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1. Kort beskrivelse av ny boligsosial  
satsning i kommunene

Husbanken er regjeringens viktigste verktøy for å nå nasjonale boligpolitiske mål og skal gjennomføre 

den statlige bolig- og bygningspolitikken målrettet og effektivt. I takt med at boligpolitikken i 

mindre grad omhandler boligvolum og boligforsyning, har Husbankens rolle gått fra å være en ren 

boligforsyningsbank, til å bli en sentral aktør i velferdspolitkken. En trygg og god bolig er sentralt for 

god helse, arbeid, utdanning og deltakelse i sosiale aktiviteter. Et hovedmål for Husbanken er å gjøre 

kommunene gode i utførelsen av det boligsosiale arbeidet.

Forpliktende samarbeid for økt boligsosial kompetanse i kommunene
Boligsosialt utviklingsprogram i kommunene foreslås gjennomført som en del av regionkontorets 

strategi for å endre organisasjonens prioriteringer og arbeidsformer. Prosjektet anses som et svar 

både på nye politiske styringssignaler, nye kommunale behov og behovet for effektivisering av 

regionkontorets ressursbruk. Programmet skal innrettes mot et utvalg store og mellomstore kommuner 

med betydelige boligsosiale utfordringer. Det overordnede målet er at disse kommunene gjennom 

et forpliktende partnerskap med Husbanken skal bli dyktigere til å løse sine boligsosiale utfordringer. 

Programmet skal primært innrettes for å bedre måloppnåelsen for de arbeidsmål som er satt under 

hovedmål om «vanskeligstilte på boligmarkedet» i statsbudsjettet, men skal ta høyde for den enkelte 

kommunes behov for å innlemme andre boligpolitisk begrunnede temaer i arbeidet. 

• Programmet støtter opp under det skjerpede kommunefokuset i statsbudsjettet «Husbanken skal 

sette kommunene og deres samarbeidspartnere i best mulig stand til å gjennomføre en helhetlig og 

lokalt tilpasset politikk for de vanskeligstilte på boligmarkedet»

• Programmet støtter også opp under at Husbanken i 2009 skal «følge opp kommuner som har 

store utfordringer med bostedsløshet både ved hjelp av virkemidler og som faglig veileder hvor et 

virkemiddel er å etablere samarbeidsavtaler med utvalgte kommuner som dermed blir sikret mer 

helhetlig oppfølging»

• «Kompetansetilskuddet skal brukes strategisk og langsiktig for å heve den boligsosiale 

kompetansen i kommunene» - det boligsosiale utviklingsprogrammet skal bidra til dette.

Kunnskapen som opparbeides i satsningskommunene skal formidles til andre fagmiljøer og 

kommuner. Bred kompetanseheving vil oppnås gjennom overføring av erfaring og metodeutvikling fra 

satsingskommunene til øvrige kommuner som ikke er med i satsningen. 

Husbanken vil gi et tilbud om faglig og finansiell støtte til utvikling av det lokale programarbeidet,  

og vil tilrettelegge med utvalgte kommuner for et partnerskap. 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 
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og kommuner. Programmet planlegges gjennomført ved at nye deltakere kan inkluderes senere, og 

at programmet kan «kjøres» overfor flere puljer av kommuner. Husbanken vil overfor de deltakende 

kommunene vurdere bruken av virkemidlene som eksempelvis en større grad av rammebevilgninger, 

slik at disse bygger opp under den kommunale innsatsen. Videre vil også Husbanken ha en tydelig 

rolle i forhold til koordinering av innsatsen fra andre statlige aktører innen området. 

Programsatsningen er utviklet av Husbanken Region øst og bygger blant annet på erfaringene 

fra Groruddalsatsningen. Selv om satsningen er planlagt gjennomført i Region Øst kan det 

tilrettelegges for deltakelse fra andre regionalkontor. Dette vil bli gjort i samarbeidet med de aktuelle 

regionkontorene. Videre legges det opp til samarbeid med øvrige statlige instanser. 

 

Ved planlagt oppstart vil prosjektet ha følgende tentative rammer:

• Programmets totale varighet er 8 år (3–5 år for den enkelte kommune)

• Årlig kompetansetilskudd pr. kommune/ bydel i størrelsesorden kr 1,5–3 mill kr.

• Krav til kommunenes egenfinansiering stilles. (30–50 %)

• Årlig finansiering av evaluering kr 1,5 mill. (kompetansetilskudd)

• 15 kommuner inviteres med fra Region øst. Igangsetting i puljer med ca 5 kommuner årlig. 

Varigheten av hovedinnsatsen for den enkelte kommune er fire år.
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2. Bakgrunn for programmet

Forankring i en nasjonal policy

Endrede styringssignaler
Nye politiske styringssignaler gir klare føringer for betydelig økt prioritering av det boligsosiale 

fagområdet, parallelt med et høynet fokus på kvalitet i tjenesteproduksjonen og presisering av 

kommunene som Husbankens hovedkunder. 

Innen rammen av regjeringens overordnede velferdspolitiske perspektiv skal Husbankens innsats i 

betydelig sterkere grad enn tidligere bidra til å gjennomføre regjeringens strategier for å bekjempe 

fattigdom og bostedsløshet. I henhold til tildelingsbrevet fra KRD til Husbanken for 2008 skal 

Husbankens virksomhet derfor i første rekke bli rettet inn mot de mål som er satt innenfor det 

boligsosiale området. Arbeidet med å skaffe flere boliger for bostedsløse og andre vanskeligstilte er 

gitt høyeste prioritet. I styringsdokumentet for Husbanken 2008 slås det på denne bakgrunn fast at 

«det boligsosiale området er det viktigste satsingsområdet for Husbanken» og at «det boligsosiale 

området må prioriteres ressursmessig». 

Prioriteringen av det boligsosiale området er ytterligere forsterket i forslaget til statsbudsjett for 2009. 

Samtidig iverksettes ytterligere statlige satsinger som utløser behov for økt boligsosial ressursinnsats. 

I budsjettet knyttes følgende tre arbeidsmål til hovedmålet «økt bosetting av vanskeligstilte på 

boligmarkedet.»

 Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet

 Økt boligsosial kompetanse i kommunene

 Økt boligsosial aktivitet i kommunene

I tillegg skal en styrket bostøtte bidra til å nå målet om økt botrygghet for vanskeligstilte husstander. 

Disse tre arbeidsmålene erstatter tidligere års budsjettmål som har vært mer direkte knyttet til å løse 

spesielle målgruppers boligbehov. Om rollefordeling i det boligsosiale arbeidet heter det nå også at 

«Husbanken skal sette kommunene og deres samarbeidspartnere i best mulig stand til å gjennomføre 

en helhetlig og lokalt tilpasset boligpolitikk for de vanskeligstilte på boligmarkedet». Det skjerpede 

kommunefokuset følges opp gjennom denne satsingen. Programmet støtter også opp under at 

Husbanken i 2009 skal «følge opp kommuner som har store utfordringer med bostedsløshet både 

ved hjelp av virkemidler og som faglig veileder hvor samarbeidsavtaler med utvalgte kommuner 

skal sikre mer helhetlig oppfølging». Det boligsosiale utviklingsprogrammet skal også bidra til at 

«kompetansetilskuddet brukes strategisk og langsiktig for å heve den boligsosiale kompetansen i 

kommunene» (St. prp. nr. 1 (2008–2009)). 
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I henhold til Husbankens styringsdokumentet for 2008 skal målet om å skaffe boliger til vanskeligstilte 

på boligmarkedet ha høyest prioritet i 2008. I styringsdokumentet gis følgende føringer:

• Husbankens boligsosiale strategi skal bidra til at vanskeligstilte på boligmarkedet kan skaffe en god 

bolig, beholde denne, og få et godt utgangspunkt for egen boligkarriere.

• Innsats for de mest vanskeligstilte på boligmarkedet skal prioriteres, herunder bostedsløse, 

flyktninger og funksjonshemmede.

• Innsatsområder og mål i boligsosial strategi gir føringer for Husbankens boligsosiale arbeid, 

legitimerer regionkontorenes aktivitet og prioritering av ressurser.

Primæroppgaven er å støtte og legge til rette for at kommunene, som er den sentrale gjennomførerer 

av boligpolitikken, kan utføre jobben på en helhetlig og effektiv måte. For å lykkes med dette 

er det to viktige forutsetninger. Det ene er et godt samspill mellom de økonomiske, juridiske og 

kompetansehevende virkemidlene som Husbanken forvalter. Det andre er et godt samarbeid med 

andre velferdsaktører. 

Husbanken skal styrke sin innsats ressurs- og kompetansemessig for først og fremst å kunne yte 

kommuner og deres samarbeidspartnere best mulig bistand for å løse de boligsosiale problemer 

lokalt. Husbanken har også et stort ansvar i å øke kunnskapen om nivå på og utvikling i boligsosiale 

behov, om gode løsninger og effektiv bruk av offentlige midler. Det er særlig viktig å ha oversikt over 

og analysere kommunenes innsats og tilby økonomiske virkemidler, kompetanse, erfaringsutveksling, 

nettverk mv. for ytterligere å bedre kommunenes evne og mulighet til å løse de lokale boligsosiale 

utfordringene.

Andre satsninger
Staten har de siste årene fremmet en rekke satsinger og handlingsplaner der strategier for god 

boligetablering inngår som ett element i gjennomføringen. Med noen nyanser er det de samme 

boligvirkemidler og supplerende tjenester som forutsettes benyttet og videreutviklet for å oppnå 

god måloppnåelse. Både for kommunene og Husbanken er det imidlertid ofte ulike øvrige statlige 

samarbeidspartnere å bygge relasjoner til i de ulike satsingene. Ved inngangen til en ny satsing vil det 

være spesielt viktig å forholde seg til følgende statlige satsinger, både under hensyn til behovet for å 

sikre god måloppnåelse og kommunal utnyttelse av ev. statlige ressurser som kan utløses:

• Kriminalmeldingen

• Eldreplan 2015 – ny omsorgsboligsatsing

• Flyktningebosetting – økt antall asylsøkere

• Fattigdomsplanen

Ulike sektorer på kommunalt og statlig nivå
Det boligsosiale området er omfattende og ivaretas av flere ulike instanser både på kommunalt og 

statlig nivå. I kommunene vil ansvaret være tillagt flere ulike etater og tjenester. Kommunale boliger 

vil ligge under en eiendomsetat, økonomisk hjelp til husleie på sosialkontoret (NAV), bostøtte på et 



  7

boligkontor og hjemmetjenester under pleie og omsorg. Denne organiseringen velges ofte ut fra 

tradisjon, lovverk og praktiske hensyn, og kan være hensiktsmessig. Imidlertid deles ansvaret på 

mange og det stilles derfor store krav til en god koordinering. På statlig nivå er det også flere instanser 

som har ansvar for tiltak og ordninger overfor kommunene. Samlet sett er det et stort behov for 

sektorovergripende arbeid innen det boligsosiale området. 

KOMMUNENS BEHOV OG UTFORDRINGER

Regionalt differensierte utfordringer
Husbanken region øst har ansvar for hovedstadsområdet og en rekke andre byer og områder med 

store boligsosiale utfordringer. Totalt har Husbanken region øst ansvar for 88 kommuner, samt Oslo 

med 15 store bydeler. Kommunene er svært ulike målt i innbyggertall og i omfang og innretning av 

boligsosiale utfordringer. Demografiske utviklingstrekk tilsier fortsatt sterk befolkningskonsentrasjon 

og stor befolkningsvekst i regionen som gir betydelig økte boligetableringsutfordringer i kommunene. 

Husbankens har behov for langsiktig og forpliktende samarbeid for å kunne videreutvikle eksisterende 

og nye virkemidler. Dette som en forutsetning for kommunenes måloppnåelse.

Behov for forsterket støtte til kommunene
Ansvaret for bosetting av vanskeligstilte personer og familier ligger i kommunene. Husbanken forvalter 

de fleste av statens økonomiske boligvirkemidler og skal være et kompetansesenter for kommunene 

og andre aktører på politikkområdet. Denne forvaltningen kan i større grad overlates til kommunene. 

Husbanken er også tildelt et særskilt ansvar for å koordinere statlige virksomheters innsats i arbeidet 

med å bekjempe bostedsløshet. Tildelingsbrevet fra KRD for 2008 og Riksrevisjonens Dokument  

nr. 3:8 (2007–2008) «Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet», 

understreker begge behovet for økt innsats for å gjøre kommunene gode i boligsosialt arbeid. 

I Riksrevisjonens rapport konkluderes det med at de boligsosiale virkemidlene ikke når alle de 

vanskeligstilte og at mange ikke får den hjelp de trenger. Dels er problemene at virkemidlene er 

for dårlige, samordningen for lite utviklet, og dels er kommunenes håndtering av de boligsosiale 

utfordringene ikke offensive og gode nok. Det framstår som et helhetsbilde at det gjenstår betydelige 

utfordringer før kommunene er tilstrekkelig rustet og rede til å ta sitt boligsosiale ansvar fullt ut.

Behov for å møte kommunene med et tydelig og helhetlig tilbud
Flere års høyt statlig politisk og administrativt fokus på å bekjempe og avskaffe fattigdom og 

bostedsløshet har frambrakt ny kunnskap. Dette omfatter både hvordan henholdsvis stat og 

kommune innretter og driver arbeidet og om samspillet mellom ulike aktører. Kommunene har 

samtidig hatt et vedvarende høyt og målrettet fokus på å forbedre kvaliteten og effektiviteten i 

tjenesteproduksjonen generelt. Dette har også medført at kommunenes forventninger og krav til 

statlige etaters tjenester høynes. Både Riksrevisjonens gjennomgang og andre evalueringer viser hvor 

viktig det er at statlige etater koordinerer og profesjonaliserer sine virkemidler og tjenester for å møte 

kommunenes utfordringer. God kommunikasjon er en forutsetning for forankring og involvering.
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3. Husbankens erfaringer og utgangspunkt

Husbanken har de siste 10  til 15 årene arbeidet prosjektrettet med større satsinger. Gjennom 

dette arbeidet har organisasjonen fått betydelig erfaring i prosessrettet arbeid. Gode eksempel på 

prosessrettet arbeid er Husbanken satsing på boligsosialt handlingsplanarbeid i kommunene, prosjekt 

bostedsløse, strategi «På vei til egen bolig», og nå til sist Groruddalsatsingen.  

Et avgjørende karakteristika ved disse satsingene er fokuset på en sektorovergripende tilnærming; 

bolig er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig forutsetning for å lykkes med å bosette de mest 

vanskeligstilte. Men en sterk forankring i denne innsikten har Husbanken lykkes i å få andre sektorer 

på banen gjennom å ta en aktiv pådriverrolle. Denne rollen har fått en ikke uvesentlig styrke gjennom 

en strategisk bruk av utviklingsmidler (post 78). I tillegg har Husbanken ansvar for økonomisk 

virkemidler som forutsetter et regelverk. Den boligpolitiske diskusjonen i Husbanken har gått på 

hvordan økt vektlegging på kommunenes evne til å utvikle en lokalt forankret boligpolitikk kan 

kombineres med eventuelt behov for statlig styring for å sikre likhet og rettferdighet for brukerne. 

Motsetning mellom statlig styring i forhold til kommunal frihet, kan knyttes til begrepene «instrumentell» 

og «kommunikativ» tilnærming. Bostøtten er et eksempel på instrumentell tilnærming, men også her 

praktiseres dialog med brukerne eksempelvis gjennom brukerorganisasjoner i utvikling av regelverk. 

Husbankens arbeid med boligsosiale handlingsplaner er et eksempel på en mer kommunikativ 

tilnærming; en boligsosial handlingsplan blir best når kommunen selv tar ansvar og lederskap, både 

for definisjon av utfordringer, utvikling av planer og gjennomføring av konkrete tiltak. Det er viktig 

å motivere kommunene gjennom egne initiativ og lederskap for å styrke effekten av Husbankens 

virkemidler. 

En kritisk erfaring fra arbeidet med boligsosiale handlingsplaner er at det kommunale engasjementet 

har blitt redusert etter at Husbanken har valgt å ha fokus på andre innsatsområder. En årsak 

er at Husbankens satsing på boligsosiale handlingsplaner burde vært fulgt opp bedre etter at 

planprosessen var gjennomført. Dette er også kjernen i Husbankens motivasjonen for å gå i gang med 

en forsterket satsing på kommunens helhetlige tilnærming til bosetting av de mest vanskeligstilte. Det 

ligger et stort potensial i å få kommunen til å etablere strukturer som gir en varig og økt innsats overfor 

vanskeligstilte på boligmarkedet. 

Dette potensialet kan realiseres om Husbanken videreutvikler metoder som bidrar til å dyktiggjøre 

kommunene på kommunenes egne premisser. Dette krever en kommunikativ tilnærming. I tillegg må 

den metodiske tilnærmingen ha et langsiktig perspektiv. Nettopp gjennom et langsiktig samarbeid 

med de mest utsatte kommunene, kan Husbanken bidra til at vanskeligstilte på boligmarkedet får 

betydelig økt og varig oppmerksomhet. Det beste fra arbeidet med boligsosiale handlingsplaner må 

hentes fram igjen og videreutvikles, samtidig som handlingsplanarbeidets kortsiktige perspektiv blir 

betydelig utvidet. I tillegg vil Husbanken styrke den analytiske tilnærmingen til kommunene. Data 

og statistikk må brukes som utgangspunkt for en tett dialog om potensialet for utvikling. Til slutt 

vil Husbanken ta i bruk en velbegrunnet og gjennomprøvd metode for å sikre utvikling av eierskap, 

lederskap og integrering av boligsosiale utfordringer i kommunens planverk. 
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4. Grunnlaget for å lykkes med en ny satsing

Evalueringer av boligsosiale satsinger peker på noen sentrale suksessfaktorer for å lykkes i et 

langsiktig og forpliktende samarbeid med kommuner om boligsosialt arbeid.

• Satsinger og tiltak må ta utgangspunkt i lokale utfordringer og muligheter 

Kommunenes rammebetingelser og boligsosiale behov er svært ulike, både i omfang og karakter. Ikke 

minst demografiske strukturer og forhold ved de lokale boligmarkedene er viktige for hvilke utfordringer 

som framtrer. Ulike rammebetingelser åpner muligheter for valg av noen type løsninger, men begrenser 

andre. I tillegg kommer kommunale valg av administrative organisatoriske prinsipper, og ulike politiske 

prioriteringer og former for demokratisk deltakelse i plan- og beslutningsprosesser.

• God politisk og administrativ forankring  

Forståelsen av og kompetansen om bostedsløshet og boligsosialt arbeid er økt i kommunene, blant 

statlige aktører og frivillige og brukerorganisasjoner de siste årene. Spesielt arbeidet med strategien 

«På vei til egen bolig» og det generelt sterke statlige politiske fokuset på å bekjempe fattigdom og 

bostedsløshet har bidratt til å skape interesse for boligsosiale tiltak både politisk og administrativt i 

kommunene. Ikke minst erfaringer fra den tidligere satsingen på å bistå kommunene med boligsosiale 

handlingsplaner viser at et godt planarbeid krever god forankring. Et mer forpliktende og langsiktig 

programarbeid stiller enda sterkere krav til forankring i kommunen.

• Tilpasset og koordinert forvaltningssamarbeid 

Å etablere gode boliger og bomiljøer til utsatte grupper handler om å gi et helhetlig tilbud av  

boliger, økonomiske virkemidler og tjenester. En forutsetning for å få dette til er samarbeid mellom  

de som har ansvar for og tilbyr tjenester og boligsiden. Det er oppnådd økt grad av samordning  

og forvaltningssamarbeid mellom aktører i løpet av de siste års boligsosiale satsninger på å avskaffe 

bostedsløshet. Dette gjelder både på departementsnivå, statsetatsnivå og i kommunene, og 

mellom disse forvaltningsnivåene. En videreutvikling av slikt forvaltningssamarbeid, tilpasset de ulike 

utfordringene, vil være en viktig nøkkel til suksess i satsingen. For å lykkes må Husbanken involvere 

andre aktører, som NAV drift og utvikling/Arbeids- og velferdsdirektoratet, fylkesmannen, Integrerings- 

og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFdir), 

kriminalomsorgen og KS, i tillegg til frivillig sektor og brukerorganisasjoner. 

• Tverrsektoriell jobbing gir felles oppfatning av utfordringene 

Gjennom de tidligere satsingene boligsosiale handlingsplaner, Prosjekt bostedsløse, og nasjonal 

strategi På vei til egen bolig ble det etablert arenaer for læring om boligsosialt arbeid på tvers 

av sektorer. Dette har bidratt til at boligspørsmål også er blitt en integrert del av andre sektorers 

kompetansefelt. Dette gjelder både andre deler av kommunene enn de som tradisjonelt har 

arbeidet med boligspørsmål og i statlige virksomheter som kriminalomsorgen, namsfogdembetet, 

helseforetakene og i utdanningsinstitusjoner. Dette viktige aspektet vil langsiktig støttes gjennom 

effekten av den sterke økningen av studenter som tar utdanning gjennom de nye studietilbudene om 

boligsosialt arbeid som er opprettet ved høgskolene med Husbankens støtte de siste årene. 



  10

• Satsinger og tiltak som tar utgangspunkt i individuelle behov 

Det er de siste årene utviklet nye og mer differensierte boligløsninger som i større grad er tilpasset 

brukernes behov. Herunder inngår blant annet skjermede boliger, selvbyggerprosjekter, og bosetting 

av rusmiddelmisbrukere i egen bolig ved bruk av startlån og boligtilskudd. Det er utviklet boligtiltak 

med fokus på hele mennesket og hvor arbeid og bolig, helse og oppfølging inngår i en helhet. Flere 

evalueringer viser i tillegg til betydningen av å vektlegge brukernes erfaringer med ulike boligløsninger. 

• Tiltak bygd på kunnskap og evaluering 

Riksrevisjonen vektla i sin kritikk av arbeidet med vanskeligstilte på boligmarkedet, at det er lite 

kunnskap om virkemidlene faktisk dekker behovet. Det foreligger imidlertid en rekke nyere evalueringer 

av bruken av virkemidler og hvordan ulike delsatsinger innen arbeidsfeltet gjennomføres. En ny 

programsatsing vil bli styrket av at den foreliggende kunnskap tilrettelegges for deltakende kommuner 

og at selve satsingen evalueres.

• Langsiktighet gir læring og forutsigbarhet 

En svakhet ved tidligere satsninger Husbanken har finansiert er at prosjektene har for kort 

varighet. Kortsiktighet og uforutsigbarhet fører til at det er vanskelig å oppnå systemendring, 

læring og at opparbeidet kunnskap forsvinner ved prosjektenes avslutning. Det bør derfor vies stor 

oppmerksomhet til hvordan erfaringer fra utviklingstiltak skal inngå i ordinær drift i kommunene. På 

tiltaksplan gjelder dette ikke minst tiltak for å boligetablere personer med store oppfølgingsbehov. 

Erfaringer fra programarbeid på andre sektorer tilsier at et forpliktende samarbeid mellom en kommune 

og Husbanken må ha et langsiktig perspektiv for å lykkes. Dette er ikke minst viktig på områder der 

både systemendring, organisasjonsendring og investeringer i bygninger og fysiske omgivelser inngår 

som del av samarbeidet.

• Arenaer og verktøy 

Evalueringen av Husbankens arbeid med boligsosiale handlingsplaner viste at kommunene var svært 

fornøyde med prosjektledersamlingene og verktøykassa og Husbankens nye rolle som veileder. 

Ytterligere verktøy og metoder for kompetansespredning er utviklet gjennom andre prosjekter i 

Husbanken. Et prosjekt som blir innrettet mot store kommuner som selv har tung faglig kompetanse 

må videreutvikle læringsmetodikk og utvikle og systematisere ytterligere tiltak som kan gi Husbanken 

rollen som en dyktig facilitator for gode læringsprosesser.

• Synliggjøre økonomisk gevinst i kommuneøkonomien 

Det er viktig å ha fokus på økonomiske virkninger en satsning overfor vanskeligstilte i boligmarkedet 

har for kommunene. Oppmerksomheten rundt slike tiltak knyttes ofte til høye kostnader ved bygging 

av nye boliger, omfattende oppfølgingstjenester og skader og hærverk. Imidlertid er det mange 

eksempler på at et godt organisert boligarbeid kan gi betydelige økonomiske besparelser for 

kommunene. Eksempelvis har Oslo kommune redusert utgiftene til sosialhjelp for opphold i hospits 

(døgnovernattingstilbud) fra over kr 100 mill. til under kr 10 mill. på få år. I tillegg lykkes det med å 

øke kvaliteten på tilbudene. Det er også beregnet at en utkastelse fra en kommunal bolig koster kr 

100 000,- og fra en privat kr 50 000,-. 3 Ved å etablere systemer som kan forebygge utkastelser kan 

betydelige beløp spares.
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• Bruk av virkemidler i sammenheng 

Evalueringer har vist at det har vært dårlig samspill mellom de økonomiske virkemidlene startlån, 

bostøtte og boligtilskudd. En styrket bostøtte er et av tiltakene for å gjøre samspillet bedre i tillegg 

til større fleksibilitet i startlånets vilkår. God utnyttelse av de økonomiske og juridiske virkemidlene er 

viktig for at flere husstander får dekket sitt boligbehov. Dette vil også gi grunnlag for videreutvikling av 

virkemidlene.
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5. Det boligsosiale feltet og roller

Utgangspunktet for satsningen er boligsosialt arbeid. Det boligsosiale feltet omfatter alle sider ved 

boligpolitikken og alle aktører i samfunnet som bidrar til at grupper som stiller svakt i boligmarkedet, 

kan forbedre sin situasjon. Boligsosialt arbeid inngår som en av pilarene i den allmenne 

velferdspolitikken. Et inkluderende boligmarked er en forutsetning for verdig deltakelse i samfunnet. 

I forhold til en programsatsning er det viktig med en samordning med andre statlig instanser og de 

viktigst her er fylkesmannen, IMDi, NAV Drift og utvikling som har hatt mange utviklingsprosjekter. 

Disse er i større grad knyttet til utvikling av kommunale oppfølgingstjenester for eksempel mot 

booppfølging. Fylkesmennene har også en viktig rolle i koordineringen av den statlige innsatsen 

innenfor området.

I denne satsningen vil en definisjon av boligsosialt arbeid være som følger: Alle tiltak, virkemidler  

og tjenester som må til for at vanskeligstilte kan bosettes og bli boende. 

Husbankens boligsosiale arbeid omfatter

• Å fremskaffe bolig

Husbanken vil stimulere kommunene til varig bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet.  

Et mål er at kommunene fremskaffer tilstrekkelige, egnede boliger og unngår at personer 

oppholder seg i unødvendig mellomløsninger. Flere vanskeligstilte bør få mulighet til å eie egen 

bolig. Kommunene bør særlig ha fokus på sårbare overgangssituasjoner som ved utskrivning av 

behandlingsinstitusjon, barnevern, løslatelse fra fengsel og etablering av flyktninger 

• Å opprettholde bolig

Husbanken skal stimulere kommunene til å sikre at vanskeligstilte får beholde boligen. Dette forutsetter 

at aktører innen arbeids-, utdannings-, helse- og sosialsektor samarbeider og en god utnyttelse av 

bostøtten som et sentralt virkemiddel for økt botrygghet.

• Å forebygge

Husbanken skal bidra til at kommunene har kunnskap om bolig- og tjenestebehov. Husbanken 

skal bidra til at kommunene har oversikt over konjunkturene i samfunnet, og innsikt i de 

utstøtningsmekanismer som kan føre til usikre boforhold, og i verste fall bostedsløshet.
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God måloppnåelse i kommunene forutsetter: 

• god bruk av økonomiske boligvirkemidler

• god praktisering av lovverk innenfor boligsektoren

• god kunnskap om metodisk tilnærming

• god kunnskap om situasjon og utvikling lokalt

• godt tilpassede tjenester rundt boliger og beboere

Kommunene
For kommunene omfatter det boligsosiale arbeidet i utgangspunktet alt fra kommunenes innsats for 

å framskaffe og tildele boliger, til tjenester og enkelttiltak som kan øke den enkeltes forutsetning for 

å mestre sin bo- og livssituasjon. Ansvaret til kommunene i forhold til det boligsosiale området er i 

liten grad direkte lovregulert. Selv om Lov om sosiale tjenester gir visse føringer, har kommunene i 

utgangspunktet kun plikt til å framskaffe midlertidig husvære til de som ikke har et sted å bo. Videre 

må kommunene framskaffe boliger til enkelte gruppe som skal bosettes seg i kommunen som 

flyktninger og ved utskrivning fra institusjon. I utgangspunktet har alle andre selv ansvar for å skaffe 

seg en bolig og mestre sitt boforhold. Imidlertid vil kommunene og staten ha ordninger og tilbud som 

er til hjelp for at den enkelte skal klare dette. De som selv ikke klarer å ivareta sine interesser ut fra 

sosiale, økonomiske eller helsemessige årsaker vil ha krav på bistand fra kommunen. Denne hjelpen er 

lovregulert ut fra økonomiske og helsemessige behov og ikke direkte knyttet til boligbehovene. 

Kommunenes aktiviteter knyttes i første rekke mot hjelp til formidling av boliger i det private 

markedet. Framskaffelse og tildeling av kommunal boliger, eller innvilgelse av lån til kjøp av bolig. 

Videre vil kommunen gi ulike tjenester slik at den enkelte kan klare å bli boende. Dette vil normalt 

være økonomisk sosialhjelp, forvaltning av trygdeytelser, praktisk bistand i hjemmet, sykepleie og 

booppfølging. 

Frivillige organisasjoner 
De frivillige organisasjonene er viktige leverandører av tjenester til vanskeligstilte i boligmarkedet og 

utfører dette arbeidet dels på oppdrag for kommunene og dels på selvstendig grunnlag. Historisk er 

det disse organisasjonene som har utviklet og etablert mange av de tilbudene som finnes i dag. Det 

er en tett sammenheng mellom det kommunale tilbudet og de frivillige organisasjonene, selv om dette 

varierer mellom kommunene. De mer brukerstyrte organisasjonene er også en viktig aktør som i større 

grad arbeider for medlemmenes interesser og gir råd og veiledning. Noen driver også egne boligtiltak. 

Kommunene vil i imidlertid alltid ha hovedansvaret for tilbudet til innbyggerne, og kan i den grad et er 

hensiktsmessig etablere samarbeid med organisasjonene. Dette vil igjen bidra til «å gjennomføre en 

målrettet, effektiv og lokalt forankret boligsosial politikk.» 
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En modell for det boligsosiale arbeidet

Det boligsosiale arbeidet i kommunene er komplekst men kan uttrykkes gjennom en modell med to 

akser; en som viser tilbudet og virkemidler kommunen har overfor sine innbyggere, og en som viser 

utførelsen, dvs. kvaliteten av arbeidet. 

Gjennom satsningen er det et mål at alle kommunene som deltar ved avslutningen av programmet 

skal befinne seg i kategorien godt tilbud, god utførelse.

Tilbud og virkemidler

Alle kommuner har tilgjengelige tilbud i form av boliger og boligvirkemidler for å løse innbyggernes 

boligbehov. Omfanget av disse løsningene bør være i samsvar med behovene i befolkningen og for 

prioriterte grupper. Dersom tilbudet ikke er tilstrekkelig vil det medføre at befolkningen enten ikke får 

dekket sine behov, eller at kommunen må finne andre løsninger. Dette vil for eksempel være kjøp av 

eksterne tilbud som hospits og institusjonsplasser eller utbetaling av økonomisk sosialhjelp.

Utførelse og kvalitet

Selv om en kommune har gode tilbud og virkemidler må også de ansatte ha en tilstrekkelig 

kompetanse for å bruke virkemidlene på en hensiktsmessig måte. I tillegg må også kommunen 

ha koordinering av tjenestene for at disse kan samarbeide på en god måte slik at brukeren får 

nødvendige tjenester. Det må også sikres at den enkelte gis rett botilbud og tjenesteomfang.

Det boligsosiale arbeidet

Utførelse av det boligsosiale arbeidet

G
od

God

Tjenester - Boligtilbud - Virkem
idler

Dårlig

D
årlig

Figur nr 1 Det boligsosiale arbeidet
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6. Målsetninger for programsatsningen

En programsatsning må ha en målsetning slik at det kan vurderes både om dette er en egnet metode 

i forhold til oppfølging av kommunene og om det gir tilstrekkelige resultater ute i kommunene. En slik 

satsning bygger på et partnerskap mellom den enkelte kommune og Husbanken, og resultatene fra 

arbeidet vil være et mål på hvor godt satsningen har vært gjennomført. Det er her viktig å framheve 

at Husbanken har hovedansvar for selve programsatsningen, mens kommunene har ansvar for den 

lokale gjennomføringen. Følgende målstruktur settes:

Programmets mål:
• Alle kommuner som deltar skal befinne seg i kategorien gode tilbud, god utførelse etter endt 

satsingsperiode. (Se egen modell, figur nr 2)

Vurderingen av om Husbankens lykkes i sin satsning måles i forhold til: 

• Satsingen skal ta utgangspunkt i lokale utfordringer og muligheter

• Arbeidet skal være forankret godt politisk og administrativt

• Det skal være oppnådd tilpasset og koordinert forvaltningssamarbeid

• Det skal være oppnådd tverrsektorielt samarbeid

• Satsinger og tiltak skal ta utgangspunkt i individuelle behov

• Tiltak skal være bygd på kunnskap og evaluering

• Satsingen skal gi varig læring 

• Verktøy og arenaer skal være tilpasset kommunenes behov

• Virkemidlene skal være utnyttet i sammenheng

Visjon:
Gjøre kommunene dyktige til å gjennomføre en målrettet, 
effektiv og lokalt forankret boligsosial politikk



  16

Dette er forhold som vil bli belyst i en følgeevaluering. Det vil og bli foretatt punkt- og sluttevaluering av 

programmet. 

Kommunens mål:

• Settes lokalt ut fra den enkelte kommunes utfordringer og prioriteringer. 

Kommunene setter egne mål for sin satsing på bakgrunn av foranalyse. Kommunen vil videre 

utvikle årlige handlingsplaner som danner grunnlang for Husbankens årlige rammetildeling. Her må 

kommunens utfordringer, mål og strategier framgå. 

Programmet vil, fra Husbankens side, omfatte hele det boligsosiale området. Innenfor dette vil 

kommunene velge fokusområder. Resultatoppnåelsen for programmet vil derved synliggjøres i forhold 

til den enkelte kommunes måloppnåelse.

Satsningen vil hovedsaklig rettes mot kommuner med de største boligsosiale utfordringene. 

Innsatsen skal rettes mot innbyggere i kommunene som faller utenfor det ordinære boligmarkedet 

og som er avhengig av bistand for kunne få en tilfredsstillende bosituasjon. Dette vil i første 

rekke gjelde økonomisk vanskeligstilte, nyankomne flyktninger, personer med psykiske lidelser, 

rusmiddelmisbrukere og funksjonshemmede.

Satsningen skal bidra til:

• Kompetanseheving i boligsosialt arbeid i kommunene

• Metodeutvikling av boligsosialt arbeid basert på programmer 

• Bedre utnyttelse av virkemidlene 

• Øke tilbudet for vanskeligstilte på boligmarked, også de mest sårbare gruppene 

• Bedre samordning av kommunenes boligarbeid

• Bedre samarbeid mellom stat og kommune

• Økt sektorovergripende læring i kommunen, mellom kommuner og mellom forvaltningsnivåene

• Bedre analyseverktøy og beslutningsgrunnlag for kommunene

Det er kommunene som bærer hovedansvaret for utviklingsprosessene når Husbanken går inn med 

en programsatsning. Husbanken vil som investor initiere og revidere samarbeidsavtaler, og følge opp 

forutsetninger for bevilgninger og innsats.

I tillegg til selve rammen for program vil det i løpet av partnerskapet med kommunene, bli benyttet 

ordinære virkemidler tilpasset kommunenes behov og statlige føringer og mål. Modellen på neste side 

viser Husbankens tjenester og produkter. Alle Husbankens tjenester og produkter kan, dersom de er 

relevante, brukes som innsatsfaktorer i dette utviklingsprogrammet. 
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Programmet vil bli avgrenset til et utvalg kommuner, i motsetning til Husbankens finansielle  

virkemidler som er tilgjengelig for alle. I tillegg vil Husbankens programsatsing ikke omfatte  

den boligpolitiske satsingen på miljø og universell utforming. Det kan imidlertid på mellomlang sikt 

være aktuelt å utvide programmet til også å omfatte universell utforming dersom lokale behov tilsier 

det. Programmet er ment å gi grunnlag for en rammetildeling av boligtilskudd til kommunene, samt  

et grunnlag for å tildele utviklingsmidler (post 78) basert på lokale strategiske handlingsplaner. 

Målgruppe: Utvalgte kommuner

Målgruppe: Alle kommuner

Finansielle produkter

Kompetansebaserte tjenester 
og nettverk

Langsiktige 
programsatsinger

Figur 2. Modell for programsatsning i forhold til Husbankens øvrige innsats.

Målgruppe: Utvalgte kommuner

Målgruppe: Alle kommuner

Finansielle produkter

Kompetansebaserte tjenester 
og nettverk

Langsiktige 
programsatsinger
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7. Programmets tilbud

Rammemodell for satsningen
Prosessene bør følge et system med fire hovedfaser. Implementering av synlige tiltak bør skje 

tidlig i innsatsperioden. Utfasing og avslutning må planlegges og utvikles kontinuerlig i første rekke 

gjennom lokal læring og ved løpende å styrke det lokale eierskapet. Dette innebærer at hovedfasene i 

prosessen vil være overlappende.

Figur 3. Rammemodell for programsatsningen i hver kommune

Mer detaljert kan disse hovedprosessene strukturers slik over en periode på. Metodikken og 

prosessbeskrivelsen er utviklet for å kvalitetssikre kritiske suksessfaktorer i arbeidet. Den tydelige 

fasedelingen sikrer nødvendig fremdrift og milepæler for vurdering av videreføring.

Forberedende fase (inntil 3 måneder): 

• Kommunen inviteres til å delta i utviklingsprogrammet ut fra en behovsvurdering.  

• Kommunen uttrykker ønsker om å delta i en programsatsning.  

• Med utgangspunkt i dokumenterte lokale boligsosiale utfordringer fortar kommunen en 

behovsvurdering og velger satsningsområder eventuelt med bistand fra Husbanken.

Boligsosiale utviklingprogram

3 m
åneder

36 m
åneder

6 m
åneder

18 m
åneder

Forberedende
fase

Program 
og planfase

Gjennomførings-
fase

Utfasing 
og videreføring
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• Kommunen utarbeider en søknad om deltakelse i programmet. Dette forankres både politisk og 

administrativt i kommunen. 

• Husbanken vurderer søknaden og beslutter om kommunen skal delta i satsningen, eventuelt i 

neste pulje. 

• Det inngås formell avtale/kontrakt mellom Husbanken og kommunen.

Kritiske suksesskriterier i denne fasen:

• Sikre god forståelse for programmets innhold og forpliktelser for ulike parter

• Bred politisk og administrativ forankring og forståelse av arbeidet

• Vilje til utviklings- og prosessrettet arbeid i kommunene og Husbanken 

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. 

• En samarbeidsavtale inngås mellom kommunen og Husbanken.

• Husbanken tiltrer arbeidet med en av sine medarbeidere, eventuelt en ekstern konsulent. Mandatet 

er beskrevet slik at kommunen er inneforstått med hva de kan forvente av Husbankes medarbeider. 

Det oppnevnes/ansettes en lokal prosjektleder i kommunen. 

• Arbeidsoppgavene i denne fasen er:

 •  Tydeliggjøring av det lokale lederskapet for utviklingsarbeidet, hvor kommunestyret utpeker en 

egen prosjektorganisasjon. Arbeidet er organisert med klare ansvarslinjer til den kommunale 

organisasjonen og med tydelig ledelse av styringsgruppe og prosjektleder. 

 •  Gjennomføring av analyse av situasjonen, som danner grunnlag for bred diskusjon om sterke 

og svake sider /samt muligheter og trusler. 

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

 •  På bakgrunn av analysen utvikler man et konkret handlingsprogram for det første 

ordinære året av områdesatsingen. Man konkretiserer prosjekter og tiltak med tilhørende 

rammebudsjetter, forslag til finansiering og framtidig organisasjon. 

 •  Det forutsettes at planarbeidet over gjennomføres med bred deltakelse fra ansatte, 

samarbeidspartnere, beboerne og brukere av kommunale tjenester.

 •  Planen legges fram for kommunestyret for godkjenning.

 •  Husbanken får planen, og tar stilling til videre tildeling av midler for gjennomføringsfasen.
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Kritiske suksessfaktorer i denne fasen:

• Godt analysegrunnlag

• Tilstrekkelig tid og ressurser til å få god forståelse og bred politisk og administrativ forankring i 

kommunen

• Brukermedvirkning i prosessen.

• Bred prosess og diskusjon av hvilke hovedutfordringer kommunen står ovenfor på bakgrunn av 

behovsanalysen 

• Husbanken tilrettelegger for erfaringsformidling mellom kommunene i og utenfor satsningen

• Godt samarbeid og koordinering internt i Husbanken ut mot kommunene.

Gjennomføringsfasen (inntil 3 år):

• Kommunen er tildelt midler (etter avtalt fordeling mellom kommune og Husbanken) og påbegynner 

gjennomføring av arbeidet i tråd med godkjent plan for programsatsningen.

• Lokal organisering er valgt og prosjektleder er engasjert.

• Husbanken fortsetter sin tilstedeværelse

• Den viktigste oppgaven i denne fasen er prosjektgjennomføring med bred medvirkning fra flere 

aktører og aktørgrupper.

• Prosjektorganisasjonen bruker ressurser på å videreutvikle den lokale lederkompetansen i området.

• 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 årlig.

• Etter behandling i kommunestyret, tildeler Husbanken nye midler for hvert år basert på rullert plan 

for programsatsingen.

• En grundigere gjennomgang annet hvert år for å vurdere hensiktsmessigheten for å fortsette 

områdesatsingen. Følgeevalueringer og rapporter legges til grunn.

• Det etableres normalt en følgeevaluering av satsingen.

Kritiske suksessfaktorer i denne fasen:

• Tilstrekkelige ressurser og kompetanse for å iverksette 

• Tilstrekkelig oppfølging fra Husbanken for å sikre videreføring og god rapportering.

• Tilrettelegging fra Husbanken for erfaringsoverføring til andre kommuner

• Godt samarbeid internt i Husbanken ut mot satsningskommunene og internt i kommunene
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Utfasing (1 til 2 år):

• Basert på erfaringene vurderes det hvordan programsatsningen skal utvikles videre etter at de 

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

aktivitet. 

• Plan for videre arbeid under ordinær drift.

• Sluttevaluering gjennomføres

Kritiske suksessfaktorer i denne fasen:

• Sikre en reell implementering

• Tilstrekkelige ressurser

Husbankens hovedoppgaver må tilpasses størrelsen på satsingene og situasjonen i områdene, men vil 

i hovedsak omfatte fem kjerneområder som beskrevet i tabellen under.

Kjerneområde Oppgave/rolle Aktiviteter

1. ORGANISERING AV 
PROSESSEN

• Sikre lokal forankring og eierskap 
•  Kvalitetssikre kritiske faktorer ved inngangen 
•  Stille krav om fremdrift og struktur

- Formelle avtaler/kontrakter og finansiering 
- Prosesstøtte for utvikling av handlingsplaner

2. LEDELSESSTØTTE • Aktiv observatørrolle i kommunene Følge opp/ kvalitetssikre:
- Organisering og strategisk handlingsplan
- Oppfølging av prosjektarbeidet
- Faglig støtte og veiledning
- Formidling av relevant erfaring
-  Bidra til nettverk på tvers av fag- og 

organisasjoner
- Bidra med opplæring/kurs

3. RAPPORTERING OG
KONTROLL

• Sikre god rapportering og kontroll
• Utvikle verktøy for kommunene

- Rapportering og evalueringer
- Revisjon
- Tilrettelegg for bruk av verktøy

4. KOMMUNIKASJON 
OG FORMILDING

• Formidling av erfaringer og FoU -  Etablering av felles læringsarenaer - læring av 
hverandre

- Formidling av resultater

5. KOORDINERING AV 
HUSBANKENS 
ORDINÆRE
VIRKEMIDLER 

• Tilrette en fleksibel bruk av virkemidler -  Utvikle verktøy og fleksible finansielle «produkt-
pakker» tilpasset kommunens behov

- Mulige forsøk med bruk av virkemidler
- Rammeoverføringer

Tabell 1. Oversikt Husbankens roller og hovedoppgaver.
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Husbankens produkter vil innenfor kjerneområdene være knyttet til: 

• Prosess- og ledelseshjelp ved oppstart og ved milepæler i satsingen

  Sikre at oppgaven og lederrollen er forstått og at arbeid med handlingsplanen gjennomføres 

effektivt

• Prosjektlederkurs 

 Krav til alle deltakerne i styringsgruppe og ledelsen av arbeidet 

 Felles prosjektmal

• Deltakelse i lokale styringsgrupper/arbeid 

 Aktiv observatør

 Støtte opp om lokal utviklingsledelse/prosjektleder

• Analyser

 Kunnskap om metoder og aktuelle leverandører av analyser

 Oppstartsdokumentasjon/analyse

• Erfaringsformidling og læringsarena

 Nettverksgrupper

 Opplæringstiltak

 Studieturer, temamøter, milepælsmøter

 Benchmarking – effektiviseringsnettverk

 Peer Review – kollegavurdering

Formalisert samarbeid med andre aktører 
Husbankens regionkontorer har inngått samarbeid med flere andre aktører, for å bidra til større 

måloppnåelse for involverte parter. Disse er dels aktører som representerer kommunene som KBL og 

KS, og dels frivillige veldedige organisasjoner som Kirkens Bymisjon og organiserte brukergrupper 

som Rusmiddelmisbrukernes interesse organisasjon (RIO). Husbanken gir også kompetansetilskudd til 

frivillige organisasjoner knyttet til utviklingsarbeid. 

Finansiering:

Fra Husbanken:

• Kompetansetilskudd: 

Finansiering av lokal behovsanalyse 

• Rammetilskudd: 

Delfinansiering av utviklingsarbeidet i samarbeid med kommunene. Forutsetter inngåelse av 

forpliktende partnerskap mellom kommune og Husbanken
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Fra kommunene:

• Medfinansiering:  

Det settes krav om en kommunal andel på 30 til 50 %

Husbanken på sin side må bidra med rammer som gjør det mulig å gjennomføre en god 

lokal boligpolitikk. Her vil størrelsen på bevilginger og muligheter for rammefinansiering bidra. 

Rammeoverføringer til satsningskommunene vil gi kommunene et større handlingsrom og gjøre 

kommunene i bedre i stand til å utøve et mer langsiktig og helhetlig boligsosialt arbeid. Nåværende 

virkemidler antas da å kunne føre til bedre måloppnåelse. Satsningskommunene vil også kunne gi 

innspill til Husbanken til videreutvikling av virkemidlene, som ulike evalueringer viser det er behov 

for. Bedre politisk forankring, økt fleksibilitet og samordning i bruk av virkemidlene (kommunale og 

statlige), tydeligere organisering av boligarbeidet, styrket samarbeid med andre statlige aktører vil 

være forutsetninger for å utnytte dette handlingsrommet satsningskommunene vil generelt få en 

kompetanseheving på virkemidlene.

Statlige samarbeidsparter.
Satsingen mot kommunene vil omfatte innsats utenfor Husbankens kompetanseområde. 

• Bolig i sammenheng med kvalifisering og arbeid forutsetter samarbeid med NAV 

• Booppfølging som en forutsetning for at mange husstander kan bo trygt og godt, forutsetter 

samarbeid med NAV Drift og utvikling og AVdir. 

• Bosetting av husstander som kommer fra institusjon og soningsanstalter, forutsetter samarbeid 

med Kriminalomsorg, NAV og BUFdir.
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8. Organisering

Ansvaret for gjennomføringen av satsningen fra Husbankens side må organiseres på en 

hensiktigmessig måte. Det legges opp til å etablere et programstyre som har et overordnet eieransvar 

for satsningen, og et programsekretariat som har ansvar for den praktiske gjennomføringen. 

Kommunene må på sin side også etablere lokalt system med en egen styringsgruppe, prosjektledelse, 

referansegrupper og medarbeidere. 

Programstyre 

Andre programsatsinger, eksempelvis Forskningsrådet og Innovasjon Norge, viser til gode erfaringer 

med å etablere et eksternt programstyre. Boligsosialt arbeid forutsetter aktører, også utenfor 

Husbanken, noe som også antas å ville gjøre et eksternt programstyre hensiktsmessig.

Programsekretariat 

Program sekretariatet etableres på regionkontoret. Dersom flere regionkontor involveres må 

sammensetning vurderes i lys av dette. Prosjektkoordinator finansieres av kompetansetilskuddet.

Referansegruppe 

Det vil være behovet for innspill i programsatsingen og organisering av dette vil bli vurdert. Etablering 

av referansegruppe kan være en aktuell løsning.

Det boligsosiale området, som regionkontorets viktigste satsingsområde må prioriteres ressursmessig, 

og kontoret må ha et særlig fokus på utvikling av boligsosial kompetanse og inneha god oversikt over 

boligsosiale utfordringer i sin region. Regionkontoret må bemanne deler av program sekretariatet 

og involvere ansatte med ansvar for ulike boligsosiale oppgaver, for eksempel de økonomiske 

boligvirkemidlene. En spissing av den boligsosiale innsatsen gjennom programarbeidet antas å ha 

gevinster for regionkontorets boligsosiale arbeid for øvrig.

Kritiske suksessfaktorer:

• Godt samarbeid og koordinering internt i Husbanken ut mot pilotkommunene
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9. Utvelgelses av kommuner

 
UTVALG
Våren 2008 satt i gang et arbeid med utvikling av indikatorer for å finne fram til en hensiktsmessig 

måte å vise behovene eller utfordringene i Region øst. Et av målene for arbeidet var å identifisere 

og foreslås indikatorer knyttet til hvilke kommuner som har de største behovene og utfordringene. 

Kontoret hadde forut for dette engasjert Civitas5 for å foreta en gjennomgang av kommunene i 

regionen for å kartlegge relevante samfunnsforhold og utviklingstrekk. Gjennom et eget arbeid er ulike 

indikatorer vurdert, og dette er i første rekke KOSTRA-tall og Husbankenes egen statistikk. Ut fra dette 

er det utarbeidet et eget statistisk materiale over regionen. I den videre prosessen er det lagt vekt på 

indikatorer som uttrykker behov, tilbud, bruk av virkemidler og boligpriser. 

I tabellen under er det tentativt satt opp tre utvalgskriterier for Husbankens engasjement.  

Alle kriteriene må være oppfylt. 

Kriterier Kjennetegn Referanse/Kilde

1. Udekket behov i 
befolkingen

En høy indeks for levekårsproblemer og/eller 
mange sosialhjelpsmottakere 
-  Antall tilgjengelige boliger og boligvirkemidler 

ikke er tilstrekkelig. 
-  Et høyt antall mottakere av bostøtte

SSB, Husbanken, kommunen, kartlagte 
boligbehov

2. Et presset boligmarked - Høye boligpriser 
-  Vansker med å etablere nye tilbud og utnytte 

boligvirkemidler

SSB, Husbanken, NEF, kommunen

3. Lokal vilje og potensial 
for endring

-  Lokal endringsforståelse med politisk vilje til 
satsing i kommunen. 

-  Kommunal medfinansiering

-  Definert som utfordring i kommuneplan eller 
andre kommunale strategier. Boligsosial 
handlingsplan 

-  Mottak av kompetansetilskudd og andre statlige 
prosjektmidler 

-  Annen dokumentasjon (for eksempel 
Husbankens lokalkjennskap og kontakt med 
kommunen).

Tabell 2. Utvalgskriterier
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Utvelgelsesprosessen
På bakgrunn av utvelgelseskriteriene vil Husbanken gjøre et utvalg på inntil 20 kommuner som 

anses å ha store boligsosiale utfordringer. Disse kommunene vil bli informert om vurderingen som 

Husbanken har gjort og vil bli invitert til å melde en eventuell interesse for å delta i et utviklingsprogram. 

Kommunene vil etter dette motta et eget søknadsskjema med utfyllende informasjon om programmet 

og hvilke forpliktelser deltakelse vil medføre. Basert på søknadene vil anslagsvis fem kommuner 

bli valgt ut til deltakelse i programmet i inntil fem år. Det legges opp til at flere puljer med utvalgte 

kommuner kan startes opp etter hvert, både de resterende og andre som inviteres på et senere 

tidspunkt. 

Dersom andre regionkontor er interessert i å knytte seg til satsingen vil det bli tilrettelagt for deltakelse 

også fra andre deler av landet. Dette vil bli gjort i samarbeidet med de aktuelle regionkontorene
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10. Resultatoppfølging

Arbeidsprosessen har avdekket et klart behov for å etablere et system for å kunne måle effektene av 

Husbankens innsats innenfor det boligsosiale området.

Det er imidlertid utfordringer ved å måle effektene som en følge av offentlig innsats knyttet til et 

program av denne typen. Årsakene til dette er flere. For det første vil denne type offentlig innsats bare 

være et lite supplement i forhold til det øvrige arbeidet som utføres innen området i kommunene. 

I tillegg vil andre tiltak og prosjekter virke inn. Resultatoppnåelsen for programmet vil synliggjøres 

i forhold til den enkelte kommunes måloppnåelse. Det legges vekt på følgende i forhold til 

resultatoppfølgingen: 

• En felles søknadsmal

• Programmet utarbeider hvert år en årsrapport basert på de enkelte deltakers aktiviteter og 

resultater

• En situasjonsanalyse av hver kommune ved oppstart

• KOSTRA-statistikk og indikatorer

• System for oppfølging av lokale resultatmål

• Modeller og vurderinger av økonomiske effekter av lokale tiltak og virkemiddelbruk

• Brukerundersøkelser

• Utarbeide problemnotat

• Ekstern evaluator

• Bruk av følgeevaluator
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11. Formidling

Dersom satsingen skal få strategisk betydning, er det viktig med god kommunikasjon og formidling 

overfor statlige og kommunale myndigheter, organisasjoner, brukere og allmennheten. Det forventes 

at prosjektene har en aktiv holdning til formidling og spredning av kunnskap. Det stilles krav til 

kommunene om at formidlingen inngår som en del av programarbeidet. Det oppfordres til å utvikle nye 

og utradisjonelle formidlingsaktiviteter. Husbanken skal bidra til formidlingsarbeidet fra programmet på 

et overordnet nivå for å sikre at planlagt formidlingen fra prosjektene blir oppfylt. Det er også viktig å 

sørge for god formidling til kommunene og kommunene imellom. Erfaringer fra programarbeidet vil bli 

systematisert, og det er av stor betydning at dette videreformidles til andre aktører og kommuner som 

ikke deltar i selve programmet.

Kommunikasjonsarbeidet skal skje i direkte kontakt med kommunene, og formidlingen vil skje i 

form av seminarer, konferanser, internett og media, både ved start, underveis og ved avslutning av 

prosjekter.

Kommunene vil ivareta kommunikasjon internt, og det kan være aktuelt å utvikle verktøy til bruk 

i kommunene. Dette kan omfatte informasjonmateriell til bruk i kommunene for å få arbeidet 

forankret, gjennomføring av ulike prosesser knyttet til programarbeidet og bistand til kommunenes 

pressearbeid. Her kan tekst til pressemeldinger og lignende om programsatsingen bidra til forenkling 

for kommunene.

Det vil bli utarbeidet en egen kommunikasjonsplan for intern og ekstern informasjon knyttet til viktige 

hendelser, som oppstart, milepæler underveis og i etterkant. Hvilke budskap vi skal formidle til 

mottakerne må vurderes nøye med utgangspunkt i satsningens målsetninger. De viktigste kanalene  

for formidling er:

• Husnettet – eget menyvalg

• Nyhetsbrev

• Husbanken.no

• Seminarer/møter

• Media
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12. 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 viktige for å dokumentere erfaringene. Det er to sider ved dette arbeidet. 

Den første er knyttet til programsatsning som metode i arbeidet både i og overfor kommunene. Den 

andre siden ses i forhold til erfaringer i forhold til de enkelte prosjektene som vil bli gjennomført i 

kommunene. 

Gjennom å dele erfaringene som framkommer i programsatsningen vil dette bidrag til en økt 

kompetanse innenfor det boligsosiale arbeidet. Husbanken vil formidle denne kunnskapen basert på 

en formidlingsplan som beskrevet i punktet over. Det vil også bli utarbeidet rapporter, erfaringsnotater 

og evalueringer for de enkelte prosjektene som vil bli gjort tilgjengelig og formidlet aktivt. 

Husbanken er et kompetansesenter innen det boligsosiale området og vil være en veileder 

overfor kommunene i programsatsningen. En slik satsning vil gi kommunene økt kompetanse i 

programmetode og det boligsosiale området. Kompetanseheving i programkommunene vil i hovedsak 

knyttes til:

• Kurs og opplæring av ansatte

• Etablering av møteplasser for erfaringsutveksling

• Studieturer

• Nettverk for deltakerne

• Veiledning 

• Bistand til dokumentasjon av resultater og erfaringer

• Gjennomføring av forsøk og utprøving av metoder

Kompetanseheving i andre kommuner knyttes også til programarbeidet. Dette vil skje gjennom bruk 

av satsningskommunene i ulike fora for erfaringsformidling. Satsingskommunene vil kunne utvikle seg 

til «superbrukerkommuner» og få veiledningsrolle overfor andre kommuner. Kommuner som ikke deltar 

i programmet kan inviteres inn til deltakelse i referansegrupper og hospitering. Husbanken vil være en 

tilrettelegger og arrangør for erfaringsformidling. 
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13. Økonomi

Kostnadene forbundet med satsningen kan vises i figuren

Kostnadene for perioden med bruk av kompetansetilskuddet baseres på følgende:

• Årlig sluses 5 kommuner inn i programmet, totalt 15 kommuner

• Hver kommune får i snitt kr 2 mill per år til planlegging og gjennomføring, totalt 3 år

• Hver kommune får i snitt kr 400 000,- per år til utfasing, totalt 2 år

• Kostnader til evaluering settes årlig til kr 1,5 mill.

• Kostnader til programstyre, programkoordinator, møteplasser etc. settes årlig til kr 1,5 mill.

• Det settes av inntil kr 1 mill per år til kompetanseutvikling og utvikle læringsarenaer. 

Satsningen vil gi mer effektiv bruk og forvaltning av kompetansetilskuddet. Arbeidet vil bygge på 

eksisterende erfaring fra utviklingsprosjekter finansiert av kompetansetilskudd og videreutvikles i 

forhold til programarbeid.
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