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Hva er boligsosialt utviklingsprogram? 
 
 
Forpliktende samarbeid for økt boligsosial kompetanse 
 
Gjennom Boligsosialt utviklingsprogram inviterer Husbanken de største kommunene til et felles løft. 
Overordnede mål med satsingen fremkommer i Statsbudsjettet for 2010: 
 

1. Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet 
2. Økt boligsosial aktivitet i kommunene 
3. Økt boligsosial kompetanse i kommunene  

 
Innsatsen skal rettes mot innbyggere som faller utenfor det ordinære boligmarkedet og / eller som er 
avhengig av bistand for å kunne ha en tilfredsstillende bosituasjon. En prioritert målgruppe er ungdom. 
 
Programmet vil innebære tilnærming til hele det boligsosiale området. Innen dette vil kommuner velge 
fokusområder, for eksempel knyttet til målgrupper, effektiv ressursbruk, boligplanlegging eller 
organisasjon. Det er her viktig å framheve at Husbanken har hovedansvar for selve programsatsningen, 
mens kommunene har ansvar for den lokale gjennomføringen. Det er også kommunene som bærer 
hovedansvaret for utviklingsprosessene lokalt, selv om Husbanken og andre bidrar. 
 
Husbanken har i tillegg et spesielt ansvar for å bidra til å koordinere den statlige innsatsen på området. 
 
Dette dokumentet beskriver nærmere Husbankens mål med programmet, målgruppe og virkemidler, 
aktiviteter i programperioden (skissemessig), et forslag til fremdrift i kommunene og en oversikt over 
hva Husbanken kan bidra med i den enkelte kommune. Som vedlegg utarbeides faktaark med 
boligsosiale indikatorer for hver kommune. Dette er et program der innholdet for en stor del vil bli til 
underveis, utformet av deltakerkommunene. Derfor vil også dette dokumentet ha preg av å være et 
levende dokument som må endres underveis. 
 
 

Husbankens mål med satsingen 
 
Husbanken har som prioritert oppgave å sette kommunene og deres samarbeidspartnere i best mulig 
stand til å gjennomføre en helhetlig og lokalt tilpasset politikk for de vanskeligstilte på boligmarkedet. 
Gjennom boligsosialt utviklingsprogram ønsker vi å finne bedre og forsterkede måter å støtte opp 
under de store kommunenes boligsosiale aktivitet. Satsingen vil supplere Husbankens øvrige tilbud til 
kommunene som inviteres til å delta. 
 

 
Målgruppe 
 
Regjeringens oppdrag til Husbanken går ut på å prioritere de kommunene med de største boligsosiale 
utfordringene. Innbydelse til programsamarbeidet går derfor til de kommunene i vår region som ut fra 
et sett med kriterier ser ut til å ha de største utfordringene. Disse kriteriene vil bli utarbeidet og revidert 
underveis. Kommunene er foreløpig identifisert i forhold til antall bostedsløse, antall innbyggere, bruk 
av bostøtte/startlån og levekårsindeks.  
 
Dette er først og fremst en satsing i forhold til administrativt nivå, både toppledelse og utførende ledd. 
Invitasjonen går derfor til alle i kommunene som på en eller annen måte er i inngrep med det 
boligsosiale arbeidet. Dette gjelder alle fra rådmannens ledergruppe til boligkontor, NAV, 
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tildelingsteam osv osv. Kommunene er ulikt organisert, slik at hvem som er de riktige personene å 
involvere i hver kommune er opp til den enkelte kommuneledelse å avgjøre.  
 
I løpet av programperioden vil vi bistå med å skreddersy konferanser/seminarer for politikere i 
deltakerkommunene i den grad kommunene ser behov for det. I tillegg er det nødvendig med politisk 
forankring av arbeidet i hver kommune. 
 

 
Utviklingsmål utformes lokalt i kommunene  
 
Kommunens mål formuleres lokalt ut fra den enkelte kommunes utfordringer og prioriteringer. Med 
kommunalt ansvar for mål og gjennomføring vil resultatoppnåelsen for programmet også synliggjøres 
gjennom den enkelte kommunes måloppnåelse. Kommunene setter egne mål for sin satsing på 
bakgrunn av foranalyse. Kommunen vil måtte utvikle handlingsplaner som danner grunnlag for 
Husbankens årlige tildeling av midler til satsingen. Her må kommunens utfordringer, mål og strategier 
framgå.. 
 

 
Vi vil bl.a. at satsningen skal bidra til: 
 

 Bosetting av alle vanskeligstilte på boligmarkedet 
 Kompetanseheving i boligsosialt arbeid i kommunene 
 Optimal utnyttelse og utvikling av Husbankens økonomiske virkemidler, og andre statlige 

virkemidler 
 Metodeutvikling innen boligsosialt arbeid 
 Bedre intern samordning av kommunenes boligsosiale arbeid 
 Bedre samarbeid mellom stat og kommune 
 Videreutvikle det tverrsektorielle samarbeidet 
 Utarbeide/revidere/ta i bruk boligsosial handlingsplan 

 
 

Kompetanseheving 
 
Det er en forutsetning for å starte en programsatsning at innsatsen skal gi læring både for deltakerne, 
øvrige kommuner, Husbanken og andre aktører. Erfaringer og resultater vil bli systematisk 
dokumentert gjennom rapportering og tilbakemeldinger til Husbanken. I tillegg legges det i 
programmet opp til bruk av ekstern evaluator som er viktig for å dokumentere erfaringene. Evaluator 
kan også få en rolle ift kvalitetssikring av prosessen underveis. 
 
Sentralt for programarbeidet er det å etablere en læringsarena for systematisk kompetansehevingen, 
hvor de sentrale aktørene deltar. Aktuelle deltakere er: prosjektkommunene, Husbanken, evaluator, 
Fylkesmannen og forskningsmiljø. Programarbeidet gir en mulighet for å heve deltakernes 
kompetanse trinn for trinn, gjennom arbeid i flere år. Deltakerne må være forberedt på å bruke tid på 
erfaringsutveksling og samarbeide med andre, både internt i kommunen og med eksterne aktører.  
 
Målsettingen er å skape ny kunnskap om boligsosialt arbeid, anvende kunnskapen, og fornye det 
boligsosiale arbeidet i egen organisasjon.  
 
Gjennom et langsiktig samarbeid skal vi gjøre hverandre gode!  
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Husbanken kan tilby: 
 
Husbanken vil som samarbeidspartner initiere og revidere samarbeidsavtaler og følge opp 
med bevilgninger og innsats på den måten som avtales med hver enkelt kommune. I tillegg til selve 
rammen for programmet vil det i løpet av partnerskapet med kommunene bli benyttet ordinære 
virkemidler tilpasset kommunenes behov og statlige føringer og mål. Alle Husbankens tjenester og 
virkemidler kan, dersom de er relevante, brukes som innsatsfaktorer i dette utviklingsprogrammet. 
 
Programmet vil bli avgrenset til et utvalg kommuner, og skal danne et grunnlag for å tildele 
utviklingsmidler basert på lokale behovsanalyser og strategiske handlingsplaner.  
 
Husbanken vil gi et tilbud om faglig og finansiell støtte til utvikling av det lokale programarbeidet. 
Foruten bistand ved etablering av det lokale programmet vil også Husbanken gjennomføre aktiviteter 
som sikrer erfaringsutveksling mellom deltakerne, og at kunnskapen som opparbeides også formidles 
videre til andre fagmiljøer og kommuner. 
 
Videre vil også Husbanken ha en tydelig rolle i forhold til koordinering av innsatsen fra andre statlige 
aktører innen området, eksempelvis Fylkesmannen, IMDI, helseforetak og Kriminalomsorg og 
Bufetat.  

 
 
Økonomiske rammer og tidsperspektiv 
 

• Ved planlagt oppstart vil boligsosialt utviklingsprogram ha følgende tentative rammer: 
• Programmets totale varighet er 8 år (3–5 år for den enkelte kommune). 
• Kompetansetilskudd pr. kommune inntil 1,5 millioner pr år. 
• Krav til kommunenes egeninnsats  (30–50 %). 
• Husbanken finansierer ekstern evaluering av hele satsingen  

 
 

Utdypende om programmets tilbud/aktiviteter: 
 
2009: 
 

1. Dialog med utvalgte kommuner – kort presentasjon av programmet 
2. Konferanse i Arendal, 1. – 2.12.09.  
3. Oppfølging av kommunene – igangsetting av behovsanalyse/vurdering i hver kommune 

 
2010: 
 

1. 15. mars – frist for påmelding til programarbeidet (basert på politisk vedtak) 
2. Vedtak om kompetansetilskudd i Husbanken etter påmelding/søknad, 2 – 4 kommuner 
3. Fram til juni 2010 – arbeid med behovsanalyse – forarbeid i kommunene 
4. Juni 2010 – programkonferanse i Drammen kommune – erfaringsutveksling 
5. Arbeid i hver kommune – bistand fra Husbanken ved behov 
6. November 2010 – programkonferanse/arbeidsseminar i en av kommunene 

 
2011: 
 

1. Innfasing av ytterligere 2 - 4 kommuner – nå 6 - 8 deltakerkommuner 
2. Vedtak om kompetansetilskudd i Husbanken etter påmelding/søknad – 6 – 8 kommuner 
3. Vår 2011 – programkonferanse  - eventuelt temamøter/studietur 
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4. Prosjektarbeid pågår 
5. Høst 2011 – underveiskonferanse – erfaringsutveksling – påfyll 

 
2012: 
 

1. Innfasing av de siste 2 kommunene, evt. andre – nå 8 (-10?) deltakerkommuner 
2. Vedtak om kompetansetilskudd i Husbanken etter påmelding/søknad 
3. Vår 2011 – programkonferanse 
4. Prosjektarbeid pågår 
5. Høst 2011 – programkonferanse/temamøter/studietur – erfaringsutveksling 
6. Utfasing starter av 2 kommuner 

 
De siste 4 årene av programperioden går i samme mønster, minst 2 programsamlinger 
(konferanser/temamøter/studietur) i året, og heretter fases normalt to kommuner ut hvert år. 
Underveis vurderes også arenaer for erfaringsoverføring til andre kommuner i regionen, og metoder 
for evaluering vurderes og igangsettes. 

 
  
Eksempel på rammemodell for prosessene i kommunen 
 
Prosessene i hver kommune kan følge et system med fire hovedfaser. Implementering av synlige tiltak 
bør skje tidlig i innsatsperioden. Hovedfasene i prosessen vil være overlappende. 
 
Dette kan være en god måte å organisere arbeidet på, men kommunene står selvsagt fritt til å 
organisere prosessene i egen kommune på den måten de selv finner det formålstjenlig. 
 
Det vil uansett være naturlig å ha med de fleste av de punktene i arbeidet som er opplistet under 
figuren, slik at arbeidet foregår i en forberedende fase, en planfase, selve gjennomføringsfasen og en 
avsluttende fase der det videre arbeidet og implementering i daglig drift synliggjøres. 
 
 
Figur 1. Rammemodell : 
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Forberedende fase (inntil 3 måneder): 
 
•  Kommunen inviteres til å delta i utviklingsprogrammet 
•  Kommunen uttrykker ønske om å delta i en programsatsning. 
•  Med utgangspunkt i dokumenterte boligsosiale utfordringer foretar kommunen en 

behovsvurdering og velger satsningsområder, eventuelt med bistand fra Husbanken. I noen 
kommuner vil dette også innebære en omorganisering/innfasing av igangsatte prosjekter 

•  Kommunen sender påmelding til programmet. Dette forankres i kommunens ledelse. 
•  Husbanken og kommune beslutter sammen oppstartstidspunkt. 
•  Det inngås formell samarbeidsavtale mellom Husbanken og kommunen. 
 
 

Program og planfase (inntil 6 måneder): 
 
•  Kommunen er tildelt midler for arbeid med strategi, forankring og organisering av arbeidet. 

Midlene er nå en samfinansiering mellom kommunen og Husbanken, samt eventuelle andre 
aktører. 

•  Husbanken følger arbeidet. Avtalen er utformet slik at kommunen er inneforstått med hva de 
kan forvente av Husbanken.  

•  På bakgrunn av en foranalyse, der behov og utfordringer er identifisert, utarbeides en 
handlingsplan eller lignende som beskriver fremdrift og ulike delprosjekt. 

•  Utvikling av overordnede mål for satsingen og strategier for å nå målene. 
 
 

Gjennomføringsfasen (inntil 3 år): 
 
•  Kommunen er tildelt midler (etter avtalt fordeling mellom kommune og Husbanken) og 

påbegynner gjennomføring av arbeidet i tråd med plan for programsatsningen. 
•  Lokal organisering er valgt og implementert 
•  Husbanken fortsetter sin tilstedeværelse 
•  Den viktigste oppgaven i denne fasen er prosjektgjennomføring med bred medvirkning fra 

flere aktører og aktørgrupper. 
•  Hvert år gjennomføres det en vurdering av status på satsingen. Man er inneforstått 

med at tiltak som, av ulike årsaker ikke viser seg gjennomførbare, avsluttes. 
•  Utvikling av nye tiltak for kommende periode. Handlingsplanen revideres ved behov. 
•  Etter politisk behandling, tildeler Husbanken nye midler for hvert år basert på ordinær søknad 
•  En grundigere gjennomgang annet hvert år for å vurdere hensiktsmessigheten for å fortsette 

programsatsingen.  
 

 
Utfasing (1 til 2 år): 
 
•  Basert på erfaringene vurderes det hvordan programsatsningen skal utvikles videre etter at 

tilskuddsmidlene er borte. De er en klar ambisjon at man nå skal drive arbeid videre som 
ordinær aktivitet. 

•  Videreføring av arbeidet inn i ordinær drift.  
•  Sluttevaluering gjennomføres 
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Husbankens støtte 
 
Husbankens hovedoppgaver må tilpasses størrelsen på satsingene og situasjonen i områdene. Den 
konkrete innretningen av innsatsen vil måtte utformes gjennom dialog med samarbeidende kommuner. 
 
Dette er en oversikt over hva Husbanken kan tilby kommunene:  

 

Prosessbistand 
- Prosesstøtte for utvikling/rullering av boligsosiale handlingsplaner 

- Veiledning ved organisering av boligsosialt arbeid 

- Oppfølging av prosjektarbeid 

- Faglig støtte og veiledning – en fast kontaktperson for hver kommune i Husbanken 

- Bidra til nettverk på tvers av fag- og organisasjoner 

- Deltakelse i lokale prosjektgruppe 

- Tilbud om prosjektlederkurs v/ behov 
 

Rapportering og kartlegging 
- Utvikle og tilrettelegge verktøy for kommunene 

 

 
Kompetanseutvikling 
- Formidling av erfaringer og FoU  

- Etablering av felles læringsarenaer 

- Formidling av resultater 

- Nettverksgrupper 
- Opplæringstiltak 
- Studieturer, temamøter 

 

Husbankens økonomiske virkemidler 
- Informasjon om startlån, grunnlån, boligtilskudd, kompetansetilskudd, bostøtte, investeringstilskudd  

- Informasjon om andre aktuelle økonomiske virkemidler (fra andre offentlige etater) 

- Tilrettelegge og utvikle en fleksibel bruk av HB virkemidler sammen med kommunene 

- Utvikle ”virkemiddelpakker” tilpasset kommunens behov 

 

 
 
Programsatsingen må til enhver tid ses i sammenheng med andre satsinger og styringssignaler 
fra KRD innenfor den sosiale boligpolitikken og tilgrensende områder. 


