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1. SAMMENDRAG 

I dette kapittelet presenterer vi et sammendrag av Bærum kommunes boligsosiale utfordringer, 

samt hva som er våre anbefalinger for hvordan kommunen bør ta fatt i disse utfordringene. Vi 

gjengir også helt kort de viktigste inntrykkene fra analysen av nåsituasjonen.  

 

1.1 Boligsosiale utfordringer og anbefalinger  

Vi har lagt vekt på systematikk i vår formidling, og gjennomgår derfor hvert enkelt tema som har 

vært gjenstand for vurdering av våre respondenter og informanter. 

 

1.1.1 Organisering og forankring 

Samlet sett opplever respondentene og informantene at forankringen er blitt sterkere de siste 

årene, og at det nå foreligger et reelt ønske om å ta tak i utfordringer på området. Vi oppfatter 

altså at forankringen til boligsosialt arbeid er tilfredsstillende i alle deler av organisasjonen, men 

ser at Bærum kommune har en utfordring knyttet til å gjøre sentrale målsettinger synlige og me-

ningsfulle for dem som gjennom sitt daglige arbeid skal realisere målsettingene.  

 

I utgangspunktet vurderer vi at organiseringen, der Eiendom, Bolig- og oppfølgingskontoret og 

de ulike fagmiljøene gis ansvar på det boligsosiale området, er hensiktsmessig. Utfordringen lig-

ger i samhandlingen disse aktørene imellom, som kompliseres av at roller og ansvarsområder 

griper inn i hverandre. Rambøll vurderer at kommunen har store muligheter til å koordinere tje-

nester og tilby et helhetlig tjenesteapparat gjennom å utnytte tilgjengelige ressurser og kompe-

tanse på en bedre måte. De viktigste boligsosiale virkemidlene er samordnet i Bolig- og oppføl-

gingskontoret, herunder tildeling av kommunal bolig, Husbankens økonomiske virkemidler, vei-

ledning og rådgivning, samt booppfølging. I tillegg har kontoret samarbeid med Eiendom vedrø-

rende forvaltning, og de ulike fagenhetene (Progress rustiltak, Pleie og omsorg, Flyktningekonto-

ret og Psykisk helse) vedrørende de ulike målgruppene. Gjennom å tydeliggjøre Bolig- og oppføl-

gingskontorets rolle og myndighet som bestiller av boliger og tjenester – og som koordinator på 

det boligsosiale området – vurderer vi at kommunen vil kunne mobilisere et helhetlig boligsosialt 

tilbud. Dette vil kunne gi en tydeligere retning på det boligsosiale arbeidet, og bidra til at man ut-

former treffsikre tjenester både knyttet til bolig og booppfølging.    

 

Våre anbefalinger for veien videre rettet mot organisering og forankring er dermed: 

 

 Kommunen bør komme frem til en felles forståelse av hvordan kommunens boligsosiale 

arbeid skal og bør være organisert. Med dette mener vi at kommunen bør komme frem til 

en organisasjonsmodell som ligger til grunn for det boligsosiale arbeidet 

 Kommunen bør fokusere på å videreutvikle samarbeidsrelasjonene mellom Eiendom, Bo-

lig- og oppfølgingskontoret og de ulike fagenhetene som driver oppfølging av brukere 

 

1.1.2 Roller og ansvar 

Fra analysen ser vi at informanter og respondenter er nokså samstemte om at det er et behov for 

avklaring av roller og ansvar. I tillegg viser spørreundersøkelsen også at det er usikkerhet knyt-

tet til akkurat hvilke roller og hvilket ansvar dette dreier seg om – generelt vises det til at man 

har en god forståelse av både egen og andres roller. Vi vurderer uansett at det er nødvendig å 

iverksette tiltak rettet mot en tydeliggjøring av roller og ansvar på det boligsosiale området. En 

usikkerhet knyttet til rolle- og ansvarsfordeling utgjør etter vår vurdering en betydelig utfordring 

for kommunen. Kommunen bør derfor iverksette en prosess der man i fellesskap kommer frem til 

hva roller og ansvar til de ulike aktørene skal og bør være. Samarbeidet mellom Bolig- og oppføl-

gingskontoret og Eiendom vil for eksempel kunne dra nytte av en rolleavklaring. I noen tilfeller 

hersker det usikkerhet om hvilke enheter som skal gjøre hva, i andre tilfeller oppgis det å være 

en tautrekking om oppgaver. Slik usikkerhet og tautrekking kan redusere effektiviteten i det bo-

ligsosiale arbeidet, og Rambøll vurderer derfor at rollene bør avklares og forankres i relevante 

styringsdokumenter.  

 

Våre anbefalinger for veien videre rettet mot roller og ansvar er dermed: 
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 Kommunen bør avklare rolle- og ansvarsfordelingen mellom Bolig- og oppfølgingskonto-

ret og Eiendom 

 Kommunen bør avklare rolle- og ansvarsfordelingen mellom Bolig- og oppfølgingskonto-

ret og de ulike fagenhetene som driver oppfølging av brukere 

 Kommunen bør avklare hvilken rolle og myndighet Bolig- og oppfølgingskontoret skal ha 

på det boligsosiale området  

 

1.1.3 Booppfølging 

Booppfølging oppleves å være utilstrekkelig i kommunen, og utgjør derfor et vesentlig utford-

ringsområde. Booppfølging er et helt sentralt boligsosialt virkemiddel som kan bidra til at beboere 

makter å opprettholde en verdig bosituasjon, noe som også kan stimulere beboere til å komme 

over i mer permanente boforhold. Booppfølging kan også bidra til at boligene i større grad blir 

fulgt opp og holdt i stand, slik at behov for vedlikehold, og dermed også vedlikeholdskostnader, 

blir redusert.  

 

Når det gjelder booppfølging er det flere områder som bør vies oppmerksomhet. For det første er 

det som nevnt behov for å avklare roller og ansvar knyttet til booppfølging. Er det Bolig- og opp-

følgingskontoret som skal drive oppfølging av alle kommunale utleieboliger eller skal Bolig- og 

oppfølgingskontoret fungere som en bestiller av booppfølging? For det andre bør kommunen i 

større grad etablere en felles faglig plattform for booppfølgingsarbeidet, slik at de ulike aktørene 

som driver booppfølgingsarbeid har ett sett med retningslinjer å forholde seg til. Rambøll vurde-

rer at kommunen besitter mye kompetanse som bør involveres i arbeidet med å utforme slike 

retningslinjer. For det tredje fremgår det tydelig av analysen at involverte aktører opplever et 

sterkt behov for en økning av personalressurser satt av til booppfølgingsarbeid.   

 

Våre anbefalinger for veien videre rettet mot booppfølging er dermed: 

 

 Kommunen bør avklare roller og ansvar knyttet til booppfølging 

 Kommunen bør utforme en felles faglig plattform for booppfølgingsarbeidet 

 Kommunen bør utrede mulighetene for å øke personalressurser satt av til booppfølging 

 

1.1.4 Fremskaffelse av bolig 

Det vurderes å være et vesentlig underskudd på boliger, og dette kommer også til uttrykk i blant 

annet Boligmelding 2.0. I boligmeldingen er det spesifisert at rådmannen i fremtiden vil anbefale 

overgang til en mer fleksibel bruk av boliger for å få til en mer dynamisk forvaltning av boligene. 

Det kan bidra til å avhjelpe situasjonen kommunen står overfor i forhold til å tilby bolig til enslige 

menn med ulik bakgrunn. Per i dag har kommunen en rekke ettromsleiligheter beregnet for eldre 

som ikke lenger er særlig etterspurt blant eldre. Disse kan være aktuelle for enslige menn, som 

for eksempel enslige asylsøkere eller enslige menn med rusproblematikk. Her vil det imidlertid 

være avgjørende å foreta en grundig vurdering av hva slags bomiljø den enkelte bruker kan pas-

se inn i. vi vet at kommunen også har fattet interesse for konseptet ”Skjeve hus for skjeve men-

nesker”. Rambøll har erfaring fra denne boformen fra vår evaluering av Hjemløsestrategien i 

Danmark, og ser at dette bør være en velegnet alternativ boform i Bærum for en av de mest ut-

satte gruppene på boligmarkedet  

 

Det fremgår av analysen at det kan være praktiske utfordringer knyttet til det å se på tvers av 

målgrupper, og det er klart at alt fra forvaltning og fremskaffelse av bolig til booppfølging må til-

passes en slik strategi dersom den skal fungere i praksis. I tillegg vil det være en forutsetning at 

strategien forankres i tjenesteapparatet i sin helhet. 

 

For å gjennomføre de prosjektene som er planlagt på en måte som sikrer vanskeligstilte et til-

passet boligtilbud er det vesentlig at samarbeidet mellom Eiendom og de aktørene som bestiller 

boliger fungerer godt. Det vil være viktig å inkludere faglige hensyn med hensyn til fremtidige 

beboeres behov i planlegging og utforming av boligene.  

 

Våre anbefalinger for veien videre rettet mot fremskaffelse av bolig er dermed: 

 

 Kommunen bør sørge for at eventuelle praktiske barrierer knyttet til blanding av mål-

grupper ikke kommer til hinder for implementering av strategien 
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 Kommunen bør sørge for godt samarbeid mellom Eiendom og bestillere av bolig slik at 

boligene som realiseres er tilpasset den enkelte brukers behov 

 Kommunen bør fortsette med å utvide boligmassen for å dekke foreliggende og fremti-

dige behov 

 Kommunen bør se nærmere på om konseptet med skjeve boliger lar seg gjennomføre 

 

1.1.5 Tildeling av bolig 

Det fremgår av analysen at det er flere utfordringer knyttet til tildelingsprosessen. En forvalt-

ningsrevisjonsrapport peker på flere forhold knyttet til saksbehandlingen, mens de kvalitative in-

tervjuene som er gjennomført avdekker at tildeling av bolig til de mest utfordrende målgruppene, 

dvs. vanskeligstilte med rusmiddel- og/eller psykiatriproblematikk, kan vanskeliggjøres gjennom 

at fagenheter som har oppfølging av aktuelle boliger er motvillige til å ta i mot enkelte bruker-

grupper. Vi vurderer at det er nødvendig å avklare myndigheten til Bolig- og oppfølgingskontoret 

når det gjelder å tildele bolig, slik at dialogen med involverte fagenheter er konstruktiv. Vi vurde-

rer at etablering av en felles faglig plattform, og en felles forståelse av hva som er kommunens 

målsettinger på det boligsosiale området, kan bidra til at samarbeidet mellom aktuelle aktører 

blir mer konstruktiv. Vi vurderer også at kommunen bør tilstrebe en samordning av tildeling av 

bolig og tildeling av oppfølgingstjenester der det er mulig. 

 

Våre anbefalinger for veien videre rettet mot tildeling av bolig er dermed: 

 

 Kommunen bør fortsette å videreutvikle saksbehandlingen knyttet til tildeling av bolig i 

tråd med revisjonsrapporten 

 Kommunen bør tydeliggjøre Bolig- og oppfølgingskontorets myndighet og ansvar knyttet 

til tildeling av bolig  

 Kommunen bør utrede mulighetene for å samordne tildeling av bolig og tildeling av opp-

følgingstjenester  

 

1.1.6 Samarbeid 

Analysen viser at det er et uutnyttet potensial i å styrke samarbeid med eksterne aktører for Bæ-

rum kommune. Dette kan for eksempel være private huseiere og -utleiere, andre kommuner, 

spesialisthelsetjenesten og helseforetak, Husbanken og frivillige organisasjoner. Slik Rambøll ser 

det vil et styrket samarbeid gi kommunen bedre forutsetninger for å nå sine boligpolitiske mål-

settinger. Bærum kommune har også en særegen profil blant BoSo kommunene som blant annet 

innebærer at utfordringene antar et større omfang enn hva som er tilfellet i de andre kommune-

ne. Rambøll ser at nettopp dette forholdet bør karakterisere Bærum som partner i BoSo. Som 

den første store kommunen som deltar vil mye oppmerksomhet rettes mot Bærums aktivitet og 

progresjon i programmet. 

 

Våre anbefalinger for veien videre rettet mot samarbeid er dermed: 

 

 Utrede hvordan kommunen best kan fungere som et sterkt ”boligsosialt laboratorium” 

med stor nytte for egen kommune, andre kommuner og Husbanken 

 Søke å utnytte samarbeidet i BoSo best mulig, dette innebærer en bred mobilisering og 

deltakelse fra relevante tjenesteområder i kommunen 

 Videreutvikle den gode samarbeidsrelasjonen med private huseiere og -utleiere 

 Identifisere hvilke deler av det boligsosiale området som har mest å hente på et samar-

beid med frivillige, samt å identifisere hvilke aktører som er mest formålstjenelig å sam-

arbeide med 

 Se utvikling av gode og faste interne samarbeidsrammer som en viktig del av den nød-

vendige fremtidige samordningsinnsatsen  
 

1.1.7 Kompetanse 

Når det gjelder kompetanse vurderer vi at kommunen først og fremst bør iverksette tiltak rettet 

mot egen organisasjon. Det fremgår av vår analyse at kommunen har en utfordring i å utnytte 

egen kompetanse, og dette kan ses i sammenheng med kommunens størrelse. Vi vurderer imid-

lertid at kommunen kan utnytte den kompetansen som kommunen allerede er i besittelse av på 

en bedre måte gjennom samarbeidsmøter og erfaringsseminarer. Vi vurderer at kommunen i stor 

grad besitter kompetanse om de brukergruppene som det knyttes særlige utfordringer til, som 
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blant annet personer med rus- og/eller psykiatriproblematikk. Dette er kompetanse som bør 

spres til andre enheter/avdelinger som møter denne målgruppen i det boligsosiale arbeidet. I til-

legg bør kommunen etablere en felles forståelse for hva som er kommunens målsettinger på det 

boligsosiale området, og hvordan det er tenkt at disse skal realiseres. Dette kan gjøres gjennom 

å etablere en ”klar siktelinje”, der de involverte på området får en forståelse av hvordan de kan 

bidra til å realisere organisasjonens målsettinger. 

 

Våre anbefalinger for veien videre rettet mot kompetanse er dermed: 

 

 Kommunen bør utvikle samarbeidsarenaer som tilrettelegger for kunnskapsdeling slik 

at kommunen får utnyttet den kompetansen som den har tilgjengelig 

 Kommunen bør sørge for at relevant kompetanse involveres i utforming av tjenester til 

vanskeligstilte på boligmarkedet  

 

1.1.8 Boligsosiale virkemidler 

Fra analysen ser vi at Bærum kommune har gode forutsetninger for å kunne gi vanskeligstilte på 

boligmarkedet et helhetlig tjenestetilbud som ser de ulike virkemidlene i sammenheng med hver-

andre. Dette forutsetter imidlertid at samarbeid på tvers av involverte aktører styrkes, og at til-

gjengelig kompetanse involveres i utformingen av tjenestene. Vi vurderer at Bolig- og oppføl-

gingskontoret bør gis en koordinatorrolle på det boligsosiale området og videreutvikle samar-

beidsrelasjonene med Eiendom på den ene siden, og de ulike fagenhetene på den andre. Samti-

dig gir samarbeidet med Husbanken muligheter for å videreutvikle de statlige økonomiske virke-

midlene slik at de møter behovene som er aktuelle blant større kommuner. Booppfølging er for 

eksempel en oppgave som krever store ressurser, men som er uvurderlig i det boligsosiale arbei-

det, med hensyn til å bistå mennesker i å opprettholde en verdig bosituasjon, å forhindre ut-

kastelser, og å fremme individuelle bokarrierer. Deltakelse i BoSo kan gi anledning til å utrede 

muligheter for statlig støtte til booppfølgingsarbeid.  

 

Våre anbefalinger for veien videre rettet mot boligsosiale virkemidler er dermed: 

 

 Kommunen bør sørge for å tilstrebe et helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud 

gjennom å tilrettelegge for at Bolig- og oppfølgingskontoret får en koordinatorrolle på 

det boligsosiale området 

 Kommunen bør utrede mulighetene for å utfordre Husbanken på områder som kan bidra 

til at de statlige økonomiske virkemidlene tilpasses boligsosiale behov blant større kom-

muner  

 

1.2 Konklusjon og prioritering av anbefalinger 

I det følgende avsnittet ønsker vi å systematisere våre anbefalinger slik at vi tydeliggjør hvilke 

som fremstår som viktige på kort sikt, og hvilke som med fordel bør betraktes i et mer langsiktig 

perspektiv. Dette ønsker vi å gjøre med utgangspunkt i en SWOT-analyse, som synliggjør hva vi 

oppfatter som kommunens styrker, svakheter, muligheter og trusler. Oppsummert dreier styrker 

og svakheter seg om interne forhold i kommunens organisasjon, mens muligheter og trusler 

dreier seg mer om eksterne forhold. Generelt kan det være hensiktsmessig å foreta grep som er 

rettet mot interne forhold først, slik at kommunen som organisasjon er best mulig rustet til å ta 

fatt i eksterne forhold. 

 

Under presenterer vi en oversikt over hva vi på bakgrunn av den gjennomførte analysen forstår 

som kommunens styrker, svakheter, muligheter og trusler: 
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Oversikt over styrker, svakheter, muligheter og trusler  

 
 

 

1.2.1 Hvordan kan kommunen som et samlet tjenesteapparat arbeide effektivt for å imøte-

komme målgruppenes behov på det boligsosiale området? 

Rambøll foreslår at Bærum kommune iverksetter prosesser som er rettet mot å avklare rolle- og 

ansvarsområder på det boligsosiale området. Gjennom dette kan kommunen tilrettelegge for at 

involverte aktører har et klart mandat å arbeide etter og for at samarbeidet aktørene imellom 

fungerer på en god måte. Videre bør det innarbeides systemer som bidrar til at kommunens sent-

rale målsettinger blir forankret blant de personene som skal realisere disse målsettingene i prak-

sis. Fokus bør innledningsvis være rettet mot kommunens egen organisasjon, men vi foreslår at 

kommunen samtidig bør undersøke hvordan samarbeidet med Husbanken og andre kommuner 

kan bidra til å styrke det boligsosiale arbeidet i Bærum. Ved å tilrettelegge for gode samarbeids-

relasjoner og utnyttelse av egen kompetanse, vurderer vi at kommunen vil være godt rustet til å 

møte eksisterende og kommende utfordringer.   
 

  

Styrker

● god politisk forankring 
av boligsosialt arbeid 
gjennom meldinger og 
bevilgninger

● god oversikt over behov 
og ressurser  på området

● generelt i besittelse av 
nødvendig kompetanse  

● organisering gir 
muligheter for 
koordinering av tilbud

Svakheter

● underskudd på boliger

● underskudd på 
booppfølgingsressurser

● uklare roller og ansvar

● manglende utnyttelse 
av egen kompetanse

● manglende forankring 
av sentrale målsettinger 
blant tjenesteytere

Muligheter

● samarbeid med 
Husbanken  kan styrke 
økonomi og kompetanse

● styrket samarbeid med  
private utleiere og 
utbyggere kan  bidra til å 
dekke boligunderskudd 

● styrket samarbeid med 
frivillige kan  bidra med 
ressurser knyttet til 
booppfølging

Trusler

● mangel på tomter i 
kommunen

● generelt høye 
boligpriser i kommunen

● økende behov for 
boligsosiale tilbud blant 
flere målgrupper
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2. INNLEDNING 

Rambøll Management Consulting presenterer herved sluttrapport i prosjektet ”Foranalyse av bo-

ligsosiale utfordringer i Bærum kommune”. Prosjektet ble gjennomført i tidsperioden mars 2010-

mai 2010.  

 

Vi takker Bærum kommune for godt samarbeid under gjennomføringen av prosjektet. Vi har un-

der gjennomføringen av vår datainnsamling hatt kontakt med mange respondenter og informan-

ter som har bidratt med konstruktive perspektiver på det boligsosiale arbeidet i Bærum. Vi opp-

lever at det er stor vilje og engasjement blant de involverte, noe som gir et godt utgangspunkt 

for det videre arbeidet.  

 

Foranalysen som er gjennomført er en integrert del av Bærum kommunes deltakelse i Husban-

kens ”Boligsosialt utviklingsprogram”. I boligsosialt utviklingsprogram satses det på tett og gjen-

sidig forpliktende samarbeid mellom Husbanken og utvalgte kommuner. Programmet skal gi bed-

re boligsosiale resultater for kommunene, innbyggerne og Husbanken gjennom å utvikle kunn-

skap, kompetanse og arbeidsmetodikk innenfor boligsosialt arbeid. Formålet med foranalysen er 

å identifisere områder som kommunen og Husbanken bør fokusere på med hensyn til å realisere 

et ønske om bedre boligsosiale resultater. Foranalysen består således av tre hovedelementer: for 

det første en overordnet beskrivelse av nåsituasjonen, for det andre en beskrivelse av hovedut-

fordringsområder, og for det tredje en konkretisering av anbefalinger rettet mot disse områdene. 

 

2.1 Kort bakgrunn for oppdraget 

Visjonen for norsk boligpolitikk er at "alle skal kunne bo godt og trygt". Boligsosialt arbeid omfat-

ter alt fra kommunenes innsats for å fremskaffe og tildele boliger, til tjenester og enkelttiltak 

som kan bedre den enkeltes forutsetning for å mestre sin bo- og livssituasjon. Fremskaffelse av 

bolig kan på sin side være alt fra nybygging og utbedring av kommunal boligmasse til bistand til 

å fremskaffe boliger på det private utleiemarkedet. Bistand til å mestre bo- og livssituasjonen 

kan innebære veiledning, opplæring og bistand til å utføre praktiske gjøremål i boligen, og til å 

overholde sine økonomiske forpliktelser. Det kan også innebære bistand til å overholde plikter 

knyttet opp mot boforholdet, samt til naboer. Mange trenger også bistand til å nyttiggjøre seg 

andre tiltak og tjenester som ivaretar egen helse, forebygger isolasjon og bidrar til en menings-

full tilværelse i fellesskap med andre. Boligsosialt arbeid er således et vidt og omfattende arbeid, 

som griper inn i og binder sammen ulike tjenesteområder.  

 

Utfordringene knyttet til bostedsløshet har hatt høy politisk prioritet i Norge de siste årene. I 

2001 ble det nasjonale ”Prosjekt bostedsløse” initiert av Kommunal- og regionaldepartementet, 

hvor de største bykommunene deltok. Prosjektet ble avsluttet i 2004. ”Prosjekt bostedsløse” 

dannet grunnlaget for regjeringens nasjonale strategi ”På vei til egen bolig” som ble lansert i 

2003 gjennom Stortingsmelding nr. 23 (vedtatt av Stortinget 14. juni 2004)1.  

 

Innen rammen av regjeringens overordnede velferdspolitiske perspektiv skal Husbankens innsats 

i betydelig sterkere grad enn tidligere bidra til å gjennomføre regjeringens strategier for å be-

kjempe fattigdom og bostedsløshet. I statsbudsjettet 2009 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 hus-

stander. 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 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 bo-

                                                
1 Stortingsmelding nr. 23 (2003-2004) Om boligpolitikken. Kommunal- og regionaldepartementet 
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ligmarkedet». Primæroppgaven er å støtte og legge til rette for at kommunene, som er den sent-

rale gjennomfører av boligpolitikken, kan utføre jobben på en helhetlig og effektiv måte.  

 

2.1.1 Bærum kommune  

Med sine ca 110 000 innbyggere er Bærum å regne som en stor kommune i Norge, og er også 

kommunen med det høyeste innbyggerantallet i Akershus. Innbyggerantallet i kommunen skiller 

også Bærum fra de øvrige tre kommunene som til nå er tatt inn i Boligsosialt Utviklingsprogram 

(BoSo), og vil også fremstå som et spesielt kjennetegn ved kommunen når siste pulje kommuner 

tas inn i programmet om fem år.  

 

Mye areal i kommunen er avsatt som utmark, og kun en firedel av kommunen klassifiseres som 

tettsted. Sandvika er administrasjonssentrum i kommunen, og har bystatus. De tettest befolkete 

delene av kommunene regnes også som en del av metropolområdet Oslo. Kommunen planlegger 

to hovedutbyggingsretninger, Fornebu og aksen Sandvika – Vøyenenga. Fornebu er et prioritert 

utbyggingsområde, og andre områder (Avtjerna) vil ikke bygges ut før Fornebu er ferdig utbyg-

get2.  

 

Per 2005 var det i overkant av 44 000 boliger i Bærum fordelt på hhv 34 % eneboliger, 33 % 

konsentrert småhusbebyggelse (rekkehus, to/firemannsboliger osv), og 32 % blokkleiligheter, og 

boligene og befolkningen er ganske jevnt spredt utover tettstedene. Begrenset tilgang på nye ut-

byggingsområder i kommunen, paret med at Bærum har landets høyeste inntekts- og utdannel-

sesnivå, gir et tøft marked som må regnes som svært lite tilgjengelig for vanskeligstilte på bo-

ligmarkedet, enten det dreier seg om økonomisk vanskeligstilte, personer med rus, psykiatri, at-

ferdsproblemer, eller øvrige målgrupper for det boligsosiale arbeidet.  

 

2.2 Gjennomføring av oppdraget 

For oss har det vært sentralt å innta et overordnet perspektiv på det boligsosiale arbeidet i kom-

munen, slik at ulike instanser og perspektiver kan ses i sammenheng med hverandre. Vi har der-

for rettet vår analyse mot ulike temaer som til sammen kan gi et helhetlig bilde av det boligso-

siale arbeidet i Bærum kommune. Temaene som dekkes av analysen omfatter organisering og 

forankring, roller og ansvar, booppfølging, fremskaffelse av bolig, kompetanse, samarbeid, bruk 

av virkemidler samt behov og ressurser. For å dekke disse temaene på en fyllestgjørende måte, 

har vi gjennomført en kombinasjon av datainnsamlingsmetoder med det formål å samle inn både 

bredde- og dybdeinformasjon. De metodene som er benyttet i oppdraget er dokumentstudier, 

kvantitativ survey-undersøkelse og kvalitative intervjuer. De ulike metodene og aktuelle datakil-

der beskrives nærmere under. 

2.2.1 Dokumentstudier 

Formålet med dokumentstudiene har vært å få innsikt i hvilke planer og utfordringer som forelig-

ger på det boligsosiale området i Bærum kommune. Dokumentene som er studert er derfor sent-

rale dokumenter som berører det boligsosiale området på ulike måter. Følgende dokumenter er 

blitt viet mest oppmerksomhet under dokumentstudiene: 

 

 Handlingsprogram 2009-2012 

 Handlingsprogram 2010-2013 

 Boligmelding 2008 

 Boligmelding 2.0. Oppfølging av boligmelding 2008 

 Omsorgsmeldingen 

 Eldremeldingen 

 

Disse dokumentene er gjennomgått med tanke på hva slags føringer og rammer de legger for 

kommunens boligsosiale arbeid. I tillegg har vi studert kommunens generelle boligstatistikk for å 

få en oversikt over kommunens behov og ressurser på det boligsosiale området. 

 

                                                
2 Se for eksempel: https://www.baerum.kommune.no/Documents/Milj%c3%b8-

%20og%20planadministrasjonen/Overordnet%20planlegging/Kommuneplanen/KPsamf06_12/kpvedlegg3infobk.pdf 

https://www.baerum.kommune.no/Documents/Milj%c3%b8-%20og%20planadministrasjonen/Overordnet%20planlegging/Kommuneplanen/KPsamf06_12/kpvedlegg3infobk.pdf
https://www.baerum.kommune.no/Documents/Milj%c3%b8-%20og%20planadministrasjonen/Overordnet%20planlegging/Kommuneplanen/KPsamf06_12/kpvedlegg3infobk.pdf
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2.2.2 Kvantitativ spørreundersøkelse 

Det er gjennomført en kvantitativ spørreundersøkelse blant sentrale aktører på det boligsosiale 

området. Spørreundersøkelsen ble distribuert til 39 respondenter, mens 37 respondenter besvar-

te den. Dette gir en svarprosent på 95 %. Formålet med spørreundersøkelsen har vært å få et 

overordnet bilde av det boligsosiale arbeidet, og å samle inn et bredt kunnskapsgrunnlag om de 

ulike temaene som analysen skal dekke. Følgende avdelinger/enheter er representert blant res-

pondentene: 

 

 Folkevalgte 

 Rådmannens ledergruppe 

 Pleie og omsorg 

 Helse og sosial 

 Eiendom 

 Bolig- og oppfølgingskontoret 

 Psykisk helse 

 Progress rustiltak 

 NAV 

 

De avdelinger/enheter som er representert vurderes å være de viktigste aktørene på kommunens 

boligsosiale område, og utvalget er foretatt i samarbeid med kommunen. Vi gjør oppmerksom at 

det lave antallet utvalgte respondenter gjør det nødvendig at resultatene fra undersøkelsen må 

tolkes med en viss forsiktighet. 

 

2.2.3 Kvalitative intervjuer 

I oppdraget har vi gjennomført to runder med kvalitative intervjuer. I den innledende fasen gjen-

nomførte vi fire eksplorative intervjuer med sentrale personer i kommunens boligsosiale arbeid. 

Som en av hovedaktivitetene i datainnsamlingen gjennomførte til sammen 10 kvalitative inter-

vjuer med sentrale personer på det boligsosiale området. 8 av disse ble gjennomført som inter-

vjuer ansikt-til-ansikt, og to intervjuer ble av praktiske hensyn gjennomført per telefon. Disse ti 

informantene gjennomførte også spørreundersøkelsen, og representerer de samme avdelinge-

ne/enhetene over, med unntak av NAV. Formålet med de kvalitative intervjuene har vært å sam-

le inn dybdeinformasjon om temaene som skal dekkes av analysen, og her har de ulike informan-

tene bidratt med informasjon vedrørende de temaene som de har mest inngående kjennskap til. 

 

2.2.4 Etiske hensyn 

For at det skal fremgå tydelig av rapporten hvilke datakilder som danner grunnlag for de ulike 

analysene, har vi presisert om det er datamateriale fra spørreundersøkelsen eller kvalitative in-

tervjuer som er benyttet. Vi skiller også mellom ”respondenter” og ”informanter” for presisere 

om vurderinger og påstander stammer fra hhv. spørreundersøkelsen eller de kvalitative intervju-

ene. For øvrig er det viktig for Rambøll å ivareta personvern for de personene som har bidratt 

med sin erfaring og kunnskap i undersøkelsen. For å ivareta hensyn til personvern og anonymitet 

har vi i begrenset grad festet utsagn og vurderinger til aktuelle avdelinger og enheter.  

 

2.3 Begrepsavklaring 

Under gir vi en kort redegjørelse for vår forståelse av sentrale begreper som blir benyttet i rap-

porten.  

 

 BoSo (Boligsosialt Utviklingsprogram)- langsiktig program i regi av Husbanken Regi-

on øst som setter fokus på vanskeligstilte på boligmarkedet, og hvor partnerskap mellom 

utvalgte kommuner og Husbanken skal styrke partnernes boligsosiale kunnskap og evne 

 Boligsosialt arbeid omfatter alt fra kommunenes innsats for å fremskaffe og tildele bo-

liger, til tjenester og enkelttiltak som kan bedre den enkeltes forutsetning for å mestre 

sin bo- og livssituasjon 

 Fremskaffelse av bolig kan være alt fra nybygging og utbedring av kommunal bolig-

masse til bistand til å fremskaffe boliger på det private utleiemarkedet 

 Booppfølging dreier seg om bistand til å mestre bo- og livssituasjonen og kan innebære 

veiledning, opplæring og bistand til å utføre praktiske gjøremål i boligen, samt til å over-

holde sine økonomiske forpliktelser. Det kan også innebære bistand til å overholde plikter 

knyttet opp mot boforholdet og naboer 
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2.4 Leserveiledning 

Denne rapporten består av tre hoveddeler som er viet oppmerksomhet i tre ulike kapitler. Den 

første hoveddelen er analysen av nåsituasjonen, og denne gjøres rede for i kapittel 3. Analysen 

av nåsituasjonen omfatter analyse av sentrale dokumenter, samt en integrert analyse av spørre-

undersøkelsen og kvalitative intervjuer. I denne delen av rapporten beveger vi oss på tvers av 

datakilder, og vi nevner også mulige forbedringspunkter underveis. Den andre hoveddelen dreier 

seg om kommunens hovedutfordringer, og beskrives i kapittel 4. Kommunens hovedutfordringer 

tar utgangspunkt i en beskrivelse av avstanden mellom nåsituasjonen og en ønsket situasjon der 

man møter kommunens boligsosiale behov. Den tredje og siste hoveddelen er våre anbefalinger 

for veien videre, og disse beskrives i kapittel 5. Den videre rapporten består dermed av følgende 

kapitler: 

 

 Kapittel 3: Analyse av nåsituasjon 

 Kapittel 4: Bærum kommunes boligsosiale utfordringer 

 Kapittel 5: Anbefalinger for veien videre 

 

Med det formål å presentere en oversiktlig og sammenhengende rapport, har vi valgt å strukture-

re alle de tre kapitlene over etter de samme analysetemaene: organisering og forankring, roller 

og ansvar, booppfølging, fremskaffelse av bolig, tildeling av bolig, samarbeid, kompetanse og bo-

ligsosiale virkemidler.  
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3. ANALYSE AV NÅSITUASJON 

I dette kapittelet gjengir vi vår analyse av datagrunnlaget som ligger til grunn for foranalysen. En 

helt grunnleggende aktivitet i oppdraget har vært å skaffe til veie en grundig forståelse av kom-

munens boligsosiale arbeid ved å analysere relevante dokumenter for feltet. I kapittelets innle-

dende del gjør vi derfor rede for de viktigste perspektivene som er hentet fra dokumentstudiene, 

før vi som vårt hovedfokus i kapittelet gjengir analysen av spørreundersøkelsen og de kvalitative 

intervjuene. 

 

3.1 Analyse av sentrale dokumenter  

I dette avsnittet ser vi nærmere på forholdet mellom behov og tilgjengelige ressurser på det bo-

ligsosiale området i Bærum kommune.  Vi vil gjøre nærmere rede for hovedpunktene i viktige 

styrings- og strategidokumenter for det boligsosiale arbeidet i kommunen.  

 

3.1.1 Målgrupper  

”Kommunens boligpolitikk dreier seg om å definere målgrupper med behov for bistand, dimen-

sjonere boligtilbudet i forhold til disse, tildele boliger og forvalte disse etter nærmere bestemte 

regler”.3 

 

I det følgende vil vi se nærmere på forholdet mellom tilbud og behov for velferdsboliger og om-

sorgsboliger. Velferdsboliger omfatter sosialboliger til flyktninger, tidligere og nåværende rusmid-

delbrukere, bostedsløse og andre sosialt og/eller økonomisk vanskeligstilte som har problemer 

med leieforhold i det ordinære boligmarkedet. Omsorgsboliger er definert som boliger med ser-

vice, psykiatriboliger og boliger for psykisk utviklingshemmede.4 Skillet mellom velferdsboliger og 

omsorgsboliger har å gjøre med ulikheter i behov for pleie- og omsorgstjenester.  

 

Målgruppene for velferdsboliger er følgende:  

 Rusmiddelbrukere/tidligere rusmiddelbrukere 

 Bostedsløse, personer med lav boevne, personer som kommer direkte fra soning 

 Sosialt vanskeligstilte som av ulike årsaker har problemer med å etablere et leieforhold på 

det ordinære boligmarkedet 

 Flyktninger 

 Fattige og personer med store økonomiske problemer (enten av samme årsaker som nevnt 

ovenfor eller av andre årsaker) 

 Akutt nødstedte, for eksempel personer som er blitt akutt husløse på grunn av brann eller 

andre ulykker, og som derfor behøver midlertidig bolig 

 

Som vi ser, er målgruppene heterogene, og det følger at behovene til personer både imellom og 

innenfor målgruppene kan variere i stor grad. 

 

Målgrupper for omsorgsboliger er følgende: 

 Eldre (personer over 67 år) med pleie- og omsorgsbehov 

 Mennesker med fysisk funksjonshemming (orienterings- og bevegelseshemmede og personer 

med ervervet hjerneskade) 

 Mennesker med psykisk utviklingshemming 

 Mennesker med psykiske lidelser (varig svekket psykisk helse)5 

 

Dette er også heterogene målgrupper, med personer som har behov for et individuelt tilpasset 

botilbud.  

 

3.1.2 Kommunens oppgaver på det boligsosiale feltet 

Kommunens ansvar for vanskeligstilte er forankret i sosialtjenesteloven, som definerer vanskelig-

stilte som personer som av ulike årsaker har begrensede muligheter til å ivareta sine interesser 

                                                
3 Bærum kommune: Boligmelding 2008 
4 Bærum kommune: Boligmelding 2.0 – Oppfølging av boligmelding 2008 
5 Bærum kommune: Boligmelding 2008 
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på det ordinære boligmarkedet. I sitt arbeid har kommunen en rekke boligsosiale virkemidler til 

rådighet, blant annet: 

 

 Råd og veiledning til boligsøkere 

 Innvilgelse av bostøtte eller sosialhjelp 

 Lån og tilskudd til erverv av bolig med akseptabel husleie 

 Boliger med omsorgstjeneste eller annen bistand 

 Spesialtilpassede boliger 

 Boliger tilrettelagt for personer med svak boevne 

 

Viktigheten av å ha en stabil bosituasjon er påpekt i en rekke nye og sentrale politikkdokumen-

ter, blant annet i Boligmelding 2008, Boligmelding 2.0, Omsorgsmelding 2008-2015, Eldremel-

ding 2006-2015, Handlingsprogram 2009-2012 og Handlingsprogram 2010-2013. Boligmelding 

2.0 er en oppfølging av Boligmelding 2008. Den bygger blant annet på estimater, konklusjoner 

og anbefalinger fra handlingsprogram 2009-2012 og eldremeldingen. Vi vurderer at Boligmelding 

2.0 (heretter kalt boligmeldingen) er det viktigste styringsdokumentet for det boligsosiale arbei-

det, og velger derfor å vie den størst fokus i denne analysen. Relevante punkter fra de øvrige do-

kumentene vil bli trukket inn underveis i sammendraget av boligmeldingen som følger nedenfor. 

 

Boligmeldingen utgjør grunnlaget for videre politikkutforming i forhold til fremtidig bolig- og ved-

likeholdsbehov, og redegjør for kommunens strategier og virkemidler for anskaffelse av egnede 

boliger til de ulike målgruppene for det boligsosiale arbeidet. Det består av tre deler: en kartleg-

ging av boligbehovet til de ulike målgruppene, en plan for vedlikehold og forvaltning av bolig-

massen og en oversikt over de ulike virkemidlene som benyttes i Bærum kommunes boligpoli-

tikk. I forbindelse med utarbeidelsen av Boligmelding 2.0 gjennomførte rådmannen en kartleg-

ging for å estimere behov for nyanskaffelser av bolig til ulike målgrupper. Rådmannen fant at det 

i perioden 2010 til 2015 vil være behov for 494 boliger i tillegg til de som allerede er vedtatt an-

skaffet. Disse tallene fordrer en større investering i boliger enn det som er skissert i Handlings-

programmet for perioden 2009 til 2012.  

 

3.1.3 Forvaltning av boligmasse 

Bærum kommune eier om lag 1 700 boliger. Bærum kommune Eiendom har ansvar for drift, ved-

likehold og forvaltning av disse. Flere av bakgrunnsdokumentene påpeker mangler ved boligtil-

budet. Omsorgsmeldingen konstaterer for eksempel et behov for flere tilrettelagte boliger. I bo-

ligmeldingen presenteres et estimat for udekket årlig merbehov for forskjellige boligtyper. For 

målgruppen økonomisk og sosialt vanskeligstilte er det årlig behov for anskaffelse av 28 boliger 

som må betjenes med ulike former for oppfølging og bostøttende tiltak. Behovet for sosialboliger 

med heldøgns oppfølging er stigende, og antakeligvis større enn anslaget som gis i Boligmelding 

2.0, som er 7 boliger per år. For å betjene etterspørselen etter bolig blant flyktninger er det be-

hov for nyetablering av 8 boliger per år. Det antydes imidlertid i boligmeldingen at dette tallet er 

for lavt, og at målene i Handlingsprogram 2009-2012 må revideres. I tillegg til at antallet boliger 

er for lavt til å dekke etterspørselen er det også et problem at den eksisterende boligmassen ikke 

er tilpasset behovene til nye flyktninger. De fleste eksisterende flyktningboliger er beregnet på 

familier, mens man nå ser en økt tilstrømming av enslige flyktninger som trenger mindre boliger.  

 

Med hensyn til boliger med service der eldre er målgruppen, fremmer boligmelding 2 behov for 

28 boenheter pr. år utover det som allerede er planlagt. Eldremeldingen fremmer målet om en 

dekningsgrad på 30 % av antall innbyggere over 80 år, for døgnplasser i bolig med service og in-

stitusjon.  Dekningsgraden er pt. 25 %.  

 

Beholdningen av psykiatriboliger med ambulant oppfølging må økes med 11 boenheter per år 

frem mot 2012, og med 12 boliger i 2013, for å imøtekomme behovet. Det samme gjelder psyki-

atriboliger med heldøgns oppfølging. For å imøtekomme etterspørselen etter boliger for psykisk 

utviklingshemmede må kommunen gå til anskaffelse av til sammen 23 boliger i perioden 2010 til 

2015. Forutsatt at 25 boliger frigjøres årlig estimerer Boligkontoret at det totale behovet for ny-

anskaffelser av alle typer velferdsboliger vil være 36 enheter per år frem mot 2015.  

 

Regnestykkene er basert på forventet økning i behov sammenlignet med antallet eksisterende 

boliger, planer for ulike typer nybygg, samt turnover. Innhenting av vedlikeholdsetterslep anslått 
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til 20 til 25 millioner kroner per år i perioden 2010 til 2015. Boligmelding 2.0 anbefaler at Hand-

lingsprogrammet 2009-2012 justeres i tråd med dette. 

 

Opparbeidet vedlikeholdsetterslep ble estimert til 123 millioner kroner i 2008. Kommunen har 

som mål å innhente etterslepet med 10 millioner per år. I håndteringen av eiendommene står 

man overfor tre valg: Bevaring av eiendomsmasse, strategisk omdisponering eller salg (avhen-

ding). Boligmeldingen viser til planer om å erstatte gamle, vedlikeholdskrevende boliger med ny-

ere boliger som krever mindre vedlikehold. Målsettingen er å ha gjennomført dette i løpet av 

kommende tiårsperiode. Omdisponering er særlig aktuelt for sosialboliger for eldre over 65 år 

uten pleiebehov. Boligmassen for denne målgruppen krever store investeringer for å oppgraderes 

til dagens lovpålagte standard. Rådmannen vil i fremtiden anbefale en overgang til mer fleksibel 

bruk av boliger for å få til en mer dynamisk forvaltning av boligene. I eldremeldingen vektlegges 

det også at nybygg til eldre skal ha livsløpsstandard. Det betyr at eldre som flytter inn i boligene 

skal kunne bor der også selv om helsetilstanden deres forverres og ulike typer oppfølging og ser-

vice fra kommunens side blir nødvendig. Boligmelding 2.0 slår fast at salg vil være aktuelt for bo-

liger som ikke lenger dekker kommunens behov. Kommunen må legge vekt på en aktiv kjøp- og 

salgspolitikk for å nå sine boligpolitiske målsettinger. 

 

Boligmeldingens siste kapittel gjør rede for de økonomiske virkemidlene og tilskuddsordningene 

Bærum kommune har til rådighet. Ordningene omfatter startlån, boligtilskudd og utbedringstil-

skudd. Startlån lånes inn fra Husbanken for videre utlån. Lånet følger Husbankens regler og ren-

tenivå, og skal gi husstander med svak økonomi mulighet til å etablere seg på boligmarkedet. 

Boligtilskudd ytes til samme målgruppe som for startlån, og gis ofte i kombinasjon med startlån. 

Det utgjør vanligvis 10 til 20 prosent av godkjente kostnader. Utbedringstilskudd skal gi grupper 

med svak økonomi mulighet til å tilpasse sin eksisterende bolig ut fra spesielle behov. Tilskuddet 

kan for eksempel gis til økonomisk vanskeligstilte eldre som har behov for enkle justeringer i bo-

ligen for fortsatt å kunne bli boende hjemme.  

 

I Boligmelding 2008 slås det fast at ”kommunale boliger er et knapphetsgode, som mange mener 

seg berettiget til og må konkurrere om”.6 Etterspørselen er langt større enn tilbudet, og denne si-

tuasjonen vil nok vedvare. For å få best mulig utbytte av det boligsosiale arbeidet er det nødven-

dig å tenke nytt og styrke samarbeidet med en rekke aktører. Boligmelding 2.0 anbefaler at Bæ-

rum kommune utvikler en strategi for et mer systematisk samarbeid med frivillige organisasjoner 

og knytter til seg lønnede og ulønnede medarbeidere i slike organisasjoner som støttespillere. 

Aktuelle organisasjoner vil blant annet være Kirkens bymisjon, Kirkens sosialtjeneste, Frelsesar-

meen og Røde Kors. 

 

Som vi ser har Bærum kommune jobbet målrettet med å skaffe oversikt over påkrevet aktivitet 

på det boligsosiale feltet, og de nevnte dokumentene, i sær Boligmelding 2.0, gir inntrykk av et 

grundig stykke arbeid som betyr at kommunen har sørget for et godt grunnlag for å utvikle sitt 

boligsosiale arbeid. Vi skal videre i dette kapittelet sette fokus på Bærum kommunes boligsosiale 

arbeid slik dette vurderes av respondenter og informanter som har bidratt med sine erfaringer i 

vår datainnsamling. Vi har lagt vekt på systematikk i vår formidling av dette, og gjennomgår der-

for alle temaer som har vært gjenstand for vurdering av respondenter og informanter. Ettersom 

noen av temaene må sies å være nært beslektet, vil dette medføre at enkelte forhold nevnes i 

flere sammenhenger, og vi kommer også inn på mulige forbedringspunkter underveis for å gi litt 

analytisk dybde til formidlingen. Vi vil også understreke at det faktum at analysen baserer seg på 

svar fra et lavt antall respondenter, hvorav et flertall representerer tjenesteapparatet, medfører 

at man ikke uten videre kan betrakte enkeltsvar som entydige funn. Utvalget innebærer for ek-

sempel at respondentenes samlete vurderinger bærer preg av denne skjevfordelingen. Vi mener 

likevel at svarene gir et meningsfullt bilde av det boligsosiale arbeidet i Bærum, og vi har valgt 

ikke å problematisere dette forholdet ytterligere.  

 
  

                                                
6 Bærum kommune: Boligmelding 2008 
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3.2 Organisering og forankring 

Bærum kommunes organisering tar utgangspunkt i innbyggere som både borgere og som bruke-

re7. Innbyggere velger som borgere politiske organer gjennom politiske valg, og de politiske or-

ganene gir føringer for arbeidet til rådmannen. Under rådmannen er kommunalsjefene likestilt 

med direktørene. Rådmannens ledergruppe består av rådmannen, kommunalsjefene og direktø-

rene samt eiendomssjef og informasjonssjef8. Lederstrukturen består i tillegg til de nevnte av tje-

nestelederne, som igjen leder de ansatte som yter tjenester til innbyggere som brukere.       

 

De politiske organene har det overordnede ansvaret for styring og utvikling av lokalsamfunnet og 

av tjenesteyting og forvaltning, mens rådmannen er tilrettelegger for de politiske organene og 

har ansvaret for å fremlegge beslutningsgrunnlag. I tillegg er rådmannen leder for kommuneor-

ganisasjonen, og er dermed ansvarlig for alt på administrativt nivå. Kommunalsjefene leder tje-

nestelederne som har ansvar for tjenestestedene og deres ansatte. Det er tre kommunalsjefer 

med ansvar på det boligsosiale området, i tillegg til eiendomssjefen.  

Tabell 3.1: Kommunalsjefer og tjenestesteder involvert i boligsosialt arbeid 

Kommunalsjef Kommunalsjef 

Pleie og omsorg 

Kommunalsjef 

Pleie og omsorg 

Kommunalsjef 

Helse og sosial 

Eiendomssjef 

Tjenestesteder Tildelingskontoret Bolig med service Bolig- og oppføl-

gingskontoret 

Eiendom 

 Bo- og behand-

lingssenter 

Hjemmebaserte 

tjenester 

Progress rustiltak  

  Boliger/tjenester til 

utviklingshemmede 

Flyktningekontoret  

   Psykisk helse  

 

I tabell 3.1 har vi samlet det vi forstår som de viktigste involverte kommunalsjefer og tjenesteder 

på det boligsosiale området i Bærum kommune. I tillegg til tjenestestedene over utgjør kommu-

nale boliger en sentral del av kommunens tjenestetilbud til vanskeligstilte på boligmarkedet. 

 

NAV utgjør også en viktig samarbeidspartner på det boligsosiale området. Det kommer frem av 

analysen at kommunen har gjennomgått en omorganisering på bakgrunn av at det er etablert 

NAV-kontor i kommunen. Bærum kommune og staten ved NAV Akershus har inngått en lokal 

samarbeidsavtale som begrenser den kommunale i delen i NAV til det lovpålagte minimum som 

omfatter økonomisk sosialhjelp, råd og veiledning samt individuell plan9. For å sikre samordning 

og samarbeid mellom det kommunale tjenesteapparatet og NAV er enkelte kommunale tjenester 

blitt samlokalisert med NAV. På den ene siden byr omorganiseringen på visse utfordringer for 

våre analyser, i form av at det er problematisk å vurdere kvaliteten av en organisering som ikke 

vurderes å være fullført. På den andre siden gir dette oss en mulighet til å gi innspill til hvordan 

kommunen kan gå frem for å fullføre omorganiseringsprosessen på en måte som fremmer effek-

tiv tjenesteyting på det boligsosiale området.    

 

3.2.1 Forankring 

En forutsetning for at kommunen skal kunne etablere et godt tilbud er at det boligsosiale arbeidet 

er godt forankret blant de ulike aktørene i kommunen. I spørreundersøkelsen er respondentene 

blitt stilt spørsmål om i hvilken grad de vurderer at det boligsosiale arbeidet er godt forankret 

blant kommunens tjenesteapparat, kommunens ledelse og politikere. Med godt forankret mener 

vi at boligsosialt arbeid er satt på dagsorden og er et prioritert område.  Figur 3.1 nedenfor gjen-

gir respondentenes vurdering av forankringen av det boligsosiale arbeidet blant ulike kommunale 

nivåer: 

                                                
7 Bærum kommune (2009): Ledelse, organisasjon og styring i Bærum kommune. Politisk styring og organisering. Power point presen-

tasjon.  
8 Bærum kommune (2009): Ledelse, organisasjon og styring i Bærum kommune. Leder- og organisasjonsstrukturen. Power point pre-

sentasjon. 
9 Bærum kommune (2008): Nytt arbeids- og velferdskontor (NAV) i Bærum kommune. Saksnummer 005/08. 
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Figur 3.1: ”I hvilken grad vurderer du at det boligsosiale arbeidet i Bærum kommune er godt forankret 
blant følgende aktører?” N = 37 

 
 

Figur 3.1 viser at respondentene samlet sett vurderer at boligsosialt arbeid i større grad er for-

ankret blant kommunens tjenesteapparat enn blant kommunens ledelse og politikere. Enkelte 

respondenter har valgt å kommentere sine svar, og disse kommenterer at det er stor mangel på 

kommunale boliger i kommunen, og at bolig av den grunn oppleves å ha vært lite prioritert.  

 

I de kvalitative intervjuene kommer det frem at boligsosialt arbeid har fått større forankring i 

kommunen de siste årene, og at det i økende grad settes fokus på boliger for vanskeligstilte på 

boligmarkedet. Dette er vurderinger som understøttes av de fleste som er intervjuet. Samtidig er 

det enkelte informanter som påpeker at kommunale planer og meldinger i større grad bør forank-

res i tjenesteapparatet, og at det er nødvendig å fokusere på kommunikasjon og samarbeid mel-

lom de ulike nivåene. Dette for å styrke forankringen av kommunens målsettinger blant de som 

skal utføre arbeidet for å nå disse målsettingene.  

 

Rambøll vurderer at funnene i figuren over gjenspeiler at respondentene, som i stor grad repre-

senterer tjenesteapparatet, i begrenset grad kjenner til det arbeidet som er blitt gjort gjennom, 

og i forbindelse med, politiske meldinger og utredninger. Dette indikerer at sentrale målsettinger 

i liten grad forankres blant dem som skal arbeide med å realisere disse i praksis. Vi vurderer det 

som vesentlig at de som forvalter boligsosiale oppgaver og virkemidler har en felles forståelse av 

hva kommunens målsettinger på det boligsosiale området er, og hvordan kommunen i fellesskap 

skal realisere disse. Rambøll vurderer således at kommunen som organisasjon har behov for en 

felles ”line of sight”10, eller ”klar siktelinje”, som også innebærer at kommunens ansatte har en 

forståelse av hvordan de selv kan bidra til å realisere målsettingene. Konseptet ”klar siktelinje” 

kan beskrives som prinsippet om at ansatte på alle ledd i en organisasjon eller virksomhet bør 

kunne se sammenhengen mellom deres handlinger, og de felles målsettingene med virksomheten 

som de er en del av. 

 

3.2.2 Organisering 

Boligsosialt arbeid i Bærum kommune involverer som nevnt kommunalsjefene og områdene som 

er skissert i tabell 3.1. Videre i dette avsnittet fokuserer vi på organiseringen av det boligsosiale 

arbeidet i kommunen, og hvordan denne oppleves av respondentene i spørreundersøkelsen og 

informantene i de kvalitative intervjuene.  I figur 3.2 nedenfor ser vi gjengitt hvordan responden-

tene stiller seg i forhold til en rekke påstander om kommunens organisering av det boligsosiale 

arbeidet: 

 

                                                
10 Kusek, Jody Z. & Ray Rist (2004): Ten Steps to a Results-Based Monitoring and Evaluation System. Washington DC: The World 

Bank.  
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Figur 3.2: ”I hvilken grad er du enig i følgende påstander om organiseringen av det boligsosiale arbeidet 
i kommunen?” N = 37   

  
 

Det fremgår av figur 3.2 at respondentene i større grad vurderer at det boligsosiale arbeidet i 

Bærum kommune er fragmentert, enn koordinert og helhetlig. Dette indikerer at det er behov for 

å iverksette tiltak som kan bidra til en bedre koordinering av det boligsosiale arbeidet. Når det 

gjelder hvordan det boligsosiale arbeidet i Bærum kommune er organisert, viser spørreundersø-

kelsen at respondentene ikke er samstemte i om arbeidet er svakt eller hensiktsmessig organi-

sert. Imidlertid fremgår det tydelig av våre analyser at det er behov for å avklare roller og ansvar 

på det boligsosiale området, slik at kommunen i fellesskap kan betjene de behovene som vanske-

ligstilte på boligmarkedet har på en effektiv måte.  

 

Dette understøttes i stor grad av de kvalitative intervjuene, der flere informanter fremhever at 

kommunen har forbedringspotensial når det gjelder samhandling og samarbeid, og at det er visse 

uklarheter knyttet til roller og ansvar, blant annet grunnet nevnte etablering av NAV Bærum. For 

å sikre samordning og samarbeid mellom det kommunale tjenesteapparatet og NAV er enkelte 

kommunale tjenester blitt samlokalisert med NAV. Innenfor det boligsosiale arbeidet gjelder det-

te Bolig- og oppfølgingskontoret. Bolig- og oppfølgingskontoret er en viktig aktør på det boligso-

siale området, og har ansvar for en rekke boligsosiale oppgaver, herunder saksbehandling av 

økonomiske virkemidler, tildeling av kommunale utleieboliger, råd og veiledning, bosetting av 

flyktninger og booppfølging. I tillegg består Bolig- og oppfølgingskontoret av sosialfaglige oppføl-

gingsressurser fra sosialtjenesten som er holdt utenfor NAV11. Bolig- og oppfølgingskontoret har 

således et bredt spekter av tjenester som omfatter ulike målgrupper, og de kvalitative intervjue-

ne viser at det kan være nødvendig å avklare hvilke roller de ulike ressursene på dette kontoret 

skal fylle på det boligsosiale området. Det fremheves at det er forventninger til Bolig- og oppføl-

gingskontoret om å drive booppfølging, som i liten grad kan oppfylles på grunn av mangel på 

ressurser.   

 
  

                                                
11 Bærum kommune (2009): Søknad om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram.  
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3.3 Roller og ansvar 

Boligsosialt arbeid omfatter en rekke tjenester som må samordnes for å gi målgruppene et godt 

tjenestetilbud, og dette fordrer en tydelig rolle- og ansvarsfordeling. I dette avsnittet fokuserer vi 

på hvordan rolle- og ansvarsfordelingen oppleves av de involverte på området. 

 

I figur 3.3 under ser vi at Bærum kommune med fordel kan sette fokus på å tydeliggjøre rolle- og 

ansvarsfordelingen på det boligsosiale området. 

Figur 3.3: ”I hvilken grad er du enig i følgende påstander om rolle- og ansvarsfordeling innenfor det bo-
ligsosiale arbeidet i Bærum kommune?” N = 37 

 
 

Som illustrert av figuren viser analysen at våre respondenter er relativt samstemte i at det er 

nødvendig å avklare roller og ansvar på det boligsosiale området. Totalt 23 respondenter er en-

ten i meget høy grad eller i høy grad enige i at det er nødvendig å avklare dette. De øvrige res-

pondentene er i noen grad enig, mens ingen er i liten eller meget liten grad enig. Det oppfattes 

ikke at det er tydelige grenser mellom de ulike tjenesteenhetene på det boligsosiale området, li-

keledes oppfattes ikke rolle- og ansvarsfordelingen som tydelig. Derimot viser figuren at respon-

dentene samlet sett har en klar forståelse av egen og andres rolle på det boligsosiale området, 

noe som reiser spørsmål om akkurat hva respondentene mener er nødvendig å avklare når det 

gjelder roller og ansvar.    

 

I oppfølgingen av dett er respondentene blitt stilt et åpent spørsmål om hvor de mener at even-

tuelle utydeligheter knyttet til roller og ansvar ligger. Her peker flere respondenter på et område 

som vi mener er av stor viktighet for kommunens boligsosiale arbeid. Det pekes på at det er uty-

deligheter knyttet til grensesnitt mellom ansvarsområdene til Bolig- og oppfølgingskontoret og 

andre aktører som driver ulike former for booppfølging, dvs. blant annet Pleie og omsorg, Pro-

gress rustiltak og Psykisk helse. I tillegg kommer det frem at det kan være utydeligheter mellom 

ulike avdelinger som har oppfølging av brukere med sammensatte problemer.  

 

Når det gjelder hva som kan bidra til å bedre organiseringen på det boligsosiale området, kom-

mer det frem av spørreundersøkelsen at flere respondenter trekker frem bedre samarbeid og 

samhandling, tydeligere roller og ansvarsområder, og tett dialog mellom involverte instanser som 

forutsetninger for en bedre organisering. Det pekes også på at mangelen på boliger er utfordren-

de, og at Bolig- og oppfølgingskontoret som har oversikt over målgruppenes behov må samar-

beide tett med Eiendom som har ansvar for å bygge boliger. Gjennom tett samarbeid mellom 
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planleggere, oppførere og tildere av bolig kan man sørge for at det er de riktige boligene som 

bygges til de riktige brukerne.    

 

3.3.1 Samhandling mellom Bolig- og oppfølgingskontoret og Eiendom 

Samarbeidsrelasjonen mellom Bolig- og oppfølgingskontoret og Eiendom tillegges stor betydning 

for at kommunen skal kunne svare på de behovene som foreligger og som vil komme på det bo-

ligsosiale området. Vi forstår rollefordelingen mellom disse aktørene som at Bolig- og oppføl-

gingskontoret skal ha sosialfaglig kompetanse og ansvar for blant annet tildeling, mens Eiendom 

skal ha teknisk kompetanse og ansvar for bygg og forvaltning. Forskning viser at det kan være 

hensiktsmessig å skille organisatorisk mellom forvaltning og tildeling av bolig, samtidig som at 

det er avgjørende at det ikke er vanntette skott imellom disse. Ideelt sett bør Bygg- og eien-

domsenheten i en viss grad medvirke både ved tildeling av bolig og oppfølging av beboere, mens 

sosialfaglig kompetanse bør medvirke både i forvaltning og utforming av boligtilbudene12.  

 

Det fremgår av de kvalitative intervjuene at rolle- og ansvarsfordelingen mellom Bolig- og opp-

følgingskontoret og Eiendom med fordel kan bli tydeligere. Det kommer frem at ressurser og 

oppgaver er blitt flyttet frem og tilbake mellom disse enhetene, og at de ansatte per i dag er 

usikre på hvor grensene går, og hvor de burde gå. Bør for eksempel Eiendom også til en viss 

grad drive oppfølging av brukere, sett i lys av at Eiendom forvalter husleieinntektene? Innkreving 

av husleieinntekter kan også ha et sosialfaglig aspekt, da det kan være nødvendig å se på en gitt 

beboers livssituasjon, og vurdere hva slags tiltak som kan iverksettes rundt beboeren for å unngå 

en eventuell utkastelse.      

          

3.4 Booppfølging 

Booppfølgingen i Bærum kommune er organisert slik at det er ulike avdelinger og enheter som 

driver booppfølging. Det fremgår av spørreundersøkelsen at 20 av respondentene praktiserer en 

form for booppfølging. Disse 20 respondentene representerer følgende enheter/avdelinger: Bolig- 

og oppfølgingskontoret, Eiendom, Progress rustiltak, Psykisk helse, Pleie og omsorg og NAV Bæ-

rum. Dette bekrefter inntrykket av at det er ulike enheter/avdelinger som praktiserer booppføl-

ging.     

 

Den booppfølgingen som de praktiserer blir illustrert under av figur 3.4. 

Figur 3.4: ”Hva slags form for booppfølging praktiserer du? Flere kryss mulig” N = 20 

 
 

                                                
12 Langsether, Åsmund et al. (2008): Fragmentert og koordinert. Organisering av boligsosialt arbeid i norske kommuner. NOVA Rap-

port 18/2008. 
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Det fremgår av spørreundersøkelsen at 12 av de som praktiserer en form for booppfølging prakti-

serer veiledning og opplæring i det å bo. I tillegg praktiserer 11 respondenter ambulant oppføl-

ging av beboere som har behov for sporadisk hjelp, mens 8 praktiserer generell oppfølging der 

oppfølging i bolig kun er en del av arbeidet. 7 respondenter praktiserer tett oppfølging av brukere 

med behov for daglig hjelp mens 2 praktiserer oppfølging som del av bemanning i bolig. Spørre-

undersøkelsen viser at flere aktører praktiserer flere former for oppfølging. Psykisk helse og Pleie 

om omsorg driver med samtlige former som er spesifisert i figuren, mens Progress rustiltak dri-

ver med samtlige former med unntak av oppfølging som del av bemanning i bolig. Også Bolig- og 

oppfølgingskontoret driver med flere former for booppfølging, herunder ambulant oppfølging, vei-

ledning og opplæring,    

 

13 av de som praktiserer booppfølging har en formell utdanning som de anvender i det daglige 

booppfølgingsarbeidet, mens 16 har lang relevant erfaring. Det fremgår at de fleste med lang re-

levant erfaring har mellom 10 og 30 år med erfaring fra feltet, mens de mest vanlige utdanning-

ene er sosionom og vernepleier. 8 respondenter oppgir at de anvender en spesifikk metode i 

booppfølgingsarbeidet, og metoder som spesifiseres er LØFT, målrettet miljøarbeid, motiverende 

samtale, systemisk teori og aktuell forskning. De som praktiserer booppfølging vurderer også i 

stor grad at de har tilstrekkelig kompetanse til å gi brukere et tilpasset oppfølgingstilbud. 

 

Respondentenes vurderinger av hva som kjennetegner det eksisterende booppfølgingsarbeidet i 

Bærum kommune presenteres i figur 3.5. 

Figur 3.5: ”Hva kjennetegner det eksisterende booppfølgingsarbeidet i Bærum kommune? Flere kryss 
mulig” N = 37 

 
 

Respondentene er blitt stilt spørsmål om hva som kjennetegner det nåværende booppfølgingsar-

beidet i Bærum kommune, og det fremgår at flertallet vurderer at arbeidet utføres av ulike avde-

linger med ulike faglige tilnærminger. Flertallet vurderer også at booppfølgingstilbudet er mang-

lende, og at det ikke er satt av tilstrekkelig med personalressurser til å gjennomføre arbeidet. 

Samtidig vurderer en tredjedel av respondentene at booppfølgingsarbeidet utføres av personer 

med nødvendig kompetanse på området. Det er verdt å merke seg at ingen av respondentene 

opplever at det er satt av tilstrekkelig med personalressurser til arbeidet.  
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Vurderingene presentert i figur 3.5 understøttes i betydelig grad av de kvalitative intervjuene 

som er gjennomført. Det er naturlig at booppfølgingsarbeidet utføres av ulike avdelinger med uli-

ke faglige tilnærminger, da de ulike avdelingene har oppfølging av de aktuelle målgruppene som 

de ellers yter tjenester til. Dette kan være til fordel for brukerne dersom det innebærer at de får 

oppfølging av tjenesteavdelinger som har kompetanse om deres behov, og som dermed kan gi 

dem et tilpasset booppfølgingstilbud. Det fremgår også av de kvalitative intervjuene at kommu-

nen besitter mye kompetanse, men at det kan være en utfordring å dra nytte av eksisterende 

kompetanse når det er nødvendig, grunnet mangel på samhandling og koordinering. Den største 

utfordringen knyttet til booppfølging oppgis imidlertid å dreie seg om at det ikke er satt av til-

strekkelig med ressurser til arbeidet. Dette vurderes å være en utfordring for målgruppene gene-

relt, i tillegg til at det er særlige utfordringer knyttet til oppfølging av spesielle målgrupper.        

 

3.4.1 Booppfølging og de ulike målgruppene 

Booppfølging er en helt sentral del av boligsosialt arbeid, og kan være avgjørende for at mål-

gruppene makter å opprettholde en verdig bosituasjon. Det fremgår av spørreundersøkelsen at 

enkelte målgrupper vurderes å få et mindre tilpasset booppfølgingstilbud enn andre. I figur 3.6 

vises respondentenes vurdering av hvilken grad de ulike målgruppene får et tilpasset booppføl-

gingstilbud.  

Figur 3.6: ”I hvilken grad vurderer du at følgende målgrupper får et tilpasset booppfølgingstilbud?” N = 
37 

 
    

For å skille ut hvilke målgrupper som vurderes å ha det mest manglende tilbudet, velger vi å ret-

te vår oppmerksomhet mot de målgruppene som respondentene vurderer ”I liten grad” og ”I 

meget liten grad” får et tilpasset booppfølgingstilbud. Til tross for at det er mange av responden-

tene som har benyttet seg av kategorien ”Vet ikke” på dette spørsmålet, så fremgår det av spør-

reundersøkelsen at det er følgende målgrupper som i minst grad vurderes å få et tilpasset boopp-

følgingstilbud: 

 

 Dobbeltdiagnostiserte med rus- og psykiatriproblematikk 

 Bostedsløse 

 Personer med rusproblematikk 

 

I tillegg til disse målgruppene vurderes også unge og økonomisk vanskeligstilte å ha et manglen-

de tilbud. Dobbeltdiagnostiserte med rus- og psykiatriproblematikk er en gruppe som flere kom-
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muner har store problemer med å gi et fullverdig tilbud, og dette kan blant annet ses i sammen-

heng med at det er en gruppe som har behov for et sammensatt og koordinert tjenestetilbud.  

Bostedsløse er en annen gruppe som er i akutt behov for en bolig, mens personer med rusprob-

lematikk er en gruppe som kan være utfordrende for tjenesteapparatet å møte.  

 

Rambøll har gjennom andre prosjekter god kjennskap til utfordringene knyttet til å gi dobbeltdi-

agnostiserte et godt tjenestetilbud13. For det første er det en målgruppe som kan være motvillig 

til å ta imot hjelp, og dette fordrer tålmodighet blant aktuelle tjenesteutøvere. Det er sentralt at 

tjenesteutøvere er innstilt på å arbeide med målgruppens motivasjon, og at det brukes tid på å 

opprette en god dialog med brukerne. For det andre er det en målgruppe som er vanskelig å ka-

tegorisere og som dermed kan ”falle imellom to stoler”. Dobbeltdiagnostiserte er en målgruppe 

som er utfordrende å arbeide med, og enkelte tjenesteinstanser kan fraskrive seg ansvaret for 

målgruppen og begrunne det med ”rus” og/eller utagerende atferd. Dette setter krav til at de uli-

ke tjenesteområdene har kompetanse om målgruppen, og makter å håndtere situasjoner som 

kan oppstå. For det tredje er målgruppen som nevnt en gruppe med sammensatt problematikk, 

og som dermed har behov for et sammensatt tjenestetilbud. Koordinering og samhandling mel-

lom aktuelle tjenesteinstanser er derfor av stor betydning for at brukere skal få et godt og hel-

hetlig tjenestetilbud. Et verktøy som kan fremme koordinering av tiltak rundt den enkelte bruker 

er individuell plan kombinert med ansvarsgruppemøter, der brukerens behov, ønsker og ressur-

ser danner grunnlaget for mobilisering av tjenestetilbudet.        

 

Når det gjelder hvilke tiltak som bør iverksettes for å bedre booppfølgingen i kommunen, kom-

mer det frem av spørreundersøkelsen at flere respondenter vektlegger det å styrke samhandling 

og avklare roller og ansvar knyttet til booppfølgingsarbeidet. I tillegg presiseres det i stor grad at 

det er behov for flere personalressurser som kan drive booppfølging, og for flere boliger. Mange-

len på boliger vurderes også av de intervjuede informantene som den aller største utfordringen 

på det boligsosiale området. I neste avsnitt fokuserer vi på hvordan kommunen går frem for å 

fremskaffe boliger til vanskeligstilte.   

 

3.5 Fremskaffelse av bolig 

En tredjedel av respondentene oppgir at de arbeider med å fremskaffe boliger til vanskeligstilte 

på boligmarkedet. De enhetene som er representert blant denne tredjedelen er Eiendom, Bolig- 

og oppfølgingskontoret, Progress rustiltak, Psykisk helse og Pleie og omsorg. Vi har også stilt 

respondentene om hvordan de arbeider med å fremskaffe boliger til vanskeligstilte, og dette for-

midler bredden av hvordan kommunen på ulike måter går frem for å fremskaffe boliger. 5 res-

pondenter oppgir at de fremskaffer boliger gjennom kjøp av boliger og gjennom formidling av 

kontakt mellom vanskeligstilte og private utleiere. 4 respondenter oppgir at de fremskaffer boli-

ger gjennom å skaffe til veie kommunale utleieboliger, gjennom tildeling av kommunale boliger, 

samt gjennom formidling av Husbankens virkemidler. I tillegg er det 3 respondenter som frem-

skaffer boliger gjennom å bygge. Kommunen benytter gjennom disse respondentene flere meto-

der for å fremskaffe boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet.  

 

3.5.1 Fremskaffelse av bolig og de ulike målgruppene 

Mangelen på boliger vurderes av våre informanter å være det mest kritiske området i kommu-

nens boligsosiale arbeid. Underskuddet på boliger fører til lange ventelister, og at personer med 

behov for en tilpasset bolig ikke får det de tilbudet de har behov for. Behovene er som nevnt tid-

ligere kartlagt gjennom arbeidet med Boligmelding 2.0, og kommunen har tilsynelatende god 

oversikt over behov blant de ulike målgruppene. Det oppgis fra våre informanter at det er vedtatt 

at det skal bygges 400 boliger til de vanskeligstilte, og utfordringen vil ligge i å realisere disse 

boligene på en måte som gir målgruppene et godt boligsosialt tilbud. Under ser vi hvordan res-

pondentene vurderer boligtilbudet til de ulike målgruppene.  

                                                
13 Rambøll gjennomfører blant annet følgeevalueringen av forsøk med tillitspersoner på rusfeltet på oppdrag for Helsedirektoratet. Bæ-

rum kommune deltar i forsøket.   
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Figur 3.7: I hvilken grad vurderer du at følgende målgrupper får tilbud om tilpasset bolig? 

    
  

Som vi ser av figuren over er det noen av de oppgitte målgruppene som skiller seg ut i forhold til 

å motta tilbud om tilpasset bolig, selv om mange respondenter også her har benyttet seg av ka-

tegorien ”Vet ikke”. I den ene enden vurderer respondentene at de i minst grad vurderer at får 

tilbud om tilpasset bolig er: 

 

 Dobbeltdiagnostiserte med rus- og psykiatriproblematikk 

 Personer med rusproblematikk 

 Bostedsløse 

 

I likhet med tilbud om tilpasset booppfølging, vurderes tilbud om tilpasset bolig å være særlig 

manglende for målgruppen dobbeltdiagnostiserte med rus- og psykiatriproblematikk, personer 

med rusproblematikk og bostedsløse. I tillegg vurderes unge og økonomisk vanskeligstilte som 

grupper som i liten grad får tilbud om tilpasset bolig. Også av de kvalitative intervjuene fremgår 

det at det er stor mangel på boliger tilpasset de tre målgruppene dobbeltdiagnostiserte, personer 

med rusproblematikk og bostedsløse. Det kommer frem av intervjuene at dette er personer som 

har behov for et individuelt tilpasset og helhetlig botilbud, der oppfølging av ulik grad må være 

integrert i tilbudet. I tillegg uttrykkes det at disse gruppene har behov for mindre ettroms- og to-

romsleiligheter, hvilke er leilighetstyper som er kostbare og som kommunen har underskudd på.  

 

En annen sentral utfordring knyttet til å bosette personer med rus- og/eller psykiatriproblema-

tikk, er at det kan være problematisk å bosette disse i ordinære bomiljøer der det for eksempel 

er barnefamilier boende. Dette kan føre til at potensielle naboer opplever frykt og utrygghet, og 

at det oppstår konflikter mellom den bosatte, naboer og kommunen. En aktiv og god booppføl-

gingstjeneste kan medvirke til å hindre at denne typen konflikter oppstår, men i enkelte tilfeller 

kan det være hensiktsmessig å bosette disse målgruppene i bomiljøer som ligger i en viss av-

stand til naboer. Flere informanter etterlyser en felles faglig plattform på det boligsosiale områ-

det, og vi vurderer at det kan være hensiktsmessig å foreta en vurdering av hvordan kommunen 

ønsker å bosette disse målgruppene. Hvordan ønsker kommunen at disse målgruppene skal bo, 

for seg selv i mer avsidesliggende boliger, eller integrert i det øvrige samfunnet? Etter vår vurde-

ring vil en differensiert boligmasse, som gir muligheter for å kombinere de to alternativene, bidra 

til at man får gitt målgruppene et individuelt tilpasset botilbud. Dette fordrer en fleksibel tilnær-

ming til tjenesteutøvelse knyttet til både bolig og booppfølging, og at det legges til grunn en for-

ståelse om at det er store variasjoner i behov også innad i målgruppene.    
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Samtidig vurderer de fleste respondentene i spørreundersøkelsen at brukere i kommunen stort 

sett får tilbud om en bolig som er tilpasset deres behov, og at kommunen tar en aktiv rolle på 

boligmarkedet.  

 

Når det gjelder tiltak som bør iverksettes for å gi vanskeligstilte på boligmarkedet et bedre botil-

bud oppgir respondentene at det for det første må anskaffes flere boliger. For det andre vektleg-

ger flere respondenter at kommunen må anskaffe boliger i flere geografiske områder og ikke 

samle den kommunale boligmassen på enkelte steder. For det tredje vektlegges det at kommu-

nen har behov for en variert boligmasse som gir mulighet for ulike former for booppfølging, slik 

at både boligen og booppfølgingen kan tilpasses den enkelte bruker.  

 

3.5.2 Fleksibel bruk av boligmassen 

Fra boligmelding 2.0 fremgår det at Bærum kommune har fokus på fleksibilitet, og at universell 

utforming samt blanding av målgrupper vil være sentrale strategier i det videre arbeidet. Med 

universell utforming menes det forhold at produkter, bygninger og omgivelser for øvrig kan bru-

kes eller er tilgjengelig for så mange mennesker som mulig, uavhengig av brukernes ferdighets-

nivå og uten at det forutsettes spesialtilpassede løsninger for den enkelte14. Her er det viktig å ta 

forbehold om at man ikke kan legge en felles standard til grunn for all bygging, da mennesker 

kan ha ulike og motstridende behov. Husbanken presiserer derfor at der universell utforming ikke 

dekker behovet, vil det være nødvendig med individuell tilpasning15. Blanding av målgrupper er 

en strategi som kan bidra til en effektiv måte å utnytte boligmassen på. Rambøll vurderer også at 

blanding av målgrupper, der man tenker på tvers av målgruppene, kan bidra til at eventuelle bo-

ligtilbud blir mer tilpasset den enkeltes behov. En ledig bolig kan med en slik strategi bli tildelt 

den brukeren som 1) har størst behov for og 2) passer best til den aktuelle boligen, uavhengig av 

hvilken ”målgruppe” brukeren er kategorisert som.  

 

Dersom kommunen skal lykkes med sistnevnte strategi, vil det være nødvendig å strømlinjefor-

me forvaltning, tildeling og oppfølging av bolig på en måte som muliggjør en faktisk implemente-

ring av strategien. Med andre ord fordrer strategien at det faktisk er mulig for tjenesteapparatet 

å tenke på tvers av målgrupper under utformingen av det boligsosiale tilbudet. Det fremkommer 

av de kvalitative intervjuene at det er visse praktiske utfordringer knyttet til det å blande mål-

grupper, på grunn av at boliger som blir ledige er tiltenkt en bestemt målgruppe.    

 

3.6 Tildeling av bolig   

Tildeling av bolig foregår på to ulike arenaer i Bærum kommune. Den ene arenaen er Tildelings-

kontoret som ligger under Pleie og omsorg, og som tildeler bolig med service til aktuelle brukere. 

Den andre arenaen er Bolig- og oppfølgingskontoret, som tildeler de kommunale utleieboligene til 

vanskeligstilte på boligmarkedet. Videre i dette avsnittet fokuserer vi på denne andre arenaen. 

Det fremgår av analysen at boligsøkere sender søknad til Bolig- og oppfølgingskontoret om en 

kommunal utleiebolig. Saksbehandlere ved Bolig- og oppfølgingskontoret behandler søknaden og 

vurderer den opp mot spesifiserte kriterier/vilkår. For å få en kommunal utleiebolig må søker fylle 

følgende vilkår: 

 

 Søker har ikke mulighet til selv å ivareta sitt boligbehov på boligmarkedet på grunn av 

alder, funksjonshemming eller andre årsaker. Dette betyr at søker er funksjonshemmet, 

har en kronisk fysisk sykdom eller har betydelige sosiale vanskeligheter som hindrer ved-

kommende i å skaffe seg høvelig bolig. Det samme må være tilfelle for søkere som er 

uten bolig eller trenger særskilt tilpasset bolig på grunn av funksjonshemming 

 Søker må være folkeregistrert og bosatt i Bærum kommune 

 Søkere må dessuten kunne dokumentere eller redegjøre for at de har forsøkt å løse sitt 

boligbehov på det private marked 

 

Saksbehandlingen er slik at søkere får avslag dersom Bolig- og oppfølgingskontoret vurderer at 

de ikke oppfyller vilkårene. Dersom de vurderes å oppfylle vilkårene får de derimot et vedtak om 

at de er kvalifisert. Dette vedtaket kalles vedtak 1. De som er kvalifisert settes deretter på en 

                                                
14 Bærum kommune (2009): Boligmelding 2.0. Oppfølging av boligmelding 2008. 
15http://www.husbanken.no/Venstremeny/Universell%20utforming/Korleis%20byggje%20bustader%20med%20tanke%20pa%20univ

ersell%20utforming.aspx 
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venteliste, der de forblir frem til en aktuell bolig blir ledig, og tildeling av en faktisk ledig bolig 

skjer gjennom vedtak 2. En revisjonsrapport peker på flere forhold som bør utbedres når det 

gjelder tildelingsprosessen16. For det første peker rapporten på at tilbudet i skal være av midlerti-

dig karakter, og at gjennomsnittlig botid er på 6 år, noe som indikerer at det er vanskelig for 

målgruppene å finne mer permanente løsninger på det private markedet. For det andre pekes det 

på at det er uheldig at søkere som har fått vedtak om at de er kvalifisert for kommunal bolig må 

stå på venteliste uten å vite når en aktuell bolig blir ledig. For det tredje pekes det på at de vur-

deringer av søknader og prioriteringer mellom de på venteliste må dokumenteres og skriftliggjø-

res på en grundig og etterrettelig måte.     

 

Det fremgår av våre intervjuer at det skal arbeides med å utbedre nevnte forhold på bakgrunn av 

funn i revisjonsrapporten. I tillegg kommer det frem av intervjuene at tildeling av bolig til de 

mest utfordrende målgruppene, dvs. vanskeligstilte med rusmiddel- og/eller psykiatriproblema-

tikk, kan vanskeliggjøres gjennom at fagenheter som har oppfølging av aktuelle boliger er mot-

villige til å ta i mot enkelte brukergrupper. Vi vurderer at det bør settes fokus på å systematisere 

samarbeidet mellom Bolig- og oppfølgingskontoret og aktuelle fagenheter, og at de involverte ak-

tørers roller og myndighetsområder tydeliggjøres.   
 

3.7 Samarbeid 

Det fremkommer av spørreundersøkelsen at samtlige respondenter oppgir at de samarbeider 

med andre aktører internt i kommunen. Den aktøren som den klart største andelen av respon-

dentene oppgir å samarbeide med er Bolig- og oppfølgingskontoret. Over halvparten av respon-

dentene spesifiserer at de samarbeider med Bolig- og oppfølgingskontoret, og dette bekrefter at 

Bolig- og oppfølgingskontoret er en svært sentral aktør innenfor kommunens boligsosiale arbeid. 

Andre aktører som det samarbeides med i vesentlig grad er Tildelingskontoret, Eiendom, Psykisk 

helse, Progress tiltak og Pleie om omsorg. I tillegg oppgis NAV som en sentral samarbeidspart-

ner. Flertallet vurderer også at samarbeidet med disse aktørene fungerer godt. 

 

Når det gjelder eksternt samarbeid oppgir i overkant av halvparten av respondentene at de sam-

arbeider med eksterne aktører på det boligsosiale området. Den største andelen spesifiserer pri-

vate huseiere og -utleiere som samarbeidspartnere, mens andre samarbeidspartnere som spesifi-

seres er behandlings- og rehabiliteringssteder, leger, Husbanken og andre kommuner. De områ-

dene som samarbeidet dreier seg om illustreres av figur 3.8 under.  

Figur 3.8: ”Innenfor hvilke områder samarbeider du med eksterne aktører? Flere kryss mulig” N = 20 

     
 

Det fremgår av figur 3.8 at det i størst grad samarbeides innenfor områdene booppfølging og 

fremskaffelse av bolig. Tildeling av bolig er også et viktig samarbeidsområde. I tillegg spesifiserer 

våre respondenter at det samarbeides omkring anskaffelse av behandlings- og rehabiliteringstil-

                                                
16 Bærum kommune (2010): Kommunale boliger i samsvar med retningslinjene? Forvaltningsrevisjonsrapport.  
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bud, samt omkring økonomiske virkemidler med Husbanken. Samarbeid med eksterne aktører 

vurderes også å fungere godt av flertallet av de som er involvert i eksternt samarbeid. 

 

Halvparten av respondentene oppgir at kommunen bør styrke samarbeid med eksterne aktører, 

og de aktørene som respondentene oppgir at det bør styrkes samarbeid med er private huseiere 

og -utleiere, andre kommuner, spesialisthelsetjenesten og helseforetak, Husbanken og frivillige 

organisasjoner. Årsaker som gis til at samarbeid med disse aktørene bør styrkes dreier seg om at 

kommunen har behov for flere boliger til målgruppene og for et styrket oppfølgingstilbud til mål-

gruppene.  

 

Rambøll støtter seg til respondentene, og vurderer at kommunen vil kunne dra nytte av å styrke 

samarbeidet med aktuelle aktører på det boligsosiale området, enten det dreier seg om boopp-

følging eller fremskaffelse av bolig.  
 

3.8 Kompetanse 

Flertallet av respondentene vurderer at de selv besitter tilstrekkelig kompetanse til å gi brukere 

et godt og tilpasset boligsosialt tilbud, men samtidig vurderer flertallet at det generelt er nødven-

dig å styrke kompetansen innenfor kommunens boligsosiale arbeid. Figur 3.9 under viser et tyde-

lig bilde av hvor respondentene vurderer at det er størst behov for kompetanseheving. 

Figur 3.9: ”Innenfor hvilke områder vurderer du at det er nødvendig å styrke kompetansen? Flere kryss 
mulig” N = 22 

 
 

De områdene som våre respondenter vurderer som mest kritiske når det gjelder kompetanse er 

hovedsakelig booppfølging, fremskaffelse av bolig, og bruk av kommunens egne tjenester og til-

tak. I tillegg vurderer flere respondenter at kommunen bør styrke kompetansen innenfor tildeling 

av bolig, arbeid knyttet til spesifikke målgrupper samt bruk av Husbankens virkemidler.  

 

Samtlige respondenter som har krysset av for arbeid knyttet til spesifikke målgrupper, spesifise-

res dobbeltdiagnostiserte med rusmiddel- og psykiatriproblematikk som den målgruppen som det 

bør styrkes kompetanse om. Denne målgruppen vurderes som vist tidligere også som den mål-

gruppen som i dag har det mest manglende tilbudet, både med hensyn til bolig og booppfølging. 

Rambøll vurderer at Bærum kommune er i besittelse av en god del kompetanse knyttet til opp-

følging av personer med rusmiddel- og/eller psykiatriproblematikk gjennom ressurser tilknyttet 

rusenheten Progress. Under Progress rustiltak finnes en ambulerende utetjeneste som driver 

oppfølging av personer med rusmiddelproblematikk, samt et ambulerende tverrfaglig team som 

driver oppfølging av personer med dobbeltdiagnose. Her har altså kommunen tilgang på to typer 

tilbud hvor det arbeides direkte med de målgruppene som kommunen opplever å ha størst vans-

keligheter med å følge opp på en fullverdig måte, og som kommunen dermed kan involvere i det 

videre arbeidet med å utforme gode og effektive tjenester.     
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I spørreundersøkelsen er respondentene blitt stilt spørsmål om hvilke tiltak som bør iverksettes 

for å styrke kompetansen på det boligsosiale området. På dette spørsmålet spesifiserer flere res-

pondenter at det er nødvendig å etablere samarbeid og samhandling gjennom møter, kurs og 

seminarer som kan bidra til at kommunen i større grad får utnyttet den kompetansen som den 

allerede har. En styrket koordinering av kommunens ressurser vurderes å være til fordel for både 

kommunen og målgruppene som kommunen skal betjene. I tillegg vurderes samarbeid med eks-

terne ressurser å kunne bidra med viktig kompetanse.  
 

3.9 Boligsosiale virkemidler 

Når det gjelder bruk av boligsosiale virkemidler, viser analysen at det vurderes å være under-

skudd på både booppfølging og tilgjengelig boliger. Her skal det rettes oppmerksomhet mot Hus-

bankens økonomiske virkemidler, og hvordan bruken av disse oppleves av respondentene i spør-

reundersøkelsen. Figur 3.10 gjengir respondentenes vurdering Bærum kommunes bruk av de vik-

tigste økonomiske virkemidlene.  

Figur 3.10: ”I hvilken grad vurderer du at følgende av Husbankens virkemidler blir tilstrekkelig benyttet 
i Bærum kommune?” N = 37 

 
 

Det fremgår av figur 3.10 at respondentene stort sett vurderer at de ulike økonomiske virkemid-

lene blir tilstrekkelig benyttet, dette gjelder særlig bruk av statlig bostøtte og startlån. Enkelte er 

kritiske til bruk av utbedringstilskudd, og begrunner dette med at Husbanken opererer med 

strenge krav når det gjelder utbetaling av utbedringstilskudd.  

 

Samtidig oppgir omtrent halvparten av våre respondenter at startlån bør benyttes i større grad 

enn i dag. I tillegg vurderer omtrent en tredjedel at etableringstilskudd, utbedringstilskudd og 

bostøtte bør benyttes i større grad.  

 

Når det gjelder hva som er de viktigste boligsosiale virkemidlene for vanskeligstilte i Bærum 

kommune viser spørreundersøkelsen at våre respondenter vurderer at det er nødvendig å benyt-

te flere virkemidler for å gi målgruppene et godt tilbud. Dette illustreres av figur 3.11 under. 
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Figur 3.11: ”Hva vurderer du er de viktigste boligsosiale virkemidlene for vanskeligstilte i Bærum kom-
mune? Flere kryss mulig” N = 37 

  
 

Kommunale boliger og kommunal booppfølging vurderes som de klart viktigste virkemidlene av 

respondentene i spørreundersøkelsen. Dernest er det statlig bostøtte som vurderes som viktig. 

Andre viktige virkemidler vurderes å være kommunal bostøtte, startlån, økonomisk rådgivning og 

etableringstilskudd.  

 

Rambøll vurderer at Bærum kommune har gode forutsetninger for å kunne gi brukere et helhetlig 

tjenestetilbud som ser de ulike virkemidlene i sammenheng med hverandre. Dette kan begrunnes 

med at det er etablert et Bolig- og oppfølgingskontor som forvalter de viktigste boligsosiale vir-

kemidlene, herunder råd og veiledning, tildeling av kommunal bolig, booppfølging og Husbankens 

økonomiske virkemidler. Utfordringen vil på organisatorisk nivå ligge i å tilrettelegge for et godt 

samarbeid mellom Bolig- og oppfølgingskontoret og utførere av tjenestene som tildeles.     

 

På spørsmål om hva som er de største utfordringene knyttet til det boligsosiale arbeidet i Bærum 

kommune, oppgir respondentene at utfordringene i størst grad dreier seg om: 

 

 Mangel på kommunale boliger tilpasset målgruppene 

 Mangel på ressurser til booppfølgingsarbeid 

 Mangel på koordinering og samhandling blant involverte aktører 

 Mangel på helhetlig tankegang blant involverte aktører 

 

Respondentene etterlyser tiltak som retter seg mot utfordringene over, og vurderer at tiltak ret-

tet mot disse utfordringene kan styrke kommunens muligheter til å gi målgruppene et helhetlig 

og tilpasset tjenestetilbud.   

 

Gjennomgangen av de åtte aktuelle temaene for foranalysen viser at det boligsosiale arbeidet i 

Bærum har en del positive aspekter. For eksempel er det generelt sett en tilfredsstillende forank-

ring i kommunen, og man har gjort et forbilledlig arbeid med å skaffe oversikt over behov på fel-

tet. Vi skal i det kommende kapittelet foreta en systematisk gjenomgang av det vi mener frem-

står som særlige utfordringer på det boligsosiale feltet.  
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4. BÆRUMS KOMMUNES BOLIGSOSIALE UTFORDRINGER  

Enkelt sagt er de to viktigste bestanddelene i boligsosialt arbeid tilgang til boliger og tilgang til 

kvalifisert personell. Personalet skal sørge for at brukerne får en bolig som er best mulig tilpasset 

behovene deres, og at de ved behov også kan sikres relevant og god oppfølging før, under og et-

ter innflytting i boligen. Som dokumentgjennomgangen i kapittel 3 viste har Bærum kommune 

svært god oversikt over behov og ressurser på det boligsosiale området, spesielt de forhold som 

er knyttet til boligmassen. Utfordringen for Bærum kommune ligger derfor ikke i å skaffe oversikt 

over hva som er det fremtidige behovet, men heller i hvordan man skal møte det identifiserte 

behovet så effektivt som mulig. Inntrykkene fra den kvantitative og den kvalitative datainnsam-

lingen sammenfaller i stor grad med det bildet som kommunen selv tegner i Boligmelding 2.0. 

For kommunen innebærer dette at det er et visst avvik mellom nåsituasjonen og det som kan be-

skrives som ønsket situasjon, eller idealsituasjonen, for det boligsosiale området i Bærum.  

 

Gjennom dette kapittelet vil vi oppsummere hva dette avviket består i, før vi helt til slutt i rap-

porten viser hvilke forutsetninger som bør oppfylles for at kommunen skal ha den beste mulighe-

ten til å nå sine boligpolitiske målsettinger.  

 

4.1 Tilbud vs. behov 

For at analysen skal kunne bistå arbeidet med å definere mål og satsningsområder i kommunens 

deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram best mulig, er det viktig å vise innen hvilke områder 

det ser ut til å være mest å hente. Slik Rambøll ser det vil dette dreie seg om de områder hvor 

det ser ut til å være størst påviselig gap mellom kommunens tilbud og det som er det faktiske 

behov. To perspektiver på gap er viktig å forholde seg til i denne sammenheng: 

 

 Hvordan ser avviket mellom tilbud og behov ut i dag? 

 Hvordan vil avviket mellom tilbud og behov utvikle seg fremover?   

 

Vi skal i det følgende se nærmere på hvordan disse perspektivene fremstår for målgruppene for 

det boligsosiale arbeidet. 

 

4.1.1 De sentrale målgruppene 

Per i dag er det meget utfordrende å finne egnet lokalisering for brukere med spesielle behov, for 

eksempel personer med rus- og/eller psykiatriproblemer og personer med redusert boevne. Det 

beskrives også en stor slitasje og verdiforringelse på en del boliger som benyttes av disse mål-

gruppene. Det er størst mangel på boliger til de som stiller aller svakest på det ordinære bolig-

markedet, altså de som har liten eller ingen boevne. I denne gruppen finner vi blant annet rus-

avhengige og personer med dobbelt- eller trippeldiagnose.  

 

Med flyktninger ser man at de ofte blir boende mye lenger i de kommunale boligene enn det som 

er meningen. Flyktningene er gjerne store familier med bare én lavtlønnet forsørger, noe som 

gjør det svært vanskelig å etablere seg på boligmarkedet i Bærum kommune hvor eiendomspri-

sene er høye. Det innebærer mange av flyktningene ikke har et reelt boligalternativ, med de re-

sultater det har for gjennomstrømmingen i de kommunale boligene.   

 

Fra fremskrivninger av befolkningsstatistikk ser man også at kommunen vil ha vesentlige end-

ringer i befolkningssammensetningen i nærmeste fremtid. Dette er tendenser som også er tydeli-

ge per i dag, og dreier seg om at antallet eldre øker, og særlig gruppen av de eldste eldre fra 

90år og oppover. Denne gruppen har gjerne behov for særlig omfattende hjelpetiltak, blant annet 

i forhold til fysisk tilpasning av boligen. I tillegg kan det også være aktuelt med nye boformer 

som søker å besørge at de eldre bor i egne hjem så lenge som mulig. Den aktive eldrepolitikken 

som føres i Bærum indikerer uansett at kommunen vil møte eldrebølgen på en god måte.  

 

På bakgrunn av dokumentstudiene og opplysninger fra flere informanter i den kvalitative data-

innsamlingen presenterer vi følgende scenarioer for utviklingen i brukergruppene av boligsosiale 

tjenester og virkemidler: 
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 Antall eldre øker, spesielt gruppen av de eldste eldre. Det medfører økt behov for om-

sorgsboliger. Det medfører også økt etterspørsel etter personell, og rekrutteringsproble-

mer kan melde seg 

 Flyktninger blir boende lenger i flyktningboliger enn det som er hensikten 

 Økt tilstrømming av enslige flyktninger 

 Økt behov for boliger til personer med rusproblematikk, psykisk syke og personer med 

dobbelt- og trippeldiagnose  

 

Av disse scenarioene er det særlig personer med rusproblematikk, psykisk syke og personer med 

dobbelt- og trippeldiagnose som bør trekkes frem som satsingsgruppe for Bærum kommune. 

Dette viser seg også i handling fra kommunens side. For å i møtekomme behovene til sistnevnte 

gruppe ferdigstilles for eksempel et nytt, utvidet anlegg på Vestre Hauger Gård i løpet av desem-

ber 2010. Det nye anlegget rommer botilbud, natthjemsfunksjon og dagtilbud for bostedsløse i 

Bærum kommune. I tillegg skal det etableres 12 boliger for vanskeligstilte og et mer skjermet 

natthjem.  

 

Til tross for nyetableringen tilsier informasjonen fra våre informanter at en stor del av behovet til 

personer som kan kategoriseres i denne målgruppen fortsatt vil være udekket. En kartlegging av 

bostedsløse som ble gjennomført i 2008 viste at 133 personer i Bærum var helt eller delvis uten 

et sted å bo, eller hadde behov for en mer egnet bolig og et bedre oppfølgingstilbud. De kartlagte 

befant seg i ulike målgrupper, men Riksrevisjonens undersøkelse av vanskeligstilte på boligmar-

kedet viste at 60 prosent av bostedsløse har problemer knyttet til rus og psykisk sykdom.17 I Bo-

ligmelding 2008 slås det også fast at en stor del av de bostedsløse i Bærum kommune tilhører 

nettopp denne målgruppen. 

 

I datainnsamlingen er dette det temaet hvor vi finner størst grad av konsensus blant responden-

ter og informanter. Nær samtlige respondenter i spørreundersøkelsen vurderte at tilbudet om til-

passet bolig var særlig mangelfullt for denne gruppen. Dette funnet ble også bekreftet gjennom 

de kvalitative intervjuene, der alle informanter viste til denne gruppen som mest krevende å job-

be mot, men hvor kommunen også har det mest mangelfulle tilbudet i dag. Ettersom avviket 

mellom nåsituasjonen og idealsituasjonen er størst for tilbudet som gis denne gruppen er det en 

åpenbar konklusjon at det for Bærums del vil det være nødvendig å holde et sterkt fokus på te-

matikk tilknyttet denne målgruppen.  

 

Videre i kapittelet vil vi systematisk gå gjennom status for hvert av de tematiske områdene som 

har vært gjenstand for vår analyse i kapittel tre, før vi i kapittelets konkluderende oppsummering 

trekker frem hvilke hovedutfordringer Bærum kommune står ovenfor.  

 

4.2 Organisering og forankring 

Det boligsosiale området er gjenstand for mye oppmerksomhet i Bærum, og beløpene som er av-

satt til fremtidig utvikling av feltet er av en størrelsesorden som indikerer at dette er et felt som 

prioriteres høyt av kommunens politiske ledelse. Imidlertid vurderer respondentene, der et fler-

tall representerer tjenesteapparatet, samlet sett at forankringen er sterkere blant kommunens 

tjenesteapparat enn blant kommunens ledelse og politikere, og det trekkes frem at bevilging av 

penger ikke nødvendigvis viser reell handlingsvilje. Etter vårt møte med alle nivåer i kommunen 

er Rambølls inntrykk likevel at forankringen generelt sett i Bærum kommune bør karakteriseres 

som tilfredsstillende. I dette ligger det at vi mener generelt å ha observert genuin interesse og 

kunnskap om de viktige problemstillingene som er aktualisert gjennom vår datainnsamling. Dette 

tyder på at kommunens programarbeid har gode forutsetninger for å lykkes. Når det er sagt vil vi 

også trekke frem noen tangerende utfordringer.  

 

Som nevnt ser vi ikke forankringsgrad som en særskilt utfordring, men vi vil heller trekke frem 

det som går på felles forståelse av det boligsosiale arbeidet som en markant utfordring. I dette 

legger vi at det er et fravær av det som gjerne refereres til som ”line of sight” i mål- og styrings-

litteratur18. I møtet med våre informanter, og i analyse av svarene på spørreundersøkelsen mener 

                                                
17 Gjengitt i Boligmelding 2008 
18 Se for eksempel: Kusek, Jody Z. & Ray Rist (2004): Ten Steps to a Results-Based Monitoring and Evaluation System. Washington 

DC: The World Bank.  
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vi å se at de ulike synspunktene som henger frem er formulert på bakgrunn av divergerende for-

ståelse av det boligsosiale arbeidet. Dette er selvsagt også et resultat som må ses i sammenheng 

med at folk representerer forskjellige fag- og tjenesteområder som er opptatt av forskjellige deler 

av det boligsosiale feltet. Like fullt er det også et fravær av en enhetlig forståelse av arbeidet 

som skal gjøres gjennom en lik forståelse av målsettinger og visjoner, og hvor man ikke har en 

god forståelse av den enkeltes bidrag i det store bildet. En slik klar siktelinje fra et hvert ståsted i 

organisasjonen er viktig mht til motivasjon og ensretting av innsats, og er i seg selv en sterk 

koordinerende drivkraft. Enkelt sagt kan en si at det må være enighet om målsettinger for effek-

tivt å skape resultater.  

 

Vi vil også trekke frem Bolig- og oppfølgingskontorets udiskutable nøkkelrolle på det boligsosiale 

området i Bærum kommune. Det foregår en samordning av virkemidler på dette kontoret hvor 

man har ansvar for tildeling av bolig, Husbankens virkemidler, rådgivning og veiledning, og 

booppfølging. Rambøll mener at dette gir til dels uutnyttede muligheter for koordinering av tje-

nestetilbud. Vi har likevel en oppfatning av at større beslutningsmyndighet burde vært lagt her, 

noe som ville gjort saksgang mer effektiv og med mindre vertikal saksflyt.  

 

4.3 Roller og ansvar 

Slik situasjonen er i Bærum kommune er dette et tema som ikke kan ses isolert fra foregående 

avsnitt. Fra de vurderingen vi har samlet inn fra våre respondenter og informanter ser vi at det 

er en viss grad av institusjonell usikkerhet i organisasjonen. Dette skyldes i første rekke den på-

gående omorganiseringsprosessen i forbindelse med etableringen av NAV-kontor som innebærer 

at mange grep allerede er gjort, men hvor andre fortsatt gjenstår. Foruten å vanskeliggjøre vårt 

arbeid med å vurdere arbeidet på det boligsosiale området i kommunen, tyder svar som ”dette 

skal finnes ut av”, og ”vi jobber med dette”, at det er behov for en mer inngående avklaring av 

roller og ansvar.  

 

Som vi har sett er det tre hovedparter som må samordnes for å få til en effektiv organisering av 

det boligsosiale arbeidet i kommunen: eiendom, bolig og oppfølgingskontoret, og de avdelinger 

og enheter som driver booppfølging av brukere. Det er behov for å avklare roller og ansvar mel-

lom disse partene, samt innad i dem.  

 

4.4 Booppfølging  

Et av regjeringens boligsosiale arbeidsmål er at flere skal få den oppfølgingen de trenger for å 

kunne bli boende i boligen sin.19 Boliggruppa innenfor Bolig- og oppfølgingskontoret har i stor 

grad ansvar for å følge opp de 1 700 husstandene som leier av kommunen. Selv om på langt nær 

alle hustander har behov for oppfølging fremgår det at kontoret har få ressurser til å drive mål-

rettet oppfølgingsarbeid. Oppfølgingen av personer med dobbeltdiagnose (rus/psykiatri) vil være 

særlig utfordrende med et underskudd på booppfølgingsressurser, da dette er en gruppe som 

krever tett oppfølging. 

 

Scenarioene vi presenterte innledningsvis i kapittelet vil, dersom de holder, generere økt behov 

for personale som kan sikre brukerne i de aktuelle målgruppene relevant og god oppfølging før, 

under og etter innflytting i kommunal bolig. Spesielt sårbar er oppfølging av brukere med rus-

problemer, psykiske lidelser eller dobbeltdiagnose hvor det er påkrevet spesiell kompetanse.  

 

Booppfølging nevnes sammen med fremskaffelse av bolig og bruk av kommunens egne tjenester 

og tiltak av respondentene i spørreundersøkelsen som det området med det største kompetanse-

hevingsbehovet. Samtlige respondenter som har krysset av for arbeid knyttet til spesifikke mål-

grupper, oppgir dobbeltdiagnostiserte med rusmiddel- og psykiatriproblematikk som den mål-

gruppen man trenger mer kompetanse på. Dette støttes av opplysninger vi har fått i kvalitative 

intervjuer med flere informanter. Samtlige av respondentene i spørreundersøkelsen mener at det 

ikke er satt av tilstrekkelige personalressurser til å drive booppfølgingsarbeid. 

 

I seg selv er ikke dette et overraskende resultat. Disse tjenestene er svært dyre å drifte, og res-

surssituasjonen er derfor også svært presset. Vi har ikke grunnlag for verken å avkrefte eller be-

                                                
19 http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/aktuelt/taler_artikler/politisk_ledelse/taler-og-artikler-av-politisk-radgiver-

l/2009/satsingsomrader-i-boligpolitikken-2009.html?id=560589; Boligmelding 2.0 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/aktuelt/taler_artikler/politisk_ledelse/taler-og-artikler-av-politisk-radgiver-l/2009/satsingsomrader-i-boligpolitikken-2009.html?id=560589
http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/aktuelt/taler_artikler/politisk_ledelse/taler-og-artikler-av-politisk-radgiver-l/2009/satsingsomrader-i-boligpolitikken-2009.html?id=560589
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krefte om det er behov for mer ressurser på dette området, men forholder oss til virkeligheten 

slik den beskrives gjennom datainnsamlingen. Vi vil i denne sammenheng også vise til de to fo-

regående temaene og nevne at det er behov for klarere samhandlingsmønstre og mer ensrettet 

arbeidsforståelse. Ettersom det er en klar oppfatning om at det er stor mangel på ressurser på 

feltet må det også vies ekstra oppmerksomhet mot å bruke de tilgjengelige ressursene så effek-

tivt som mulig, og på en måte som i størst mulig grad støtter opp om kommunens overordnede 

og prioriterte målsettinger for det boligsosiale arbeidet.  

 

4.5 Fremskaffelse av bolig 

Bærum har generelt sett en utfordring knyttet til fremskaffelse av boliger. Som vi så fra doku-

mentstudiene er det er stort behov for boliger, og utfordringene er sammensatte og spenner over 

en rekke problemstillinger. Informantene melder om et underskudd av tilgjengelige tomter, og 

det er generelt sett høye priser i BK, og som en følge av dette er det blant annet vanskelig å få 

innpass i det private leiemarkedet. I tillegg viser flere informanter til at boligene har et stort ved-

likeholdsetterslep.  

 

Det er også en utfordring for kommunen med individuell tilpasning av tilbud til de ulike målgrup-

pene. Sett i forhold til hverandre har de ulike behov knyttet til bolig og oppfølging. I tillegg er det 

behov for et differensiert tilbud til brukere innen samme målgruppe – for eksempel ulike grader 

av utviklingshemming, og ulike behov for oppfølging blant personer med rus- og psykiatriproble-

matikk.  

 

4.6 Tildeling av bolig 

Det foreligger enkelte utfordringer knyttet til tildelingsprosessen, som blant annet kommer til ut-

trykk gjennom revisjonsrapporten. Revisjonsrapporten peker på følgende forhold20: 

 

 Tilbudet om sosial bolig skal være av midlertidig karakter, men gjennomsnittlig botid er 

på 6 år, noe som indikerer at det er vanskelig for målgruppene å finne mer permanente 

løsninger på det private markedet  

 Det er uheldig at søkere som har fått vedtak om at de er kvalifisert for kommunal bolig 

må stå på venteliste uten å vite når en aktuell bolig blir ledig  

 Vurderinger av søknader og prioriteringer mellom de på venteliste må dokumenteres og 

skriftliggjøres på en grundig og etterrettelig måte     

 

I tillegg kommer det frem av de kvalitative intervjuene som Rambøll har gjennomført at tildeling 

av bolig til de mest utfordrende målgruppene, dvs. vanskeligstilte med rusmiddel- og/eller psyki-

atriproblematikk, kan vanskeliggjøres gjennom at fagenheter som har oppfølging av aktuelle bo-

liger er motvillige til å ta i mot enkelte brukergrupper. Vi vurderer at det settes fokus på å sys-

tematisere samarbeidet mellom Bolig- og oppfølgingskontoret og aktuelle fagenheter, og at de 

involverte aktørers roller og myndighetsområder tydeliggjøres.   

 

4.7 Samarbeid 

Vi har undersøkt hvordan og med hvem våre respondenter og informanter samarbeider, og vi har 

også bedt dem vurdere kvaliteten på internt og eksternt samarbeid.  Ikke overraskende er det 

Bolig- og oppfølgingskontoret som trekkes frem som den vesentlige interne samarbeidsaktøren 

på det boligsosiale området. I vurderingen av det interne samarbeidet er det en generell enighet 

om at dette samarbeidet fungerer godt.  

 

Likeledes vurderes det eksterne samarbeidet som velfungerende, og den aktøren som trekkes 

frem av de fleste er private huseiere og utleiere. Det er også et generelt og godt samarbeid med 

2.linjetjeneste, og også med Husbanken, som også nevnes som en viktig kilde til kunnskap om 

blant annet de økonomiske virkemidlene 
 
Selv om det eksisterende samarbeidet ser ut til å fungere greit er det likevel nødvendig med et 
videre fokus på dette temaet. Datainnsamlingen tyder på at kommunen bør styrke sitt samarbeid 

med eksterne aktører, og da i særdeleshet private huseiere og -utleiere, andre kommuner, spesi-
alisthelsetjenesten og helseforetak, Husbanken og frivillige organisasjoner. Ved styrket samar-

                                                
20 Bærum kommune (2010): Kommunale boliger i samsvar med retningslinjene? Forvaltningsrevisjonsrapport.  
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beid med disse aktørene er det en oppfatning om at kommunen vil kunne avhjelpe sitt behov for 
å gi målgruppene et oppfølgingstilbud, samt behovet for flere boliger til målgruppene.  
 

I denne sammenheng finner Rambøll det naturlig å vie ekstra oppmerksomhet mot å utvikle 
samarbeid mot andre kommuner og Husbanken. En viktig del av deltagelsen av BoSo dreier seg 
nettopp om dette, og det er for eksempel innledet det Rambøll oppfatter som et viktig og godt 
nettverk mellom kommunene, der prosjektlederne i særlig grad er mobilisert. Det vil være en ut-
fordring for kommunen å mobilisere også øvrige deler av ansatte på det boligsosiale felt på en 
stabil måte, slik at erfaringsutveksling som foregår i regi av BoSo kommer flest mulig til nytte.  
 

Bærum fremstår per i dag som en særlig viktig partner i BoSo-samarbeidet blant annet i egen-
skap av sin størrelse. Denne dimensjonen gir en mulighet til å prøve ut tiltak mot deler av en 
målgruppe, slik at man også kan drive forsøk som inkluderer en sammenlignbar kontrollgruppe, 
og som dermed gir en mulighet til en mer effektiv vurdering av resultat. På denne måten frem-
står Bærum kommune potensielt sett som et sterkt ”boligsosialt laboratorium” som vil ha stor 
nytte for andre kommuner og Husbanken. I seg selv er dette en egenskap som bør kunne utløse 
ekstra kompetansemidler dersom Bærum kommune gjør godt nok forarbeid. 

 

Vi har også lagt vekt på å undersøke i hvilken grad Bærum kan sies å ha et samarbeid med frivil-
lig sektor i kommunen. Ingen av våre datakilder tyder på at det er noe systematikk i dette. En 
utfordring er derfor å se om det er noen boligsosiale områder i Bærum kommune hvor dette kan 
være aktuelt. For eksempel har Rambøll i kontakt med RIO21 (Rusmisbrukernes Interesseorgani-
sasjon) blitt orientert om eksempler hvor organisasjonen tar del i oppfølgingsarbeidet ved bomil-

jøer som huser beboere som krever tett oppfølging. 
 

4.8 Kompetanse 

Kompetanse, henger sammen med flere av punktene over. Kompetansebehovet er for eksempel 

knyttet til de ulike målgruppene, og det er behov for å spre kompetanse på tvers av avdelinger 

som har kontakt med samme typer målgrupper. Dette diskuteres nærmere under booppfølging 

og Boligsosiale virkemidler. 

 

Vi vil også nevne et tema som nærmest har vært et fraværende kompetansemoment i datainn-

samlingen. Dette dreier seg om bedre utnyttelse av kommunens uformelle kompetanse. I dette 

legger vi at det er en stor del av kommunens ansatte som er i jevnlig kontakt med beboere i de 

ulike målgruppene, og som i tillegg til å ha kunnskap om enkeltbrukere, også besitter atskillig re-

lasjonell kompetanse som ikke er synlig for øvrig ansatte. Et eksempel er vaktmestertjeneste 

som i sitt ettersyn av boliger også kommer i kontakt med de som er beboere, og som for beboe-

ren representerer en annen og mer ”ufarlig” del av tjenesteapparatet 

 

4.9 Boligsosiale virkemidler 

Bruk av Husbankens virkemidler er et annet område som også identifiseres som aktuelt for kom-

petanseheving. Fra datainnsamlingen har vi for eksempel registrert flere forslag om at saksbe-

handlere bør bli enda flinkere til å se virkemidlene i sammenheng, og også til å identifisere per-

soner i et leieforhold med kommunen som kan være i stand til å betjene et huslån. Lykkes en 

med dette vil det bidra til økt gjennomstrømming av leietakere og dermed frigi boliger. Dette er 

en viktig utfordring å ta tak i ettersom mangelen på kommunale boliger er stor. 

 

Tidligere i kapittelet så vi under booppfølging at informantene og respondentene trakk frem 

booppfølging som er et område med for lite tilgjengelige ressurser. Dette er en situasjon som 

også er aktuell for de andre kommunene. Som vi nevnte vil det være viktig å benytte de eksiste-

rende ressurser som best mulig. Det å kunne benytte økonomiske boligsosiale virkemidler på en 

helhetlig måte vil være et viktig bidrag også for booppfølgingen. Bolig- og oppfølgingskontoret 

må i så tilfelle få en mer rendyrket rolle som innebærer et klarere mandat og en styrket beslut-

ningsmyndighet. Dette vil gjøre at de i større grad kan fatte beslutninger uavhengig av de andre 

booppfølgingsmiljøene.  

 

 

 

 

                                                
21 Se for eksempel sluttrapport i forbindelse med foranalyse gjennomført for Hamar kommune 
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5. ANBEFALINGER FOR VEIEN VIDERE 

Det fremgår av de to foregående kapitlene at det er mangelen på boliger og ressurser til målret-

tet booppfølgingsarbeid som vurderes av våre informanter å være det mest kritiske området i 

kommunens boligsosiale arbeid. Underskuddet på boliger fører til lange ventelister, og til at per-

soner med behov for en tilpasset bolig ikke får det de tilbudet de har behov for. Behovene er som 

nevnt tidligere kartlagt gjennom arbeidet med Boligmelding 2.0, og kommunen har tilsynelatende 

god oversikt over behov blant de ulike målgruppene. De som i minst grad får tilbud om tilpasset 

bolig vurderes gjennomgående å være personer med rusproblematikk og dobbeltdiagnostiserte. 

Rambøll vurderer at det er flere tiltak som kan bidra til å bedre det boligsosiale tilbudet til vans-

keligstilte på boligmarkedet. I forhold til organisering kan arbeidet koordineres bedre og sam-

handlingen mellom involverte aktører kan med fordel styrkes. Kommunens ansatte som jobber 

med boligsosiale problemstillinger har også behov for en felles faglig plattform som kan gi retning 

i det daglige arbeidet. I det følgende konkretiserer vi tiltak som vi vurderer kan bidra til å løse 

opp i de utfordringene som foreligger i kommunens boligsosiale arbeid.  

 

5.1 Organisering og forankring 

Samlet sett opplever informantene at forankringen er blitt sterkere de siste årene, og at det nå 

foreligger et reelt ønske om å ta tak i utfordringer på området.  

 

I utgangspunktet vurderer vi at organiseringen, der Eiendom, Bolig- og oppfølgingskontoret og 

de ulike fagmiljøene gis ansvar på det boligsosiale området, er hensiktsmessig. Utfordringen lig-

ger i samhandlingen disse aktørene imellom, som kompliseres av at roller og ansvarsområder 

griper inn i hverandre. Rambøll vurderer at kommunen har store muligheter til å koordinere tje-

nester og tilby et helhetlig tjenesteapparat gjennom å utnytte tilgjengelige ressurser og kompe-

tanse på en bedre måte. De viktigste boligsosiale virkemidlene er samordnet i Bolig- og oppføl-

gingskontoret, herunder tildeling av kommunal bolig, Husbankens økonomiske virkemidler, vei-

ledning og rådgivning, samt booppfølging. I tillegg har kontoret samarbeid med Eiendom vedrø-

rende forvaltning, og de ulike fagenhetene (Progress rustiltak, Pleie og omsorg, Flyktningekonto-

ret og Psykisk helse) vedrørende de ulike målgruppene. Gjennom å tydeliggjøre Bolig- og oppføl-

gingskontorets rolle og myndighet som bestiller av boliger og tjenester – og som koordinator på 

det boligsosiale området – vurderer vi at kommunen vil kunne mobilisere et helhetlig boligsosialt 

tilbud. Dette vil kunne gi en tydeligere retning på det boligsosiale arbeidet, og bidra til at man ut-

former treffsikre tjenester både knyttet til bolig og booppfølging.    

 

Våre anbefalinger for veien videre rettet mot organisering og forankring er dermed: 

 

 Kommunen bør komme frem til en felles forståelse av hvordan kommunens boligsosiale 

arbeid skal og bør være organisert. Med dette mener vi at kommunen bør komme frem til 

en organisasjonsmodell som ligger til grunn for det boligsosiale arbeidet 

 Kommunen bør fokusere på å videreutvikle samarbeidsrelasjonene mellom Eiendom, Bo-

lig- og oppfølgingskontoret og de ulike fagenhetene som driver oppfølging av brukere 

 

5.2 Roller og ansvar 

Vi vurderer at det er nødvendig å iverksette tiltak rettet mot å tydeliggjøre roller og ansvar på 

det boligsosiale området. Kommunen bør iverksette en prosess der man i fellesskap kommer 

frem til hva roller og ansvar til de ulike aktørene skal og bør være. Samarbeidet mellom Bolig- og 

oppfølgingskontoret og Eiendom vil for eksempel kunne dra nytte av en rolleavklaring. I noen til-

feller hersker det usikkerhet om hvilke enheter som skal gjøre hva, i andre tilfeller oppgis det å 

være en tautrekking om oppgaver. Slik usikkerhet og tautrekking kan redusere effektiviteten i 

det boligsosiale arbeidet, og Rambøll vurderer derfor at rollene bør avklares og forankres i rele-

vante styringsdokumenter.  

 

Våre anbefalinger for veien videre rettet mot roller og ansvar er dermed: 

 

 Kommunen bør avklare rolle- og ansvarsfordelingen mellom Bolig- og oppfølgingskonto-

ret og Eiendom 
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 Kommunen bør avklare rolle- og ansvarsfordelingen mellom Bolig- og oppfølgingskonto-

ret og de ulike fagenhetene som driver oppfølging av brukere 

 Kommunen bør avklare hvilken rolle og myndighet Bolig- og oppfølgingskontoret skal ha 

på det boligsosiale området  

 

5.3 Booppfølging 

Booppfølging er et viktig område som det oppleves å være et vesentlig underskudd på i kommu-

nen. Booppfølging er et helt sentralt boligsosialt virkemiddel som kan bidra til at beboere makter 

å opprettholde en verdig bosituasjon og som kan stimulere beboere til å komme over i mer per-

manente boforhold på det private markedet. Booppfølging kan også bidra til at boligene i større 

grad blir fulgt opp og holdt i stand, slik at behov for vedlikehold blir redusert.  

 

Når det gjelder booppfølging er det flere områder som bør vies oppmerksomhet. For det første er 

det som nevnt behov for å avklare roller og ansvar knyttet til booppfølging. Er det Bolig- og opp-

følgingskontoret som skal drive oppfølging av alle kommunale utleieboliger eller skal Bolig- og 

oppfølgingskontoret fungere som en bestiller av booppfølging? For det andre bør kommunen i 

større grad etablere en felles faglig plattform for booppfølgingsarbeidet, slik at de ulike aktørene 

som driver booppfølgingsarbeid har ett sett med retningslinjer å forholde seg til. Rambøll vurde-

rer at kommunen besitter mye kompetanse som bør involveres i arbeidet med å utforme slike 

retningslinjer. For det tredje fremgår det tydelig av analysen at involverte aktører opplever et 

sterkt behov for en økning av personalressurser satt av til booppfølgingsarbeid.   

 

Våre anbefalinger for veien videre rettet mot booppfølging er dermed: 

 

 Kommunen bør avklare roller og ansvar knyttet til booppfølging 

 Kommunen bør utforme en felles faglig plattform for booppfølgingsarbeidet 

 Kommunen bør utrede mulighetene for å øke personalressurser satt av til booppfølging 

 

5.4 Fremskaffelse av bolig 

Det vurderes å være et vesentlig underskudd på boliger, og dette kommer til uttrykk i blant an-

net Boligmelding 2.0. Som nevnt i avsnitt 3.1 vil rådmannen i fremtiden anbefale overgang til en 

mer fleksibel bruk av boliger for å få til en mer dynamisk forvaltning av boligene. Det kan bidra 

til å avhjelpe situasjonen kommunen står overfor i forhold til å tilby bolig til enslige menn med 

ulik bakgrunn. Per i dag har kommunen en rekke ettromsleiligheter beregnet for eldre som ikke 

lenger er særlig etterspurt blant eldre. Disse kan være aktuelle for enslige menn, som for eksem-

pel enslige asylsøkere eller enslige menn med rusproblematikk. Her vil det imidlertid være avgjø-

rende å foreta en grundig vurdering av hva slags bomiljø den enkelte bruker kan passe inn i. vi 

vet at kommunen også har fattet interesse for konseptet ”Skjeve hus for skjeve mennesker”. 

Rambøll har erfaring fra denne boformen fra vår evaluering av Hjemløsestrategien i Danmark, og 

ser at dette bør være en velegnet alternativ boform i Bærum for en av de mest utsatte gruppene 

på boligmarkedet  

 

Som nevnt tidligere kan det være praktiske utfordringer knyttet til det å se på tvers av målgrup-

per, og det er klart at alt fra forvaltning og fremskaffelse av bolig til booppfølging må tilpasses en 

slik strategi dersom den skal fungere i praksis. I tillegg vil det være en forutsetning at strategien 

forankres i tjenesteapparatet i sin helhet. 

 

For å gjennomføre de prosjektene som er planlagt på en måte som sikrer vanskeligstilte et til-

passet boligtilbud er det vesentlig at samarbeidet mellom Eiendom og de aktørene som bestiller 

boliger fungerer godt. Det vil være viktig å inkludere faglige hensyn med hensyn til fremtidige 

beboeres behov i planlegging og utforming av boligene.  

 

Våre anbefalinger for veien videre rettet mot fremskaffelse av bolig er dermed: 

 

 Kommunen bør sørge for at eventuelle praktiske barrierer knyttet til blanding av mål-

grupper ikke kommer til hinder for implementering av strategien 

 Kommunen bør sørge for godt samarbeid mellom Eiendom og bestillere av bolig slik at 

boligene som realiseres er tilpasset den enkelte brukers behov 
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 Kommunen bør fortsette med å utvide boligmassen for å dekke foreliggende og fremti-

dige behov 

 Kommunen bør se nærmere på om konseptet med skjeve boliger lar seg gjennomføre 

 

5.5 Tildeling av bolig 

Når det gjelder tildelingsprosessen, vurderer vi at det er nødvendig å avklare myndigheten til Bo-

lig- og oppfølgingskontoret når det gjelder å tildele bolig, slik at dialogen med involverte fagen-

heter er konstruktiv. Vi vurderer at etablering av en felles faglig plattform, og en felles forståelse 

av hva som er kommunens målsettinger på det boligsosiale området, kan bidra til at samarbeidet 

mellom aktuelle aktører blir mer konstruktiv. Vi vurderer også at kommunen bør tilstrebe å sam-

ordne tildeling av bolig og tildeling av oppfølgingstjenester der det er mulig. 

 

Våre anbefalinger for veien videre rettet mot tildeling av bolig er dermed: 

 

 Kommunen bør fortsette å videreutvikle saksbehandlingen knyttet til tildeling av bolig i 

tråd med revisjonsrapporten 

 Kommunen bør tydeliggjøre Bolig- og oppfølgingskontorets myndighet og ansvar knyttet 

til tildeling av bolig  

 Kommunen bør utrede mulighetene for å samordne tildeling av bolig og tildeling av opp-

følgingstjenester  

 

5.6 Samarbeid 

Vi har sett at det ligger det et uutnyttet potensial i å styrke samarbeid med eksterne aktører for 

Bærum kommune. Dette kan for eksempel være private huseiere og -utleiere, andre kommuner, 

spesialisthelsetjenesten og helseforetak, Husbanken og frivillige organisasjoner. Slik Rambøll ser 

det vil et styrket samarbeid gi kommunen bedre forutsetninger for å nå sine boligpolitiske mål-

settinger og med det effektivt minske avstanden mellom nåsituasjonen og idealsituasjonen. Vi 

finner det naturlig og på kort sikt vie fokus på samarbeid med andre kommuner og Husbanken, 

mens private huseiere og frivillige bør inngå som en langsiktig strategi for å styrke feltet 

 

Bærum kommune har også en særegen profil blant BoSo kommunene som blant annet innebærer 

at utfordringene antar et større omfang enn hva som er tilfellet i de andre kommunene. Rambøll 

ser at nettopp dette forholdet bør karakterisere Bærum som partner i BoSo. Som den første store 

kommunen som deltar vil mye oppmerksomhet rettes mot Bærums aktivitet og progresjon i pro-

grammet. 

 

Vi har også ved flere anledninger vist at det er behov for en bedret samordning av interne inn-

satser på det boligsosiale området. Selv om det eksisterende samarbeidet vurderes som velfung-

erende vil det i veien mot bedre samordning også holdes fokus på å opprettholde og å videreut-

vikle den gode samarbeidskulturen som finnes per i dag.  

 

Våre anbefalinger for veien videre rettet mot samarbeid er dermed: 

 

 Utrede hvordan kommunen best kan fungere som et sterkt ”boligsosialt laboratorium” 

med stor nytte for egen kommune, andre kommuner og Husbanken 

 Søke å utnytte samarbeidet i BoSO best mulig, dette innebærer en bred mobilisering og 

deltakelse fra relevante tjenesteområder i kommunen 

 Videreutvikle den gode samarbeidsrelasjonen med private huseiere og –utleiere 

 Identifisere hvilke deler av det boligsosiale området som har mest å hente på et samar-

beid med frivillige, samt å identifisere hvilke aktører som er mest formålstjenelig å sam-

arbeide med 

 Se utvikling av gode og faste interne samarbeidsrammer som en viktig del av den nød-

vendige fremtidige samordningsinnsatsen  
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5.7 Kompetanse 

Når det gjelder kompetanse vurderer vi at kommunen for det første bør iverksette tiltak rettet 

mot egen organisasjon. Dette dreier seg om å utnytte den kompetansen som kommunen allerede 

er i besittelse av på en bedre måte, gjennom samarbeidsmøter og erfaringsseminarer. Vi vurde-

rer at kommunen i stor grad besitter kompetanse om de brukergruppene som det knyttes særlige 

utfordringer til, som blant annet personer med rus- og/eller psykiatriproblematikk. Dette er kom-

petanse som bør spres til andre enheter/avdelinger som møter denne målgruppen i det boligsosi-

ale arbeidet. I tillegg bør kommunen etablere en felles forståelse for hva som er kommunens 

målsettinger på det boligsosiale området, og hvordan det er tenkt at disse skal realiseres. Dette 

kan gjøres gjennom å etablere en ”line of sight” der de involverte på området får en forståelse av 

hvordan de kan bidra til å realisere organisasjonens målsettinger. 

 

Våre anbefalinger for veien videre rettet mot kompetanse er dermed: 

 

 Kommunen bør utvikle samarbeidsarenaer som tilrettelegger for kunnskapsdeling slik 

at kommunen får utnyttet den kompetansen som den har tilgjengelig 

 Kommunen bør sørge for at relevant kompetanse involveres i utforming av tjenester til 

vanskeligstilte på boligmarkedet  

 

5.8 Boligsosiale virkemidler 

Rambøll vurderer at Bærum kommune gjennom sin organisering har store muligheter for å kunne 

tilby vanskeligstilte på boligmarkedet et helhetlig tjenestetilbud. Dette forutsetter imidlertid at 

samarbeid på tvers av involverte aktører styrkes, og at tilgjengelig kompetanse involveres i ut-

formingen av tjenestene. Vi vurderer at Bolig- og oppfølgingskontoret bør gis en koordinatorrolle 

på det boligsosiale området og videreutvikle samarbeidsrelasjonene med Eiendom på den ene si-

den, og de ulike fagenhetene på den andre. Samtidig gir samarbeidet med Husbanken muligheter 

for å videreutvikle de statlige økonomiske virkemidlene slik at de møter behovene som er aktuel-

le blant større kommuner. Booppfølging er for eksempel en oppgave som krever store ressurser, 

men som er uvurderlig i det boligsosiale arbeidet, med hensyn til å bistå mennesker i å opprett-

holde en verdig bosituasjon, å forhindre utkastelser, og å fremme individuelle bokarrierer. Delta-

kelse i BoSo kan gi anledning til å utrede muligheter for statlig støtte til booppfølgingsarbeid.  

 

Våre anbefalinger for veien videre rettet mot boligsosiale virkemidler er dermed: 

 

 Kommunen bør sørge tilstrebe et helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud gjennom 

å tilrettelegge for at Bolig- og oppfølgingskontoret får en koordinatorrolle på det boligso-

siale området 

 Kommunen bør utrede mulighetene for å utfordre Husbanken på områder som kan bidra 

til at de statlige økonomiske virkemidlene tilpasses boligsosiale behov blant større kom-

muner  

 

5.9 Konklusjon med kortsiktig og langsiktig prioritering av anbefalinger 

Her ønsker vi å systematisere våre anbefalinger slik at vi tydeliggjør hvilke som bør er viktige på 

kort sikt, og hvilke som med fordel bør betraktes i et mer langsiktig perspektiv. Dette ønsker vi å 

gjøre med utgangspunkt i en SWOT-analyse, som synliggjør hva vi forstår som kommunens styr-

ker, svakheter, muligheter og trusler. Styrker og svakheter dreier seg om interne forhold i kom-

munens organisasjon, mens muligheter og trusler dreier seg mer om eksterne forhold. Generelt 

kan det være hensiktsmessig å foreta grep som er rettet mot interne forhold først, slik at kom-

munen som organisasjon er best mulig rustet til å ta fatt i eksterne forhold. 

 

I figur 5.1 presenterer vi en oversikt over hva vi på bakgrunn av den gjennomførte analysen for-

står som kommunens styrker, svakheter, muligheter og trusler. 
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Figur 5.1: Oversikt over styrker, svakheter, muligheter og trusler  

 
 

Som illustrert av figur 5.1 forstår vi kommunens interne styrker som god forankring av boligsosi-

alt arbeid gjennom grundig utarbeidede boligmeldinger som gir en god oversikt over behov og 

ressurser på det boligsosiale området. På grunnlag av disse meldingene er det bevilget midler til 

å fremskaffe boliger for de ulike målgruppene. Vi opplever at kommunen i stor grad har tilgang 

på nødvendig kompetanse, og at kommunens organisering gir muligheter for koordinering av bo-

ligsosiale tjenestetilbud. Interne svakheter er for det første et underskudd på boliger på den ene 

siden, og booppfølgingsressurser på den andre siden. Vi vurderer at det er visse uklarheter knyt-

tet til roller og ansvar som bør avklares, slik at tjenesteapparatet på en effektiv måte kan gå 

frem for å gi de ulike målgruppene et individuelt tilpasset boligsosialt tilbud. En annen svakhet 

som kommer frem av vår analyse er at kommunens sentrale målsettinger i liten grad er forankret 

blant tjenesteyterne. Eksterne muligheter eksisterer gjennom å styrke samarbeid med eksterne 

ressurser som frivillige med hensyn til booppfølging og private utleiere og utbyggere med hensyn 

til fremskaffelse av bolig. Samarbeidet med Husbanken gir også betydelige muligheter med hen-

syn til å styrke hele det boligsosiale tilbudet gjennom erfaringsdeling, økonomiske støtteordning-

er og kompetanseheving. Eksterne trusler forstår vi som etterspørselspresset på tomter og boli-

ger i kommunen, samt økende behov blant flere av målgruppene. 

 

Rambøll foreslår at Bærum kommune iverksetter prosesser som er rettet mot å avklare rolle- og 

ansvarsområder på det boligsosiale området. Gjennom dette kan kommunen tilrettelegge for at 

involverte aktører har et klart mandat å arbeide etter og for at samarbeidet aktørene imellom 

fungerer på en god måte. Hvordan kan kommunen som et samlet tjenesteapparat arbeide effek-

tivt for å imøtekomme målgruppenes behov på det boligsosiale området? Videre bør det innar-

beides systemer som bidrar til at kommunens sentrale målsettinger blir forankret blant de perso-

nene som skal realisere disse målsettingene i praksis. Fokus bør innledningsvis være rettet mot 

kommunens egen organisasjon, men vi foreslår at kommunen samtidig bør undersøke hvordan 

samarbeidet med Husbanken og andre kommuner kan bidra til å styrke det boligsosiale arbeidet i 

Bærum. Ved å tilrettelegge for gode samarbeidsrelasjoner og utnyttelse av egen kompetanse, 

vurderer vi at kommunen vil være godt rustet til å møte eksisterende og kommende utfordringer. 

Styrker

● god politisk forankring 
av boligsosialt arbeid 
gjennom meldinger og 
bevilgninger

● god oversikt over behov 
og ressurser  på området

● generelt i besittelse av 
nødvendig kompetanse  

● organisering gir 
muligheter for 
koordinering av tilbud

Svakheter

● underskudd på boliger

● underskudd på 
booppfølgingsressurser

● uklare roller og ansvar

● manglende utnyttelse 
av egen kompetanse

● manglende forankring 
av sentrale målsettinger 
blant tjenesteytere

Muligheter

● samarbeid med 
Husbanken  kan styrke 
økonomi og kompetanse

● styrket samarbeid med  
private utleiere og 
utbyggere kan  bidra til å 
dekke boligunderskudd 

● styrket samarbeid med 
frivillige kan  bidra med 
ressurser knyttet til 
booppfølging

Trusler

● mangel på tomter i 
kommunen

● generelt høye 
boligpriser i kommunen

● økende behov for 
boligsosiale tilbud blant 
flere målgrupper


