheter til å kjøpe borettslagsleiligheter som kommunen disponerer, samt 

kommunalt eide boliger. Behovet ser ut til å være større for rekkehus enn for eneboliger, da 

eneboliger ofte blir for dyrt både å leie og eventuelt kjøpe for de fleste. Kommunene i vårt 

utvalg ser samtidig utfordringer knyttet til leilighetskjøp i borettslag med stor fellesgjeld, 

ettersom flere har erfaring med at denne formen for eierskap fører til at flere havner inn i 

kategorien vanskeligstilte når de ikke klarer å betjene utgiftene. Enkelte kommuner er også i 

utgangspunktet skeptiske til å kjøpe seg inn i private borettslag, ettersom disponering av 

kommunale boliger i private borettslag krever mye oppfølging for å bevare et godt forhold til 

styret og de øvrige beboerne. 
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Et eksempel på en modell for ”fra leie til eie” finnes i Fræna kommune i Møre og Romsdal. 

Her er ønsket at beboere leier de første fem årene og overtar som eier det sjette året, hvor 

finansieringen kan skje gjennom bruk av Husbankens virkemidler. De første fem årene er det 

et ordinært leieforhold, men med en tilleggsavtale med kommunen med nødvendige klausuler 

for kjøp og prisfastsettelse. Om vilkårene oppfylles vil beboeren kunne få tilbud om å kjøpe 

boligen for en kjøpesum som tilsvarer prisen på boligen da leieavtalen ble inngått med fradrag 

for avskrevne tilskudd og kapitalkostnader.  

 

3.8 Kunnskapsutvikling og erfaringsoverføring mellom kommuner 

Kommunene i utvalget uttrykker ulike behov for kunnskapsutvikling i forhold til rimelige 

boliger for vanskeligstilte. Flere ser et behov for å utvikle kunnskap knyttet til hva som regnes 

som rimelige boliger (for eksempel om lav pris betinger begrensninger i forhold til størrelse, 

standard, beliggenhet og så videre), hvem som er reelt vanskeligstilt på boligmarkedet, hva 

som sikrer god utnyttelse av offentlige (statlige og/eller kommunale) bidrag, samt hvordan 

samarbeid med private aktører kan realisere egnede boliger. Kommunene uttrykker også et 

behov for kunnskapsutvikling i forhold til hvordan de kan få mest ut av tilgjengelig 

boligmasse til enhver tid. Nært knyttet til dette ligger behovet for kompetanse om utforminger 

av leiekontrakter som sikrer best mulig utnyttelse, og en sikring av fleksibilitet i boligmassen. 

Det uttrykkes også et stort behov for større samarbeid og kontakt mellom ulike kommuner i 

arbeidet med å fremskaffe egnede, rimelige boliger, nærmere bestemt en større 

erfaringsoverføring på tvers av kommunegrensene.  
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