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1. Innledning 

Rambøll Management presenterer herved sluttrapporten for kartlegging av 
kommunenes boligsosiale arbeid. Undersøkelsen er gjennomført på oppdrag for 
Husbanken Region Midt-Norge, og har funnet sted i perioden desember 2007 til mars 
2008.  
 
Rambøll Management står alene ansvarlig for alle analyser, vurderinger og 
anbefalinger som presenteres i denne rapporten.  
 

1.1 Kartleggingens formål og fokus  
Hovedformålet med undersøkelsen er å gi Husbanken og andre interessenter en 
oversikt over kommunenes organisering av det boligsosiale arbeidet. Kartleggingen 
bygger på en breddeundersøkelse som har gått ut til alle norske kommuner, samt de 
15 bydelene i Oslo, og i denne har fokus vært på å identifisere faktorer av betydning 
for hvordan kommunene har valgt å organisere sitt boligsosiale arbeid. Foruten 
spørsmål som skal gi en generell kartlegging av organiseringen av boligsosiale 
virkemidler, er det i undersøkelsen rettet spesielt fokus på hvor vidt utrullingen av 
NAV- reformen har innvirkning på organiseringen av det boligsosiale arbeidet. 
Herunder er det blant annet etterspurt hvilke boligsosiale virkemidler som trekkes 
inn i NAV-kontorene, hvilke som holdes utenfor, og mulige begrunnelser for disse 
valgene. Undersøkelsen har også tatt for seg kommunenes bruk av boligsosiale 
planer for å se hvilken rolle disse ser ut til å spille for det boligsosiale arbeidet i 
norske kommuner, og hvordan planene eventuelt koordineres med øvrig planverk.  

Ettersom kartleggingen kun baserer seg på en kvantitativ breddeundersøkelse, 
understreker vi at det er viktig og nødvendig med en kvalitativ undersøkelse for å gå 
mer i dybden. Ut i fra det oversiktsbildet som en kartlegging gir oss, er det ikke 
mulig å gi svar på spørsmål om hvorfor bildet ser ut som det gjør. Parallelt og i 
etterkant av denne undersøkelsen gjennomfører NOVA en kvalitativ studie av et 
utvalg kommuner, med vekt på begrunnelser og motiver for de ulike valgene av 
organisering. Arbeidet med kartleggingen har foregått i samarbeid med NOVA, og de 
videre kvalitative undersøkelsene kan bygge videre på resultatet av kartleggingen, 
slik at man får sammenheng og gjensidig utfyllende resultat. 

1.2 Om undersøkelsen  
Forberedelsene til kartleggingen startet i desember 2007, og selve spørreskjemaet 
ble utviklet i en prosess der prosjektets referansegruppe, oppdragsgiver og NOVA ble 
involvert underveis. Referansegruppen kom med detaljerte innspill til et tidlig utkast 
av spørreskjemaet, mens NOVA og oppdragsgiver hadde mulighet til på komme med 
innspill fram til ferdigstillelse av spørreskjemaet. Resultatet ble et relativt 
omfattende spørreskjema med 22 spørsmål, hvorav de fleste var store 
batterispørsmål. Spørsmålene er fordelt på følgende fire tema: 

• Bakgrunnsspørsmål 
• Organisering av det boligsosiale arbeidet i kommunen  
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• Utviklings- og planarbeid innenfor det boligsosiale feltet 
• Virkninger av NAV-reformen på organiseringen av det boligsosiale feltet 
 
Spørreundersøkelsen ble sendt ut til respondentene 15. januar 2008 med svarfrist 4. 
februar. Respondentene ble valgt ut gjennom telefonsamtaler med kommunene, og 
gjennom å identifisere sentrale personer for kommunenes boligsosiale arbeid ut i fra 
opplysninger på kommunale hjemmesider. Respondentene ble også oppfordret til 
videredistribuering av skjemaet til egnet person om nødvendig, og likeledes ble det 
også oppfordret til samarbeid med andre under utfyllingen. Dette fordi det 
boligsosiale feltet erfaringsvis er komplekst, slik at det i mange tilfeller er vanskelig 
for en respondent å ha oversikt over hele kommunens virksomhet på området.  

Gjennom pilottesting av skjemaet fikk vi tilbakemelding om at utfylling tok 
respondenten fra 15-20 minutter. Omfanget av et spørreskjema står erfaringsvis i 
direkte samsvar med svarprosent, og på denne undersøkelsen oppnådde vi etter tre 
omganger med purring på e-post og telefon 313 gjennomførte svar, noe som 
tilsvarer en svarprosent på 70,3 %. Det var 108 spørreskjemaer som ikke ble 
besvart (24,3 %), 22 respondenter med noen utfylte svar (4,9 %), og bare to 
respondenter (0,4 %) som har frafalt. Dette må sies å være en god svarprosent, og 
sikrer en god statistisk tilnærming som ikke hadde vært mulig med for eksempel kun 
en utvalgsundersøkelse.  

1.2.1 Bakgrunnsvariabler 
Datamaterialet er også analysert opp mot en rekke utvalgte bakgrunnsvariabler, for 
å se hvordan bakenforliggende forhold kan være utslagsgivende for organiseringen 
av det boligsosiale arbeidet i en kommune. Det er store variasjoner mellom 
kommunene, særlig i forholdt til kommunestørrelse og kommuneøkonomi, og disse 
bakgrunnsvariablene var således naturlige å ta med. Det var også rimelig å inkludere 
variabler som kunne si noe om det boligsosiale arbeidet i kommunen. 

Bakgrunnsvariablene er valgt ut gjennom en prosess der Rambøll Management har 
foreslått en liste bakgrunnsvariabler for representanter for Husbanken Midt-Norge og 
NOVA, hvorpå disse kom med forslag og innspill til endringer og tillegg til denne 
listen. Bakgrunnsvariablene som er valgt ut er kategorier hvor det allerede foreligger 
statistiske oversikter, for eksempel fra SSB eller KOSTRA, slik at disse kan 
importeres inn i datasettet og dermed brukes aktivt i analysen.  

I kartleggingen har vi således benyttet oss av følgende bakgrunnsvariabler: 

• Kommunestørrelse - antall innbyggere  

• Kommuneøkonomi - frie inntekter i kr pr innbygger (2006) 

• Velstandsnivå i kommunen – bruttoinntekt i kr. pr. innbygger for innbyggere 
som er 17 år og over (2006) 

• Omfanget av det boligsosiale arbeidet - mottatt bostøtte i kr pr innbygger 1., 
2., 3. termin (2006) 

• Sentrum-periferi-dimensjon – andel av befolkningen som bor i tettsteder 
(2006) 
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• Utviklingsvillighet i det boligsosiale arbeidet - antall prosjekt godkjent for 
kompetansetilskudd (2007) 

• Næringsgrunnlag i kommunen - andel sysselsatte i primærnæringene 
(jordbruk, skogbruk, fiske) og andel sysselsatte i sekundærnæringene 

 

I analysearbeidet har vi vurdert det statistiske materialet opp mot alle disse 
variablene for å se om det gir seg utslag i mønster og tendenser i fordelingen av 
svarene. Det er særlig kommunestørrelse som viser seg å påvirke organiseringen, 
men resultatene ser også ut til å påvirkes av de øvrige variablene på ulike områder. 
Spørreundersøkelsen inneholder også ellers en rekke bakgrunnsspørsmål til 
kommunene som er brukt aktivt i analysen av øvrige spørsmål, uten at disse kan 
regnes som bakgrunnsvariabler i denne sammenheng (eksempler er antall 
beslutningsnivåer, arbeidsmodell i kommunen, etablering av NAV-kontor m.m.).  

Noen av variablene, og sammenhengen mellom dem, bør imidlertid omtales 
nærmere: 

Kommuneøkonomi: Frie inntekter per innbygger er et mål på hvor mye inntekter 
kommunene har til disposisjon etter at kostnadene for å innfri minstestandarder og 
lovpålagte oppgaver er trukket fra, og uttrykker kommunenes økonomisk 
handlefrihet.  

Omfanget av det boligsosiale arbeidet og Utviklingsvillighet: Det boligsosiale 
arbeidet omfatter mange ulike oppgaver. Vi regner med at den ene indikatoren vi 
har valgt ut, bostøtte per innbygger slik det ble utbetalt i de tre første terminene i 
2006, ikke er dekkende for å fange inn alle aspekter av omfanget av kommunes 
boligsosiale arbeid. Imidlertid vil den kunne si noe om hvor mange innbyggere i 
kommunen som er vanskeligstilte på boligmarkedet, og således også om kommunen 
må legge store eller mindre ressurser i forvaltningen av disse midlene. Dessuten er 
bostøtte et direkte boligsosialt virkemiddel, og omhandler således nettopp det 
undersøkelsen handler om. Slik skiller det seg fra enkelte andre sosialpolitiske 
virkemidler, som for eksempel økonomisk sosialhjelp, som i prinsippet vil ha et 
videre nedslagsfelt.  

Når det gjelder Utviklingsvillighet, antall prosjekter som ble godkjent for 
kompetansetilskudd i 2007, sier denne indikatoren noe om kommunen er aktiv i 
forhold til kompetanseheving og fornyelse i det boligsosiale arbeidet. 

Sammenheng kommunestørrelse og kommuneøkonomi: Grovt sett synker de 
frie inntektene per innbygger med innbyggertall, og de minste kommunen har 
betydelig høyere frie inntekter per innbygger enn de aller største kommunene. Over 
70 % av kommunene med mer enn 7500 innbyggere har 30.000 kr eller mindre i frie 
inntekter per innbygger. De resterende av disse mellomstore til store kommunene 
faller i kategorien 30.001 - 35.000 kr i frie inntekter per innbygger. Kommuner med 
mer enn 45.000 kr per innbygger i frie inntekter har så å si utelukkende inntil 2000 
innbyggere. Blant kommuner med 2001 – 7500 innbygger det noe mer spredning i 
frie inntekter, men den største andelen har lave inntekter. 
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Sammenheng kommunestørrelse og velstandsnivå: Velstandsnivået er lavere i 
de minste kommunene enn i de mellomstore og store kommunene. 

Sammenheng kommunestørrelse og omfang av det boligsosiale arbeidet: 
Det er en sammenheng mellom kommunestørrelse og omfang av det boligsosiale 
arbeidet, men den er ikke helt entydig. Kommuner av alle størrelser faller inn i den 
øverst kategorien, det vil si at de mottar mer en 700 kr i bostøtte per innbygger, 
men kommuner med mer enn 20.000 innbyggere står for 35% av disse. Samtidig er 
kommuner som mottar inntil 200 kr i bostøtte per innbygger kommuner med inntil 
2000 innbyggere i 88% av tilfellene. 40-50% av kommuner med mellom 2000-
20.000 innbyggere mottar 301-500 kr i bostøtte per innbygger. 

1.3 Leseveiledning 
Denne rapporten er bygget opp med følgende struktur:  

I Kapittel 2 presenteres et sammendrag av undersøkelsens funn, og således hva 
denne rapporten helt overordnet viser. 
 
I kapittel 3 viser vi hvordan respondentene har svart på organiseringen av det 
boligsosiale arbeidet, herunder hvor mange som jobber på feltet; organisering av 
individrettede og kommunale boligsosiale virkemidler; og organisering av 
booppfølgingstjenester og oppgaver i forbindelse med kommunale boliger. 
 
Kapittel 4 er en presentasjon av status for boligsosiale handlingsplaner i 
kommunene, hvordan de brukes, og hvordan de er koordinert med øvrig kommunalt 
planverk. I kapittel 4 ser vi også nærmere på boligsosiale handlingsplaners 
påvirkning på organiseringen av det boligsosiale arbeidet. 
  
Kapittel 5 presenterer hvordan svarene fra spørreundersøkelsen kan leses for å gi et 
bilde av hvorvidt grep med utspring i New Public Management teori har 
konsekvenser for organiseringen av boligsosiale virkemidler. 
 
Kapittel 6 tar for seg NAV-reformens betydning for organiseringen av boligsosialt 
arbeid, og ser på hvilke begrunnelser kommuner som har etablert NAV-kontor har 
for sine valg i forbindelse med plassering av boligsosiale virkemidler. Vi ser også på 
kommuner som ikke har etablert NAV-kontor for å undersøke om disse gjør bevisste 
valg i forkant av sin NAV-etablering. 
 
Kapittel 7 er en regionvis oversikt over det boligsosiale arbeidet i de seks regionene 
Region Sør, Region Vest, Region Øst, Region Midt, Region Bodø og Region 
Hammerfest. Ettersom de to sistnevnte regionene deler Troms mellom seg, og 
Region Bodø også inkluderer Svalbard har vi valgt å se disse to regionene under ett.  
 
Vedlegg – Alle tabeller ligger i et eget vedlegg. Vedlegget er bygget opp på samme 
måte som rapporten, slik at tabeller er organisert i forhold til kapitlene de tilhører, 
og også nummerert i henhold til den rekkefølgen de er presentert i rapporten.  
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2. Sammendrag 

Rambøll Management har i perioden desember 2007-mars 2008 gjennomført en 
survey om kommunenes organisering av det boligsosiale arbeidet. Surveyen ble 
sendt til alle landets kommuner, og det ble oppnådd en svarprosent på 70,3%. 
Oppdraget er gitt av Husbanken region Midt-Norge, og må ses i sammenheng med 
kvalitative dybdestudier som gjøres av Norsk institutt for Oppvekst, Velferd og 
Aldring (NOVA).  

Vi skal nedenfor kort gjengi sentrale funn fra rapporten, før vi går videre med mer 
utdypende framstilling av disse i de påfølgende kapitlene. 

2.1 Organisering av det boligsosiale arbeidet 
Undersøkelsen viser at det i stor grad er sosialkontoret som har ansvar for 
behovsvurdering og tildeling av Husbankens individrettede økonomiske boligsosiale 
virkemidler. En del kommuner har også lagt dette ansvaret til servicekontoret, særlig 
for bostøtten, og til enhet som arbeider med bolig, bygg, eiendom/teknisk etat. Det 
er særlig boligkontor som blir oppgitt under kategorien ”annet, spesifiser”. 

For tilskudd og låneordninger rettet mot kommunene er det i stor grad enhet som 
arbeider med bolig, bygg og eiendom/teknisk etat som har fått ansvar for dette, men 
også sosialkontoret i en del tilfeller. Av de som har oppgitt ”annet, spesifiser” nevnes 
rådmann og sentraladministrasjon hyppig.  

Det er også i stor grad sosialkontoret som blir benyttet til behovsvurdering, tildeling 
og gjennomføring av booppfølgingstjenester, men også tverretatlig team blir brukt i 
en del kommuner. En stor andel har også oppgitt ”annet, spesifiser”, og blant disse 
er det mange som oppgir tjenester som trolig ligger under pleie og omsorg, så som 
hjemmetjeneste og psykiatritjeneste. 

For kartlegging av behov for kommunale boliger og tildeling av bolig, benyttes 
tverretatlig team, enhet som arbeider med bolig, bygg og eiendom/teknisk etat og 
sosialkontor. Ansvaret for å tildele midlertidig bolig er det som oftest sosialkontoret 
eller NAV som har, mens oppføring, kjøp, salg, drift, utleie og øvrige 
forvaltningsoppgaver er det i svært stor grad enhet som arbeider med bygg, bolig og 
eiendom/teknisk etat som har ansvar for. 

2.1.1 Variasjoner i organiseringen ut fra sentrale bakgrunnsvariabler 
Det er en sterk, positiv sammenheng mellom kommunestørrelse og antall årsverk 
som benyttes på ulike oppgaver. Videre benytter små kommuner sosialkontoret til 
mange oppgaver i det boligsosiale arbeidet, mens andelen som benytter et 
tverretatlig team, servicekontor og boligstiftelse er størst for mellomstore 
kommuner. Andelen som benytter enhet som arbeider med bolig, bygg og 
eiendom/teknisk etat til individrettede virkemidler er størst blant de største 
kommunene, og av kommuner som benytter kommunalt foretak er det klart størst 
store kommuner. 
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I forhold til kommuneøkonomi er det kommuner med høyest inntekter som i størst 
grad benytter sosialkontoret, mens kommuner med lave inntekter i større grad 
bruker enhet som arbeider med bygg, bolig og eiendom/tekniske etat.  

Kommuner med stort omfang av boligsosialt arbeid legger i minst grad ansvar til 
sosialkontoret. Det samme gjelder for tettbebygde kommuner og kommuner med 
høy andel primærnæringer. 

2.2 Bruk av planer i det boligsosiale arbeidet 
55 % av respondentene oppgir at kommunen har boligsosial handlingsplan, og 69% 
av dem reviderer denne jevnlig. 25 % oppgir at de ikke har revidert planen de siste 
fem år. På grunnlag av undersøkelsen ser det også ut til at den boligsosiale 
handlingsplanen i mange kommuner brukes svært eller til en viss grad aktivt i det 
boligsosiale arbeidet, men i mindre grad i utformingen av kommunens 
utbyggingspolitikk. I mange kommuner ser det heller ikke ut til at den boligsosiale 
handlingsplanen er godt integrert i kommunens øvrige planverk. Undersøkelsen 
tyder på at det i mange kommuner ikke jobbes systematisk med det boligsosiale 
arbeidet, og at de som jobber i sektoren ser et behov for mer kunnskap og 
kompetanse.  

Blant bakgrunnsvariablene, er det kommunestørrelse og omfang av det boligsosiale 
arbeidet som ser ut til å være de viktigste forklaringsfaktorene for hvor systematisk 
kommunene arbeider i det boligsosiale arbeidet. Resultatene indikerer at kommuner 
med mange innbyggere, og kommuner med stort omfang av boligsosialt arbeid, 
jobber mer systematisk enn mindre kommuner. Imidlertid spiller både 
kommuneøkonomi og sentrum-periferi-dimensjonen inn når det gjelder hvorvidt 
kommunene har en boligsosial handlingsplan eller ei, og det er kommuner med 
lavest frie inntekter, og i tettbebygde strøk som i størst grad har boligsosial 
handlingsplan. Oppsummert kan det se ut til at kommuner som har de største 
behovene på det boligsosiale område også jobber mest systematisk i forhold til både 
planverk og i det praktiske arbeidet. 

2.2.1 Innvirkningen av boligsosial handlingsplan på organisering 
Generelt i breddeundersøkelsen er resultatene som omhandler boligsosiale 
handlingsplaner interessante, og åpner for videre analyser. Kommuner som har 
utarbeidet boligsosiale handlingsplaner viser til dels stor forskjell fra kommuner uten 
planer når det gjelder organisering av ulike virkemidler/oppgaver /tjenester, og også 
andre forhold, som illustrert i boksen under.  
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Imidlertid viser analysene også variasjoner mellom plankommunene når det gjelder 
graden av integrasjon mellom boligsosial handlingsplan og øvrig kommunalt 
planverk, og graden av systematikk og rutiner i det praktiske arbeidet. Resultatene 
indikerer på den ene siden at en rekke kommuner har boligsosial handlingsplan som 
ikke brukes aktivt. På den andre siden finnes det også kommuner som bruker planen 
aktivt, men som ikke nødvendigvis jobber systematisk. Det er flere faktorer som vil 
spille inn, så som innholdet i den boligsosiale handlingsplanen, hvordan den er 
implementert i de etater som arbeider med feltet, og ikke minst hvorvidt det er et 
aktivt samarbeid mellom disse etatene påvirke det praktiske boligsosiale arbeidet.  

2.3 Begrunnelser for organisering av det boligsosiale arbeidet 
Respondentene oppgir at det i stor grad er faglige begrunnelser av hva som er best 
for bruker, men også hvordan de ansattes fagkompetanse utnyttes, som ligger til 
grunn for organiseringen av det boligsosiale arbeidet. Økonomi/effektiv ressursbruk 
og serviceorientert kundebehandling oppgis også å ha stor betydning av en betydelig 
andel respondenter. Bare en liten andel oppgir at omorganisering og tilpasning til en 
bestiller - utfører modell har høy betydning, og rundt en tredjedel oppgir at det er av 
liten eller svært liten betydning. 

Særlig økonomi/effektiv ressursbruk, men også serviceorientert kundebehandling og 
tilpasning til en bestiller-utfører modell, har hatt større betydning i store kommuner 
enn i mindre kommuner. Faglige vurderinger av hva som gir mest spillerom for at de 
ansatte skal kunne bruke sin kompetanse har hatt størst betydning i mellomstore og 
små kommuner. 

Det er særlig økonomi og en vurdering av hvilken organisering som gir best 
spillerom for bruk av de ansattes kompetanse som tydelig henger sammen med 
omfanget av det boligsosiale arbeidet, og da at betydningen av disse forholdene 
stiger med omfanget. 

De 178 kommunene som oppgir at de har boligsosial handlingsplan 

• Arbeider i større grad etter en bestiller – utfører modell enn kommuner 
uten boligsosial handlingsplan 

• Har i mindre grad lagt ansvaret for individrettede virkemidler, 
booppfølgingstjenester og Husbankens lån- og tilskuddsordninger til 
sosialkontoret enn kommuner uten boligsosial handlingsplan  

• Benytter seg i større grad av tverretatlige team i tilnytning til 
behovsvurdering og gjennomføring av booppfølgingstjenester enn 
kommuner uten boligsosial handlingsplan 

• Har i større grad lagt ansvar til NAV enn kommuner uten boligsosial 
handlingsplan  

• Har i større grad lagt ansvar for Husbankens lån- og tilskuddordninger til  
teknisk etat  



 

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid 9 

 

2.4 NAV-reformens betydning for det boligsosiale arbeidet 
35% av respondentene oppga at det var opprettet NAV-kontor i deres kommune, og 
det er særlig ansvaret for å tildele midlertidig bolig som er lagt inn i NAV. Andre 
oppgaver som en del av disse kommunene har lagt inn i NAV er behovsvurdering, 
tildeling og gjennomføring av booppfølgingstjenester, samt ansvaret for 
individrettede økonomiske virkemidler. De mer tekniske oppgavene som oppføring, 
kjøp, salg, drift, uteleie og øvrige forvaltningsoppgaver er i liten grad lagt til NAV. 
Dette sammenfaller i stor grad med besvarelsene fra respondenter fra kommuner 
der NAV-kontor ennå ikke er etablert, men der det er bestemt hvilke tjenester som 
skal legges inn.  

Når det gjelder begrunnelser for hvilke tjenester som er lagt til NAV, er det særlig 
brukervennlighet og ”en-dør-tankegangen” som oppgis av mange. Å sikre et godt 
fagmiljø, å tilrettelegge for et enklere samarbeid og økonomi blir også oppgitt 
hyppig. Videre oppgir nesten halvparten av de som ikke har lagt boligsosiale 
virkemidler inn i NAV at det i svært stor eller stor grad skyldes at det boligsosiale 
arbeidet fungerer bra slik det er organisert. 

Det er 97 kommuner som allerede har lagt ansvaret for minst ett virkemiddel eller 
en oppgave til NAV, og av disse er det 44 som har lagt minst fire virkemidler eller 
oppgaver til den nyetablerte etaten. Kartleggingen gir ingen entydige svar på 
hvorvidt dette representerer en oppsplitting av det boligsosiale arbeidet eller ei. En 
slik vurdering må bero på hvilke etater som hadde ansvaret før etableringen av NAV, 
og hvorvidt arbeidet kunne ses på som samordnet eller oppsplittet da. Analysen 
viser imidlertid at noen kommuner ser ut til å ha lagt ansvar for flere like typer 
virkemidler og oppgaver til NAV, og dette kan ses på som en samordning. Imidlertid 
er det også slik at mange kommuner oppgir at NAV er en av flere etater som deler 
ansvaret for virkemiddelet eller oppgaven, og i så måte er samarbeidet mellom disse 
etatene av betydning for å vurdere hvor samordnet eller oppsplittet arbeidet er. 

2.5 Regionsanalyse 
Analysen av undersøkelsens resultater på regionnivå viser at det er regionale 
variasjoner i organiseringen av det boligsosiale arbeidet. Variasjonen går både på 
hvilke etater som har ansvar for ulike oppgaver og tjenester, hvor systematisk det 
arbeides i det boligsosiale arbeidet, og hvordan NAV-reformen ser ut til å påvirke 
dette feltets inntekter.  

Særlig kommuner i region Vest og Bodø/Hammerfest har i stor grad tillagt 
sosialkontoret ansvar i det boligsosiale arbeidet. Kommuner i region Øst og Midt har i 
stor grad lagt ansvar til enhet som arbeider med bolig, bygg og eiendom, teknisk 
etat, til en viss grad også for oppgaver på individnivå. Etaten benyttes også i stor 
grad i region Bodø/Hammerfest, men i mindre grad til oppgaver på individnivå. 
Kommunene i region Midt har i stor grad også tillagt servicekontoret ansvar for 
Husbankens virkemidler. Blant kommunene i region Sør er det svært utbredt å bruke 
tverretatlige team til enkelte oppgaver på individnivå, så som behovsvurdering og 
tildeling av bostøtte, booppfølgingstjenester og bolig. 

Andelen kommuner i region Bodø/Hammerfest som har boligsosial handlingsplan er 
lavere enn ellers i landet, og undersøkelsens øvrige resultater tyder også på at det 
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jobbes mindre systematisk både med planarbeid og i det praktiske arbeidet. I region 
Midt er andelen kommuner som har boligsosial handlingsplan høyere enn ellers i 
landet, men undersøkelsen tyder likevel på at det i mindre grad jobbes systematisk i 
planarbeid og i det praktiske boligsosiale arbeidet. I region Vest er andelen 
kommuner som har boligsosial handlingsplan lavere enn landsgjennomsnittet. Videre 
brukes og integreres planen mer aktivt i øvrig planverk, men det er likevel mindre 
grad av systematikk i det praktiske arbeidet. Resultatene indikerer at kommunene i 
region Øst i liten grad benytter og integrerer den boligsosiale handlingsplanen aktivt 
i arbeidet, men de arbeider langt mer systematisk i det praktiske arbeidet enn ellers 
i landet. Resultatene fra kommunene i region Sør tyder på at en stor andel av dem 
klarer å kombinere systematisk planarbeid med systematisk praktisk arbeid. 

Når det gjelder hvilke boligsosiale virkemidler som skal legges inn i NAV, er det også 
regionale variasjoner. Mens en høyere andel kommuner i region Øst og Vest skal 
legge tildeling av midlertidig bolig inn i NAV, er det en mindre andel i region Nord og 
Midt som planlegger dette. I region Vest, Midt og Bodø/Hammerfest er det mer 
utbredt enn i de andre regionene at kommunen avventer ytterligere endringer før de 
legger flere boligsosiale virkemidler inn i NAV. 
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3. Kommunenes organisering av det boligsosiale 
arbeidet 

Kommunenes ansvar for boligsosialt arbeid er nedfelt i Sosialtjenesteloven. I § 3-4 
slås det fast at ”Sosialtjenesten skal medvirke til å skaffe boliger til personer som 
ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig 
tilpassing og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, 
funksjonshemming eller av andre årsaker.” Pliktaspektet er imidlertid noe mer 
fremtredende når det gjelder å fremskaffe midlertidig botilbud, da ordlyden i § 4-5 
lyder ”Sosialtjenesten er forpliktet til å finne midlertidig husvære for dem som ikke 
klarer det selv.”  

Det er med andre ord kommunenes sosialtjenester som har direkte forpliktelser i 
forhold til å avhjelpe vanskeligstilte innbyggere med bolig. Imidlertid er det mange 
andre instanser i kommunene som jobber med boligspørsmål og temaer som er 
knyttet til bolig, for eksempel oppføring og finansiering av kommunale boliger, og 
tjenesteproduksjon som er relevant i forhold til de hjelpe- og vernetiltak som 
omtales i § 3-4. Husbanken er en sentral, statlig støttespiller som har ulike 
virkemidler for å stimulere det kommunale boligarbeidet. Virkemidlene kan deles i 
økonomiske ordninger som er rettet mot oppføring og finansiering av kommunale 
boliger, og individrettede økonomiske ordninger som skal hjelpe enkeltmennesker 
med bofinansiering.  

Dette kapittelet tar for seg hvordan kommunene har organisert ulike deler av det 
boligsosiale arbeidet, og da særlig hvilke instanser som forvalter Husbankens støtte- 
og låneordninger. Videre skal vi se på variasjoner i hvordan arbeidet er organisert i 
forhold til noen sentrale bakgrunnsvariabler. 

3.1 Hvor mange jobber med det boligsosiale arbeidet? 
I undersøkelsen ble respondentene bedt om å anslå hvor mange årsverk som går 
med til ulike oppgaver i det boligsosiale arbeidet. Tabell 3.1 fremstiller 
marginalfordelingen.  
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Tabell 3-1: Anslag på antall årsverk som går med til følgende arbeidsoppgaver i det 
boligsosiale arbeidet i kommunen. N=304. 

Årsverk Behovsvurdering, 
tildeling og 
utbetaling av 
individrettede 
økonomiske støtte-, 
låne-, og 
tilskuddsordninger 
til bolig 
(Husbankens 
bostøtte, lån- og 
tilskuddsordninger) 

Kommunale boliger 
(behovskartlegging, 
forvaltning og drift, 
behovsvurdering og 
tildeling av boliger) 

Oppfølgingstjenester 
i bolig 
(behovsvurdering, 
tildeling og 
gjennomføring av 
oppfølgingstjenester) 

<1  57 % 51% 37% 

1 15 % 14% 11% 

2 – 4  18% 18% 18% 

5 – 10  2% 5% 9% 

11 – 25  0,3% 0,7% 3% 

>25  0,3% 1% 3% 

Vet 
ikke/ikke 
relevant 

7% 11% 19% 

I alt 100% 100% 100% 

 

Marginalfordelingen indikerer at over halvparten av kommunene bruker mindre enn 
ett årsverk på behovsvurdering, tildeling og utbetaling av de individrettede 
ordningene til bolig. 15 % anslo at det gikk med ett årsverk, mens 18 % anslo at det 
gikk mellom 2 og 4 årsverk med til dette arbeidet. Fordelingen er ganske lik for 
arbeidsoppgaver tilknyttet kommunale boliger, så som behovskartlegging, 
forvaltning, drift, behovsvurdering og tildeling av boliger. Det er imidlertid større 
variasjoner når det gjelder oppfølgingstjenester. Den hyppigst oppgitte kategorien er 
fremdeles ”under 1 årsverk”, og det er 37 % som har oppgitt denne. Andelen som 
oppgir fra 5 årsverk og oppover har også steget til 15 %, mens 19 % oppgir ”vet 
ikke/ikke relevant”. Vi bemerker også at ”oppfølgingstjenester” er et begrep som kan 
ha vært vanskelig å forstå for enkelte respondenter. I de tilfeller vi har fått spørsmål 
om dette underveis i undersøkelsen, har vi lagt vekt på oppfølging på individnivå. 
For noen kan dette bli forstått som for eksempel hjemmesykepleie. 

3.2 Organisering av individrettede økonomiske virkemidler 
Husbanken tildeler en rekke individrettede økonomiske boligsosiale virkemidler, og i 
undersøkelsen ble respondentene spurt om hvilken enhet eller etat som hadde 
ansvar for de ulike individrettede virkemidlene. Tabell 3-2 fremstiller 
marginalfordelingen av respondentenes besvarelser. 
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Tabell 3.2: Enheter/etater som har fått delegert ansvar for behovsvurdering og tildeling av følgende individrettede økonomiske boligsosiale 
virkemidler. Respondentene har kunnet sette flere kryss dersom ansvaret er delt mellom flere enheter. N=314 

 Behovsvurdering og 
tildeling av 
Husbankens bostøtte 

Behovsvurdering og 
tildeling av 
Husbankens startlån 

Behovsvurdering og 
tildeling av 
boligtilskudd til 
etablering av bolig 

Behovsvurdering og 
tildeling av 
Boligtilskudd til 
tilpasning av bolig 

Tverretatlig team 6% 13% 13% 16% 

Enhet som arbeider 
med bolig, bygg, og 
eiendom, teknisk etat 

15% 18% 18% 17% 

Sosialkontor i 
kommunen 

40% 32% 37% 41% 

NAV  (kommunal 
sosialtjeneste i felles 
NAV kontor) 

13% 11% 12% 12% 

Servicekontor eller 
tilsvarende 

31% 18% 17% 15% 

Samarbeid med annen 
kommune 

0% 0,6% 0,3% 0% 

Bydel / sosialdistrikt 0,6% 0,3% 0,3% 0,3% 

Annet, spesifiser 18% 32% 26% 24% 

Vet ikke 0% 0% 0,3% 0,6% 

I alt 100% 100% 100% 100% 
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Tabellen indikerer at det er sosialkontoret som i størst grad er tillagt ansvaret for 
behovsvurdering og tildeling av de individrettede virkemidlene, og da særlig bostøtte 
og boligtilskudd til tilpasning av bolig. Servicekontoret benyttes også i stor grad til 
behovsvurdering og tildeling av bostøtte, og i noen mindre grad til behandling av de 
øvrige virkemidlene.  

Som det fremgår av tabellen, er det også svært mange som har benyttet kategorien 
”annet, spesifiser”. Vi har foretatt en manuell opptelling av disse besvarelsene, og 
fordelingen fremstilles i tabell 3.3 i rapportens vedlegg. Det er 6-7 % som oppgir 
boligkontor, i tillegg til økonomiavdeling, rådmann, sentraladministrasjon og helse- 
og sosial. Hver av disse summerer imidlertid bare til 2-3 prosent av den totale andel 
respondenter, og vi har derfor ikke fremstilt disse tallene.  

3.3 Organisering av tilskudds- og låneordninger rettet mot kommunene 
I tillegg til privatpersoner, er både kommuner, fylkeskommuner, utbyggere, 
boligbyggelag, firmaer m.v. målgrupper for Husbankens tilskudds- og låneordninger. 
I denne undersøkelsen har vi spurt respondentene om hvilke enheter/etater som har 
fått delegert ansvar for å søke om og forvalte Husbankens tilskudd og lån rettet mot 
kommunene. Tabell 3.4 fremstiller marginalfordelingen av besvarelsene. 
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Tabell 3.4: Enheter/etater som har fått delegert ansvar for henholdsvis søknader om, og forvaltning av, følgende av Husbankens økonomiske 
tilskudds- og låneordninger rettet mot kommunene. Respondentene har kunnet sette flere kryss. N=312 

 Utarbeiding av søknader til Husbanken Forvaltning av tildelte midler 

 Husbankens 
boligtilskudd til 
oppføring, kjøp og 
utbedring av 
kommunale 
utleieboliger 

Husbankens grunnlån 
til oppføring, kjøp 
eller utbedring av 
kommunale 
utleieboliger 

Husbankens 
boligtilskudd til 
oppføring, kjøp og 
utbedring av 
kommunale 
utleieboliger 

Husbankens grunnlån 
til oppføring, kjøp 
eller utbedring av 
kommunale 
utleieboliger 

Tverretatlig team 8% 6% 9% 7% 
Enhet som arbeider 
med bolig, bygg, og 
eiendom, teknisk 
etat 

39% 47% 35% 44% 

Sosialkontor 24% 14% 24% 17% 

NAV 
 (sosialtjenes
te i NAV) 

7% 4% 8% 6% 

Servicekontor eller 
tilsvarende 

12% 7% 11% 5% 

Kommunalt foretak 
(KF) 

6% 8% 6% 8% 

Bydel 1% 1% 1% 1% 
Samarbeid med 
annen kommune 

0,3% 0,3% 0,3% 0% 

Annet, spesifiser 27% 26% 28% 27% 
Vet ikke 4% 10% 7% 10% 

I alt 100% 100% 100% 100% 
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Vi skal først ta for oss variasjoner i hvem som har fått delegert ansvar for 
utarbeidelse av søknader til hhv. boligtilskudd og grunnlån, med andre ord de to 
kolonnene lengst til venstre. For både boligtilskudd og grunnlån har den største 
andelen respondenter oppgitt at det er enhet som arbeider med bolig, bygg og 
eiendom/teknisk etat som har fått delegert ansvar for dette. Imidlertid er det færre 
av disse enhetene som har ansvar for søknader om boligtilskudd enn grunnlån, og 
det kan således se ut til at noen kommuner har lagt ansvar for boligtilskudd til 
sosialkontor eller servicekontor og ansvar for grunnlån til enhet som arbeider med 
bolig, bygg og eiendom, teknisk etat.  

Ved å sammenligne de rosa kolonnene for seg og de gule for seg, ser vi om ansvar 
for søknad om og forvaltning av et virkemiddel ligger hos samme enhet/etat. 
Tabellen viser at prosenttallene i høy grad er sammenfallende, og at variasjonene 
ligger på noen få prosent. Det tyder på at hele ansvaret for et virkemiddel i svært 
stor grad ligger til samme enhet/etat i en kommune. 

Andelen som har oppgitt ”annet, spesifiser” er også høy. Vi har gjort en manuell 
telling av disse besvarelsene fremstilt i tabell 3.5 i vedlegget. Det er særlig 
rådmann/sentraladministrasjon og økonomiavdeling som blir hyppig oppgitt, med 
mellom 5 og 7 % av respondentene alt etter hvilket ansvar det er snakk om. 

3.3.1 Organisering av booppfølgingstjenester 
I undersøkelsen ble respondentene også spurt om hvilken enhet/etat som hadde 
ansvar for behovsvurdering, tildeling og gjennomføring av booppfølgingstjenester. 
Marginalfordelingen er fremstilt i tabell 3.6. 
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Tabell 3.6: Enheter/etater som har fått delegert ansvar for henholdsvis behovsvurdering og tildeling og gjennomføring av booppfølgingstjenester. 
Respondentene har kunnet sette flere kryss. N=307. 

 Behovsvurdering og tildeling av 
booppfølgingstjenester 

Gjennomføring av 
booppfølgingstjenester 

Tverretatlig team 25% 21% 

Enhet som arbeider med bolig, bygg, og 
eiendom, teknisk etat 

12% 11% 

Sosialkontor i kommunen 47% 44% 

NAV  (kommunal sosial-tjeneste i felles NAV 
kontor) 

17% 14% 

Servicekontor eller tilsvarende 4% 3% 

Kommunalt foretak (KF) 1% 0,7% 

Stiftelse/boligbyggelag 2% 2% 

Samarbeid med annen kommune 0% 0% 

Bydeler / sosialdistrikt 3% 3% 

Frivillig organisasjon 0,7% 2% 

Annet, spesifiser 40% 41% 

Vet ikke 9% 10% 

I alt 100% 100% 
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Det er stor grad av sammenfall mellom enheter/etater som har ansvar for 
behovsvurdering og tildeling på den ene siden, og gjennomføring på den andre 
siden. Tabellen viser at det i stor grad er sosialkontoret som har dette ansvaret, men 
også tverretatlige team har ansvar for booppfølgingstjenester i en del kommuner. I 
tillegg er det en svært stor andel som har oppgitt kategorien ”annet, spesifiser”. En 
manuell opptelling av denne kategorien er gjengitt i tabell 3.7 i vedlegget. Her 
fremkommer det at 14 % oppgir behovsvurdering, tildeling og gjennomføring av 
booppfølgingstjenester er lagt til pleie og omsorg, og i tillegg er det 13 % som 
spesifiserer at det er rus/psykiatritjeneste som har fått tillagt disse 
ansvarsområdene. 

3.4 Tjenester og oppgaver i forbindelse med kommunale boliger 
Tabell 3.8 i vedlegget fremstiller respondentenes besvarelser på hvilke 
enheter/etater som har ansvar for ulike tjenester og oppgaver knyttet til de 
kommunale boligene som kommunene eier, samt tildeling av midlertidige boligtilbud. 
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Tabell 3.8: Enheter/etater som har fått delegert ansvar for tjenester og oppgaver knyttet til kommunale boliger, samt tildeling av 
midlertidige botilbud. Respondentene har kunnet oppgi flere enheter. N=307. 

 Kartlegging av 
behov for 
kommunale 
boliger  

Tildeling av 
boliger 

Tildeling av 
midlertidig botilbud 
(for eksempel 
hospits, hybelhus 
o.l) 

Oppføring, 
kjøp og salg av 
boliger  

Drift, utleie og øvrige 
forvaltningsoppgaver 

Tverretatlig team 36% 42% 11% 10% 7% 

Enhet som arbeider 
med bolig, bygg, og 
eiendom, teknisk etat 

39% 28% 10% 64% 71% 

Sosialkontor i 
kommunen 

35% 30% 63% 7% 11% 

NAV  (kommunal 
sosialtjeneste i felles 
NAV kontor) 

13% 10% 25% 3% 3% 

Servicekontor eller 
tilsvarende 

6% 8% 4% 1% 10% 

Kommunalt foretak  6% 4% 2% 9% 11% 

Stiftelse 5% 5% 0,3% 9% 8% 
Samarbeid med annen 
kommune 

0% 0% 1% 0% 0% 

Bydeler / sosialdistrikt 2% 1% 1% 1% 1% 
Boligbyggelag 0,3% 0,7% 13% 1% 3% 

Annet, spesifiser 31% 35% 4% 21% 20% 

Vet ikke 6% 2% 11% 6% 2% 
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Tabell 3.8 viser at når det gjelder kartlegging av behov for kommunale boliger og 
tildeling av slike boliger, benyttes særlig tverretatlige team, enheter som arbeider 
med bolig, bygg og eiendom/teknisk etat og sosialkontor. Det er i stor grad 
sosialkontoret, men også i en del tilfeller NAV, som har ansvar for å tildele 
midlertidig botilbud. Oppføring, kjøp, salg, drift, utleie og øvrige 
forvaltningsoppgaver er det i svært stor grad enhet som arbeider med bygg, bolig og 
eiendom/teknisk etat som har ansvar for. I tillegg har mange oppgitt kategorien 
”annet, spesifiser”, og disse resultatene er fremsilt i tabell 3.9 i vedlegget. Det som 
utmerker seg tydeligst, er at 11 % har oppgitt at pleie og omsorg har ansvar for 
tildeling av bolig, og 7 % har oppgitt at pleie og omsorg har ansvar for kartlegging 
av behov for kommunale boliger. 

3.5 Bakgrunnsvariabler 

Som nevnt i innledningen, har vi foretatt en analyse av resultatene i forhold til en 
rekke bakgrunnsvariabler, og i det følgende presenterer vi denne analysen. 

3.5.1 Kommunestørrelse 
En analyse av undersøkelsens resultater i forhold til kommunestørrelse, det vil si 
innbyggertall, viser en klar sammenheng med hvordan det boligsosiale arbeidet er 
organisert. Tabell 3.10 til tabell 3.14 i rapportens vedlegg fremstiller en rekke av 
undersøkelsens resultater fordelt på innbyggertall.  

For det første er det en sterk, positiv sammenheng mellom innbyggertall og antall 
årsverk som skal utføre oppgaver i det boligsosiale arbeidet. Når det gjelder 
organisering, er det noen forhold som ikke ser ut til å bli særlig påvirket av 
kommunestørrelse. Rundt 40-50 % av kommuner i alle størrelser legger ansvaret for 
booppfølgingstjenester til sosialkontoret, og enhet som arbeider med bolig, bygg og 
eiendom, teknisk etat er tillagt ansvar for økonomiske ordninger rettet mot 
kommuner i 30-40 % av alle kommuner uavhengig av størrelse. 

Imidlertid er det de små kommunene som i størst grad benytter sosialkontoret, og 
det gjelder gjennomgående for alle typer oppgaver.  

Andelen kommuner som legger ansvaret for de økonomiske ordningene og kjøp, 
salg, drift m.v. knyttet til de kommunale boligene til servicekontoret eller en stiftelse 
er størst blant kommuner med mellom 2000 og 20.000 innbyggere. Videre er det 
disse kommunene som i størst grad har lagt ansvaret for booppfølging, samt 
tjenester og oppgaver knyttet til de kommunale boligene til et tverretatlig team. 

Tendensen til å legge ansvaret for de individrettede økonomiske ordningene til enhet 
som arbeider med bolig, bygg og eiendom, teknisk etat øker med 
kommunestørrelse, og er således størst for de aller største kommunene. Likevel 
overstiger ikke dette den andelen som har lagt ansvaret til sosialkontoret. 
Kommunale foretak er klart mest benyttet i de aller største kommunene, og 
foretakene har gjerne ansvar for økonomiske virkemidler rettet mot kommunene, 
samt kjøp, salg, drift m.v. av kommunale boliger. De største kommunene har 
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imidlertid i mindre grad lagt ansvaret for tildeling av bolig til teknisk etat enn små og 
mellomstore kommuner. I stedet benyttes tverretatlig team, sosialkontor, samtidig 
som at knapt 50 % av dem har oppgitt ”annet, spesifiser”.  

3.5.2 Frie inntekter og velstandsnivå 
I tabell 3.15 til tabell 3.18 i rapportens vedlegg er resultatene krysset med 
kommunenes frie inntekter per innbygger. Sammenhengen mellom organisering, frie 
inntekter og velstandsnivå er tydeligst i forhold til hvor kommunene har lagt ansvar 
for økonomiske ordninger rettet mot individer og kommuner. Når det gjelder ansvar 
for booppfølgingstjenester, er mønsteret mindre tydelig, og oppgaver og tjenester i 
forbindelse med kommunale boliger ser ikke ut til å bli særlig påvirket av 
kommunens frie inntekter. 

Kommuner med lave frie inntekter bruker flest årsverk på ulike oppgaver i det 
boligsosiale arbeidet, og det er særlig kommuner med mindre enn 30.000 kr i frie 
inntekter per innbygger som i størst grad bruker mer enn ett årsverk på de ulike 
oppgavene. Videre er det en del variasjoner i hvordan kommuner med lave frie 
inntekter per innbygger har lagt ansvaret for de individrettede virkemidlene, men 
servicekontor eller tilsvarende, sosialkontor og enhet som arbeider med bolig, bygg 
og eiendom/teknisk etat ble hyppig oppgitt. Enhet som arbeider med bolig, bygg og 
eiendom, teknisk etat blir i stor grad benyttet for virkemidler rettet mot 
kommunene. Det er også klart størst andel av disse kommunene som har oppgitt 
”annet, spesifiser” når det gjelder booppfølgingstjenester. 

Kommuner med høye frie inntekter benytter i stor grad få årsverk på ulike oppgaver 
i det boligsosiale arbeidet, og kommuner med mer enn 40.000 kr i frie inntekter per 
innbygger bruker i stor grad under ett årsverk på de oppgitte oppgavene. 
Sosialkontor har i stor grad fått ansvar for individrettede økonomiske virkemidler og 
til boligtilskudd rettet mot kommuner, mens enhet for bolig, bygg og eiendom har i 
større grad fått ansvar for grunnlån rettet mot kommuner, samt 
oppfølgingstjenester. Videre har de i liten grad lagt ansvar for individrettede 
ordninger til servicekontor og enhet som arbeider med bolig, bygg og eiendom, 
teknisk. 

Ser vi på kommunenes velstandsnivå, er det kommuner med lavest velstandsnivå 
som i høyest grad bruker 1 årsverk eller mindre til de ulike oppgavene, mens en 
høyere andel kommuner med høyt velstandsnivå bruker flere årsverk. Når det 
gjelder organisering i forhold til kommunenes velstandsnivå, synker bruken av 
sosialkontor ift individrettede økonomiske ordninger med velstandsnivå. Enhet som 
arbeider med bolig, bygg og eiendom tillegges imidlertid ofte ansvar for både 
individrettede og kommunalt rettede økonomiske ordninger i kommuner med høyt 
velstandsnivå.  

3.5.3 Omfang av det boligsosiale arbeidet 
Analysen viser en negativ sammenheng mellom bruk av sosialkontor til ulike 
oppgaver i det boligsosiale arbeidet og mengden mottatt bostøtte per innbygger. Det 
vil si at kommuner som mottok lite bostøtte per innbygger i størst grad benyttet 



 

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid 22 

 

sosialkontoret, og de benytter i liten grad tverretatlige team. Kommunene som 
mottok mest i bostøtte i 2006 har i stor grad oppgitt ”annet, spesifiser” både for 
individrettede ordninger og for booppfølgingstjenester. Det er således rimelig å tenke 
seg at mange av disse kommunene for eksempel har lagt ansvar for disse 
oppgavene til hhv. boligkontor og enheter i pleie og omsorg. Videre hadde 
kommuner med mer bostøtte per innbygger enhet som arbeider med bolig, bygg og 
eiendom, teknisk etat i større grad til økonomisk ordninger rettet mot kommunene. 

3.5.4 Utviklingsvillighet 
Tendensen til å legge ansvar for økonomiske ordninger rettet mot kommune og 
individ til sosialkontor synker med økt utviklingsvillighet, mens tendensen til å oppgi 
”annet spesifiser” på booppfølgingstjenester stiger. 

3.5.5 Sentrum-periferi-dimensjon 
Andelen kommuner som har lagt ansvar for individrettede økonomiske ordninger og 
boligtilskudd rettet mot kommuner til sosialkontoret, er klart høyest i de minst 
tettbebygde strøkene. Samtidig har disse kommunene i stor grad lagt oppgaver og 
tjenester knyttet til de kommunale oppgavene til enhet som arbeider med bolig, 
bygg og eiendom, teknisk etat. 

I middels tettbygde strøk benyttes servicekontoret mer, mens tendensen til å legge 
ansvar for ulike oppgaver til enhet som arbeider med bolig, bygg og eiendom, 
teknisk etat stiger med innbyggertetthet.  

Andelen som oppgir ”annet, spesifiser” stiger også, og er mest benyttet av de mest 
tettbebygde kommunene. Kommunale foretak blir aller mest benyttet i de mest 
tettbygde strøkene. 

3.5.6 Næringsgrunnlag 
Tendensen til å benytte sosialkontor til de individrettede virkemidlene øker med 
andelen primære næringer i kommunene, mens bruken av enhet som arbeider med 
bolig, bygg og eiendom, teknisk etat synker. I forhold til tildeling av bolig er det en 
synkende tendens til å benytte sosialkontor når andelen primærnæringer øker, mens 
bruken av servicekontor og enhet som arbeider med bolig, bygg og eiendom, teknisk 
etat øker. 

3.5.7 Oppsummering 
Sosialkontoret blir mye brukt til oppgaver og tjenester på individnivå, og blir klart 
mest brukt i små kommuner, kommuner med høye frie inntekter, med lite mottatt 
bostøtte per innbygger og i de minst tettbygde størkene. Det ser imidlertid ut til at 
kommuner der omfanget av mottatt bostøtte er stort, noe som kan indikere at der 
behovet for booppfølging er stort, brukes enheter innen pleie og omsorg til 
booppfølging. 

Tverretatlige team brukes også i større grad i store kommuner og der omfanget av 
det boligsosiale arbeidet er større. 
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Kommunale foretak er i stor grad et byfenomen, og de har gjerne ansvar for både 
økonomiske ordninger rettet mot kommunene, samt ansvar for kjøp, salg, drift m.v. 
for kommunale boliger. 

Resultatene som har blitt presentert i dette kapittelet indikerer at det er variasjoner i 
hvilke etater som har ansvar for ulike oppgaver i kommunenes boligsosiale arbeid. 
En kvalitativ studie vil gi flere svar på om noen måter å organisere på er bedre enn 
andre. Imidlertid er det rimelig å tro at systematikk innad i den enkelte etat, og ikke 
minst samarbeid mellom etater slik at det blir sammenheng beslutninger og at 
tjenestene fremstår som enhetlige for mottakerne er minst like avgjørende som 
akkurat hvilken etat som sitter med ansvar. I det neste kapittelet presenteres 
kartleggingens resultater når det gjelder systematikk.  
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4. Systematikk i det kommunale boligsosiale arbeidet 

I St.meld. nr.49 (1997-98) ble kommunene oppfordret til å utarbeide lokale 
handlingsplaner for boligetablering. Formålet var å sikre at kommunen jobber 
målrettet og systematisk med bistand til unge og vanskeligstilte på boligmarkedet. 
Husbankens prosjekt ”Lokale boligsosiale handlingsplaner” er ment for å stimulere 
kommunen til å lage en boligsosial handlingsplan. I tillegg til at kommunen kan 
jobbe aktivt med den boligsosiale handlingsplanen og integrere denne med øvrig 
kommunalt planverk, vil systematikk i arbeidet kunne innebære at det jobbes etter 
rutiner, metoder og at det er samarbeid mellom ulike aktører. Disse aspektene var 
sentrale tema i undersøkelsen. I dette kapittelet starter vi med en fremstilling av 
marginalfordelingen, før vi ser nærmere på resultatene i forhold til sentrale 
bakgrunnsvariabler. Avslutningsvis vil vi ta en grundigere gjennomgang av i hvilken 
grad boligsosial handlingsplan ser ut til å spille en rolle for organisering av 
boligsosialt arbeid. 

4.1 Boligsosial handlingsplan 
I Husbankens brosjyre ”Slik gjør vi det” står det å lese at hensikten med 
kommunenes boligsosiale handlingsplaner skal være å skaffe til veie: 

• Økt kunnskap om boligbehovet i kommunen 

• Økt kunnskap om statlige virkemidler 

• Mer samkjørt boligpolitikk mellom sektorene 

• Bedre utnyttelse av kommunens boligmasse 

• Mer målrettet og effektiv bruk av virkemidlene 

• Større effektivitet ved å samordne virkemidlene 

På bakgrunn av dette er det rimelig grunn til å anta at kommuner som har 
utarbeidet boligsosial handlingsplan bør ha et godt utgangspunkt for en 
formålstjenelig organisering av de boligsosiale virkemidlene. Vi skal i det følgende se 
nærmere på hvordan respondentene bruker den boligsosiale handlingsplanen, før vi 
ser nærmere på hvordan boligsosial handlingsplan kan ses i forhold til kommunenes 
organisering av de boligsosiale virkemidlene.  

I breddeundersøkelsen ble respondentene spurt om hvorvidt kommunene hadde en 
boligsosial handlingsplan. Tabell 4.1 fremstiller marginalfordelingen. 
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Tabell 4.1: Boligsosial handlingsplan. N=304. 

 Prosent 

Kommunen har en egen boligsosial handlingsplan 55% 

Kommunen samarbeider med nabokommune(r) om boligsosial 
handlingsplan 

4% 

Kommunen har ikke boligsosial handlingsplan 35% 

Vet ikke 7% 

I alt 100% 

 

Marginalfordelingen viser at godt over halvparten av respondentene oppgir at 
kommunen har boligsosial handlingsplan, mens 35 % oppgir at kommunen ikke har 
en slik plan. Respondentene som oppgav å ha boligsosial handlingsplan, ble så spurt 
om revisjon av planen, og resultatene er fremstilt i tabell 4.2.  

Tabell 4.2: Revisjon av boligsosial handlingsplan. N=178. 

 Prosent 

Den boligsosiale handlingsplanen rulleres hvert år 5% 

Den boligsosiale handlingsplanen rulleres regelmessig, men ikke 
hvert år 

64% 

Den boligsosiale handlingsplanen er ikke revidert siste fem år 25% 

Vet ikke 7% 

I alt 100% 

 

Marginalfordelingen viser at 69 % av respondentene oppgir at den boligsosiale 
handlingsplanene rulleres regelmessig, inkludert de som rullerer den hvert år. Knapt 
en fjerdedel av respondentene oppgir at den boligsosiale handlingsplanen ikke er 
revidert de siste fem årene. 

4.2 Bruk av den boligsosiale handlingsplanen 
For å få mer informasjon om hvordan den boligsosiale handlingsplanen brukes i 
kommunene, ble respondentene bedt om å ta stilling til en rekke påstander om 
handlingsplanens status i forhold til det øvrige kommunale planverket. Tabell 4.3 
fremstiller marginalfordelingen på spørsmålet. 
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Tabell 4.3: Den boligsosiale handlingsplanens status i forhold til kommunens øvrige planverk. N=178 

 I svært 
stor grad 

I stor 
grad 

I noen 
grad 

I liten 
grad 

Ikke i det 
hele tatt 

Vet ikke/ 
ingen 
mening 

I alt 

1. Den boligsosiale handlingsplanen brukes 
aktivt i utformingen av det praktiske 
boligsosiale arbeidet i kommunen 

10% 30% 40% 14% 2% 5% 100% 

2. Den boligsosiale handlingsplanen brukes 
aktivt i utformingen av kommunens 
utbyggingspolitikk (planlegging av 
boligforsyningen) 

4% 17% 48% 18% 5% 8% 100% 

3. Boligsosial handlingsplan er et planverktøy 
som ligger til grunn for behandling av 
økonomiplan og kommunens øvrige 
planprosesser 

6% 21% 38% 19% 7% 10% 100% 

4. Boligsosial handlingsplan konkretiserer 
sentrale strategier beskrevet i kommuneplanen 

5% 14% 34% 27% 6% 14% 100% 

5. På grunn av feltets begrensete størrelse er 
det boligsosiale feltet en del av en helhetlig 
sosial handlingsplan 

2% 8% 33% 19% 22% 17% 100% 

6. Boligsosiale handlingsplaner/programmer er 
et planverktøy for bydel/sosialdistrikt, og er 
ikke del av kommunens sentrale planverk 

0% 10% 21% 16% 31% 23% 100% 
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På spørsmålet om boligsosial handlingsplans status i forhold til øvrig planverk, 
gjengitt i tabell 4.3 ovenfor, er det en betydelig andel som har brukt midtkategorien 
”i noen grad” for å ta stilling til de ulike påstandene om bruken av den boligsosiale 
handlingsplanen. Overordnet tyder dette på at mange respondenter vurderer at 
planen benyttes til en viss grad både i det konkrete boligsosiale arbeidet, og i 
sammenheng med det øvrige planverket i kommunen. Vi skal imidlertid fokusere på 
de besvarelsene som ikke havner i midtkategorien, da disse tegner et tydeligere 
bilde av hvilken retning kommunene sett under ett går. 

De to første påstandene sier noe om hvordan den boligsosiale handlingsplanen 
brukes. Det er 39 % som oppgir at den boligsosiale handlingsplanen brukes aktivt i 
utformingen av det praktiske boligsosiale arbeidet i kommunen, mens 16 % oppgir 
at dette i liten grad eller ikke i det hele tatt skjer. For påstanden om at den 
boligsosiale handlingsplan brukes aktivt i utformingen av kommunens 
utbyggingspolitikk (planlegging av boligforsyningen), er det 21 % som oppgir i svært 
stor eller stor grad, mens 23 % oppgir i liten grad eller ikke i det hele tatt. Disse 
resultatene tyder på at mange kommuner som har boligsosial handlingsplan benytter 
den, men i mindre grad i den generelle utbyggingspolitikken enn i det direkte 
sosialfaglige arbeidet.   

Den tredje, fjerde og femte påstanden omhandler forholdet mellom den boligsosiale 
handlingsplanen og øvrig kommunalt planverk. For den tredje påstanden om at den 
boligsosiale handlingsplanen ligger til grunn for behandling av økonomiplan og øvrige 
planprosesser, oppgir 26 % i svært stor eller stor grad, mens 25 % oppgir i liten 
grad eller ikke i det hele tatt. For den fjerde påstanden om at boligsosial 
handlingsplan konkretiserer sentrale strategier som er beskrevet i kommuneplanen, 
oppgir 19 % svært stor eller stor grad mens 33 % oppgir i mindre grad eller ikke i 
det hele tatt. På den femte påstanden om den boligsosiale handlingsplanen er del av 
en helhetlig sosial handlingsplan, er det 10 % som oppgir meget høy eller høy grad, 
mens 40 % oppgir i mindre grad eller ikke i det hele tatt. Resultatene tyder med 
andre ord på at det er tydelig sammenheng mellom den boligsosiale handlingsplanen 
og andre sentrale planverk i noen kommuner, men at det i enda flere kommuner er 
liten sammenheng.  
 
På den sjette påstanden om de boligsosiale handlingsplanene er planverktøy for 
bydel/sosialdistrikt og ikke del av det sentrale planverket, er det 10 % som svarer i 
stor grad, og 47 % som oppgir i mindre grad eller ikke i det hele tatt. 
 
Disse resultatene kan tyde på at den boligsosiale handlingsplanen i størst grad blir 
brukt i det praktiske boligsosiale arbeidet, men at den i mindre grad blir brukt til mer 
overordnet planlegging. Det er grunn til å stille spørsmål ved om ikke den 
boligsosiale handligsplanen i større grad også kan brukes mer strategisk for å 
planlegge tilgang på boliger i forhold kommunens overordnete strategier og 
økonomi, og for å sikre en god sammenheng mellom sosialpolitikk og lokal 
utbyggings- og reguleringspolitikk.  
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4.3 Praksis i det boligsosiale arbeidet 
For å kunne si noe om kommunenes praksis i det boligsosiale arbeidet, ble 
respondentene bedt om å ta stilling til en rekke påstander knyttet til det boligsosiale 
arbeidet i kommunene. Respondentenes vurdering av påstandene er gjengitt i tabell 
4.4.
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Tabell 4.4: I hvilken grad stemmer nedenstående utsagn med din kommunes praksis, etter din vurdering? N=303 

 I svært 
stor grad 

I stor 
grad 

I noen 
grad 

I liten 
grad 

Ikke i det 
hele tatt 

Vet ikke I alt 

1. Det arbeides etter konkrete metoder og 
modeller 

2% 8% 40% 31% 10% 9% 100% 

2. Det er etablert rutiner for å oppnå en 
samlet bruk av de boligsosiale 
virkemidlene 

8% 20% 37% 22% 8% 6% 100% 

3. Det er lagt stor vekt på å engasjere og 
mobilisere privat nettverk og frivillige i 
arbeidet med brukerne 

0,3% 4% 27% 44% 15% 9% 100% 

4. Kommunen har etablert 
varslingsrutiner mellom kommunen, 
private utleiere, namsmann og 
sosialkontor for å forhindre utkastelser 

7% 17% 28% 20% 21% 8% 100% 

5. Det er etablert et godt samarbeid med 
helseforetakene og Bufetat 

1% 13% 25% 22% 12% 27% 100% 

6. Det er behov for mer kunnskap og 
kompetanse innen det boligsosiale 
arbeidet (eks. videreutdanning, kurs) 

11% 32% 45% 7% 0,7% 5% 100% 
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Påstand 1: Det er kun 10 % som oppgir at det i svært stor eller stor grad arbeides 
etter konkrete metoder og modeller. 41 % oppgir at det gjøres i liten grad eller ikke i 
det hele tatt mens 40 % oppgir noen grad. 

Påstand 2: Det er 28 % som oppgir at det er etablert rutiner for å oppnå en samlet 
bruk av de boligsosiale virkemidlene i svært stor eller stor grad, mens 29 % oppgir 
alternativene liten grad eller ikke i det hele tatt. 

Påstand 3: Bare 5 % oppgir at det i svært stor eller stor grad er lagt stor vekt på å 
engasjere og mobilisere privat nettverk og frivillige i arbeidet med brukerne, og hele 
59 % oppgir at det i liten grad eller ikke i det hele tatt er lagt stor vekt på dette. 

Påstand 4: 23 % av respondentene har oppgitt at de i svært stor eller stor grad har 
etablert varslingsrutiner mellom kommunen, private utleiere, namsmann og 
sosialkontor for å forhindre utkastelser. 41 % oppgir at de i liten grad eller ikke i det 
hele tatt har gjort dette. 

Påstand 5: 14 % oppgir at de i svært stor eller stor grad er etablert et godt 
samarbeid med helseforetakene og Bufetat, mens 33 % oppgir samarbeid med disse 
instansene i liten grad eller ikke i det hele tatt er etablert. 

Påstand 6: 43 % oppgir at det i svært stor eller stor grad er behov for mer 
kunnskap og kompetanse innen det boligsosiale arbeidet. 8 % oppgir at det i liten 
grad eller ikke i det hele tatt er behov for mer kunnskap og kompetanse. 

Disse resultatene tyder på at det er stort potensial for å videreutvikle kommunenes 
boligsosiale arbeid. Det kan se ut til at det i mange kommuner er behov for en mer 
systematisk tilnærming og mer kompetanse, slik at de ressursene og den innsatsen 
som legges ned er formålstjenelig. Kartleggingen gir ikke spesifikke svar på hvilke 
deler av forvaltningen som kan forbedres. På et generelt nivå kan en systematisk 
tilnærming for eksempel dreie seg om å ha en overordnet strategi som forplikter de 
etater som utfører boligsosiale oppgaver; at det samarbeides systematisk på tvers 
av disse etatene og med relevante aktører utenfor den kommunale forvaltningen; at 
den enkelte medarbeider har kompetanse til å utføre sine arbeidsoppgaver; og at det 
på grunnlag av kompetanse og erfaring velges arbeidsmetoder og -rutiner. Videre 
kan det være hensiktsmessig å arbeide etter målbare resultater for den enkelte etat, 
slik at en etter en periode kan evaluere om tilnærmingen har gitt resultater. 

4.4 Bakgrunnsvariabler 
Etter å ha gjennomgått marginalfordelingene på undersøkelsens resultater i forhold 
til planarbeid og systematikk i det boligsosiale arbeidet, skal vi nå se på variasjoner i 
henhold til ulike bakgrunnsvariabler. I rapportens vedlegg er resultater fordelt på 
kommunestørrelse fremstilt i tabell 4.5 til tabell 4.8, mens resultater fordelt på frie 
inntekter per innbygger fremstilles i tabell 4.9 til tabell 4.11. 
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4.4.1 Kommunestørrelse 
Ikke uventet viser resultatene at andelen kommuner som har boligsosial 
handlingsplan stiger med antall innbyggere. Som en illustrasjon, ser vi at hele 71 % 
av de 95 kommunene med inntil 2000 innbyggere oppgir å ikke ha boligsosial 
handlingsplan. Videre er det en tendens til at planen rulleres regelmessig i flere av 
de største kommunene enn blant de mindre kommunene, men sammenhengen er 
svak og ikke helt entydig. Andelen kommuner som ikke har revidert den boligsosiale 
handlingsplanen de siste fem år er klart størst blant kommuner med 5.001 - 7.500 
innbyggere. 

Når det gjelder hvordan den boligsosiale planen brukes, er resultatene fremstilt på 
kommunestørrelse i tabell 4.7 i rapportvedlegget. På de to første påstandene ser vi 
at kommuner med inntil 5000 innbyggere bruker den boligsosiale handlingsplanen 
aktivt i mindre grad enn kommunene med mer enn 5000 innbyggere. Resultatene for 
tredje påstand viser tydelig at andelen som oppgir at den boligsosiale 
handlingsplanen i svært stor eller stor grad ligger til grunn for behandling av 
økonomiplan og andre planprosesser stiger med innbyggertall. Det er imidlertid 
ingen sammenheng mellom innbyggertall og hvordan respondentene har besvart 
påstand fire og fem.  
 
I forhold til systematikk i det praktiske arbeidet, indikerer resultatene i tabell 4.8 i 
vedlegget en svak positiv sammenheng mellom innbyggertall og i hvilken grad det 
jobbes etter konkrete metoder og modeller, og rundt halvparten av kommunene med 
mindre enn 5000 innbygger oppgir at det i liten grad eller ikke i det hele tatt gjøres. 
Videre er det i mye større grad etablert rutiner for en samlet bruk av det boligsosiale 
virkemidlene i de store kommunene enn i de små. Mens det er en positiv 
sammenheng mellom innbyggertall og de som har etablert varslingsrutiner for å 
forhindre utkastelser, ser det ikke ut til å være noen sammenheng mellom 
kommunestørrelse og i hvilken grad private og frivillige nettverk engasjeres, eller 
hvorvidt det er etablert samarbeid med helseforetakene og Bufetat. Andelen som 
mener det i svært stor eller stor grad er behov for mer kunnskap og kompetanse er 
ganske lik i kommuner av alle størrelser, samtidig som at andelen som oppgir at det 
er et behov i liten grad eller ikke i det hele tatt er størst for de minste kommunene. 

4.4.2 Frie inntekter og velstandsnivå 
Tabell 4.9 viser klart at kommuner med minst frie inntekter per innbygger i størst 
grad har boligsosial handlingsplan. Av kommuner med inntil 35.000 kr per innbygger 
i frie inntekter har ca 75 % egen boligsosial handlingsplan, og andelen synker 
betydelig for kommuner med høyere inntekter. Blant kommunene med de høyeste 
frie inntektene per innbygger er det en betydelig overvekt av kommuner som ikke 
har boligsosial handlingsplan. Når det gjelder revisjon av boligsosial handlingsplan, 
fremstilt i tabell 4.10, fremkommer det ikke noe fremtredende sammenheng, men 
det er interessant at halvparten av de rikeste kommunene ikke har revidert den 
boligsosiale handlingsplanen de siste fem år. 
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Variasjoner i forhold til hvordan den boligsosiale planen brukes, ser ikke ut til å 
kunne ha sammenheng med kommuneøkonomi. 

Tabell 4.11 indikerer at det er kommuner med minst frie inntekter per innbygger 
som i størst grad jobber etter konkrete metoder og modeller, som i størst grad har 
etablert rutiner for en samlet bruk av det boligsosiale virkemidlene, og som i størst 
grad har etablert varslingsrutiner for å forhindre utkastelser. Videre er det 
kommuner med middels frie inntekter per innbygger, det vil si mellom 30.001 – 
45.000 kr, som i minst grad har vektlagt å mobilisere og engasjere private nettverk 
og frivillige i arbeidet med brukerne. Når det gjelder samarbeid med helseforetakene 
og Bufetat, samt hvordan respondentene vurderer behovet for mer kunnskap og 
kompetanse, ser ikke kommuneøkonomi ut til å påvirke i særlig grad.  

Når det gjelder velstandsnivå, viser analysen at andelen kommuner med boligsosial 
handlingsplan øker med velstandsnivå. Andre forhold som øker med velstandsnivå er 
at boligsosial handlingsplan ligger til grunn for øvrige planprosesser i kommunen, og 
at det er rutiner for å oppnå samlet bruk av virkemidlene. 

4.4.3 Omfang av det boligsosiale arbeidet 
Andelen kommuner som har boligsosial handlingsplan øker med omfanget av det 
boligsosiale arbeidet. Det er kommuner med 201–500 kr i utbetalt bostøtte per 
innbygger som i størst grad reviderer boligsosial handlingsplan, og som bruker den 
mest aktivt i praktisk arbeid, i forhold til utbyggingspolitikk og som grunnlag for 
øvrige planprosesser.  
 
I forhold til det praktiske arbeidet, øker graden av rutiner for å oppnå samlet bruk av 
virkemidlene med omfang av boligsosialt arbeid. Det er kommuner med størst 
omfang som i størst grad arbeider etter konkrete metoder og modeller, og som har 
etablert varslingsrutiner for å forhindre utkastelser. Begge disse tendensene faller 
med omfanget. Behovet for mer kunnskap og kompetanse er størst i kommuner med 
minst omfang av det boligsosiale arbeidet, og så synker det med økt omfang. Likevel 
er det 34 % av kommuner med størst omfang som oppgir at de har dette behovet i 
svært stor eller stor grad.  

4.4.4 Utviklingsvillighet 
Tendensen til å ha boligsosial handlingsplan, og til å revidere den, stiger kraftig i takt 
med utviklingsvillighet. Forskjellen på hvor aktivt planen brukes er litt, men ikke 
mye større for kommuner som har fått godkjent midler for ett prosjekt versus ingen 
prosjekter. Det viser seg kommuner som har mottatt prosjektmidler for mer enn ett 
prosjekt bruker planen betydelig mer aktivt. Når det gjelder rutiner for samlet bruk, 
er forskjellen størst mellom de som har fått prosjektmidler og de som ikke har det. 
Imidlertid er det slik at flere av kommunene som har fått godkjent to prosjekter for 
kompetansetilskudd, også oppgir at det i svært stor eller stor grad arbeides etter 
konkrete metoder og modeller, at det finnes rutiner for å forhindre utkastelser, og at 
det samarbeides med helseforetak og Bufetat. 
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4.4.5 Sentrum-periferi-dimensjon 
Det er en klar sammenheng mellom sentrum-periferi-dimensjonen og andelen 
kommuner som har boligsosial handlingsplan, hvor dette er mest utbredt i de mest 
tettbygde strøkene. Andelen som samarbeider om boligsosial handlingsplan synker. 
Det er også en noe svakere, men stigende tendens til å rullere planen i mer 
tettbygde strøk.  

Det er mindre tydelig om det er sammenheng i forhold til hvor aktivt planen brukes, 
men det ser ut til at den i størst grad ligger til grunn for øvrige planprosesser i de 
mest tettbebygde strøkene.  

Tendensen til å benytte rutiner for samlet bruk av virkemidler, til å ha 
varslingsrutiner for å forhindre utkastelser, og for å ha samarbeid med helseforetak 
og Bufetat er også stigende med graden av innbyggertetthet. Det arbeides i størst 
grad etter konkrete metoder og modeller i tettbebygde strøk, men det er ikke noe 
entydig mønster at det synker etter denne variabelen. 

4.4.6 Næringsgrunnlag 
Andelen kommuner uten boligsosial handlingsplan øker når andelen primærnæring i 
kommunen øker, mens det er mindre sammenheng med revisjon av planen. Planen 
brukes også mindre og mindre aktivt ettersom andelen primærnæring øker. I forhold 
til det praktiske arbeidet, er det ikke noen tydelige sammenhenger, men det ser ut 
til at kommunene med minst andel primærnæringer i størst grad jobber systematisk. 

4.4.7 Oppsummering 
Det er kommunestørrelse og omfang av det boligsosiale arbeidet som ser ut til å 
være de viktigste forklaringsfaktorene for hvor systematisk kommunene arbeider i 
det boligsosiale arbeidet. Imidlertid spiller både kommuneøkonomi og sentrum-
periferi-dimensjonen inn når det gjelder hvorvidt kommunene har en boligsosial 
handlingsplan eller ei. Det kan se ut til at kommuner som har de største behovene 
på det boligsosiale område også jobber mest systematisk i forhold til både planverk 
og i det praktiske arbeidet. 

4.5 Boligsosial handlingsplan og organisering av tjenester 
Fra resultatene av spørreundersøkelsen har vi sett at det er store variasjoner i 
hvordan kommunene har valgt å organisere sitt boligsosiale arbeid. På bakgrunn av 
kryssanalyser av resultatene fra spørreundersøkelsen mot bakgrunnsvariablene, ser 
vi at få av bakgrunnsvariablene står fram som avgjørende faktorer for hvordan 
kommunene organiserer sine boligsosiale virkemidler. Variablene med 
gjennomgående størst betydning er kommunestørrelse og frie inntekter, noe som 
kan tyde på at det først og fremst ligger pragmatiske føringer til grunn for 
organiseringen.  

Som vi så innledningsvis i kapittelet, har 58 % (178 respondenter) av de 317 
kommunene svart at kommunen har boligsosial handlingsplan. Dette er medregnet 
de som oppgir at det samarbeides med andre kommuner om planen. 35 % (106 
respondenter) oppgir kommune ikke har en slik handlingsplan. Disse to gruppene 
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danner utgangspunktet for å se nærmere på hvordan kommunene beskriver sin 
organisering av forskjellige virkemidler, tjenester og oppgaver. Vi skal i det følgende 
se at kommuner som oppgir at de har boligsosial handlingsplan skiller seg fra 
kommuner som ikke har det. Dette skal vi gjøre ved å se på hvordan de svarer på 
spørsmål om hvor de har lagt ansvar for virkemidler og tjenester.  

Vi gjør oppmerksom på at de tendenser vi her viser til ikke alene kan forklares av 
boligsosial handlingsplans status i kommunene.  

4.5.1 Bestiller – utfører modell 
Aller først skal vi se nærmere på om kommunene med og uten boligsosial 
handlingsplan svarer forskjellig på om de arbeider etter en bestiller – utfører modell. 
I en slik modell jobber man med et tydelig organisatorisk skille mellom enhet som 
ivaretar brukernes interesser og politiske prioriteringer ved å definere omfang, 
kvalitet, hvilke enhet som tildeler tjenesten, og hvilke enheten som produserer og 
leverer tjenesten. For å få en vellykket innføring av bestiller – utfører modellen, er 
det vanlig at den aktuelle organisasjonen blant annet foretar en forankringsprosess, 
en kartlegging og analyse av organisasjonen, en rolleavklaring og en systematisk 
gjennomgang av brukernes behov. Alle disse aktivitetene, og andre i tillegg, legger 
til rette for å jobbe strategisk og målrettet i form av planer, og vi skal derfor se om 
det er noen forskjeller i om de to gruppene oppgir å arbeide etter en slik modell. 

Tabell 4.12 - Kommuner med og uten boligsosial handlingsplan, krysset med bestiller-utfører-
modell. N=304. 

Arbeider etter bestiller-
utfører-modell 

Har boligsosial 
handlingsplan 

Har ikke boligsosial 
handlingsplan 

Ja 30% 21% 

Nei 51% 46% 

Vet ikke 20% 33% 

I alt 100% 100% 

 

Resultatene i tabell 4.12 indikerer noen interessante sammenhenger mellom 
boligsosial handlingsplan og bestiller-utfører-modellen. Av kommuner som har 
boligsosial handlingsplan, oppgir 30 % at de arbeider etter en bestiller-utfører-
modell og 51 % at de ikke gjør det. Blant kommunene som ikke har boligsosial 
handlingsplan er begge disse andelene lavere, hhv 21 % og 46 %. Årsaken til dette 
er at en tredjedel av respondentene i kommuner der en ikke har boligsosial 
handlingsplan oppgir at de ikke vet hvorvidt kommunen arbeider etter en bestiller – 
utfører-modell. For gruppen med boligsosial handlingsplan er denne andelen 20 %.  
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Det er vanskelig å si noe sikkert om akkurat hva som er grunnen til denne 
forskjellen mellom gruppene, men som nevnt bør kommuner som innfører bestiller – 
utfører modell ha foretatt noen aktiviteter som bør gi god oversikt over hele 
organisasjonen. Dette er også aktiviteter som kan sies å være hensiktsmessige for 
utarbeidelsen av handlingsplaner. Bestiller – utfører modellen og boligsosial 
handlingsplan kan slik sett være gjensidige størrelser. Forhold som 
kommunestørrelse og andre variabler kan også spille en rolle.  

4.5.2 Ansvar for individrettede virkemidler 
Vi skal nedenfor se nærmere på om vi finner noen forskjeller i hvordan kommunene 
organiserer sine virkemidler ut i fra om de har boligsosiale planer eller ikke. 

Ved en gjennomgang av de individrettede økonomiske virkemidlene, ser vi noen 
klare tendenser. I de følgende matrisene viser vi noen av de mest markante 
forskjellene: 

Tabell 4.13 - Hovedforskjeller i ansvaret for individrettede økonomiske virkemidler 

Virkemiddel/oppgave Kommuner med 
boligsosial 
handlingsplan  

Kommuner uten 
boligsosial handlingsplan  

Sosialkontor     
 

32 % Sosialkontor     55 % 
 

Behovsvurdering og 
tildeling av bostøtte 
 Servicekontor   34% Servicekontor   26 % 

Sosialkontor     
 

23 % Sosialkontor     47 % 
 

Behovsvurdering og 
tildeling av startlån 
 Servicekontor   19% Servicekontor   14 % 

Sosialkontor      
 

28 % Sosialkontor     53 % 
 

Behovsvurdering og 
tildeling av 
boligtilskudd til 
etablering av bolig 

Servicekontor    19 % Servicekontor   12 % 

Sosialkontor      
 

32 % Sosialkontor    58 % 
 

Behovsvurdering og 
tildeling av 
boligtilskudd til 
tilpasning av bolig 

Servicekontor    19 % Servicekontor 11 % 

 

Vi ser i tabell 4.13 at det er en svært markant forskjell mellom kommuner med og 
uten boligssosial handlingsplan når det gjelder i hvilken grad de legger ansvaret for 
disse virkemidlene til sosialkontoret. Det mest i øyenfallende er i hvor stor 
utstrekning kommuner uten boligsosial handlingsplan, kolonnene til høyre, oppgir at 
det er sosialkontoret som har ansvaret for disse oppgavene. Sammenlignet med 
plankommunene, i kolonnene til venstre, er prosentandelen som krysser av for 
sosialkontor nær det dobbelte for de ovennevnte virkemidlene og oppgavene.  
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Det en generell tendens at kommuner med boligsosiale handlingsplaner sprer 
virkemidlene og oppgavene på flere etater, og under alternativet ”annet, spesifiser” i 
spørsmålet er det også mange av plankommunene som har spesifisert at kommunen 
har lagt ansvaret til et eget boligkontor. Vi gjør oppmerksom på at kommunene 
kunne krysse av for mange enheter på dette spørsmålet, og at det som nevnt var 
kommunene med boligsosial handlingsplan som krysset av flest enheter. Det er også 
en tendens til at kommunene som har boligsosiale handlingsplaner i større grad 
oppgir at førstelinjetjenesten har et ansvar i forbindelse med disse virkemidlene og 
oppgavene.  

Videre skal se på noen sentrale tall for hvordan de to gruppene skiller seg når det 
gjelder hvordan respondentene angir at ansvaret er fordelt for 
booppfølgingstjenester. 

Tabell 4.14 - Hovedforskjeller i ansvaret for booppfølgingstjenester 

Virkemiddel Enhet Kommuner med 
boligsosial 
handlingsplan 

Kommuner uten 
boligsosial 
handlingsplan 

NAV  
 

20% 10% 

Tverretatlig 
team 

27% 21% 

Sosialkontor 47% 46% 

Behovsvurdering og 
tildeling av 
booppfølgingstjenester 
 

Vet ikke 6% 14% 

NAV  
 

17% 9% 

Tverretatlig 
team 

24% 15% 

Sosialkontor 44% 43% 

Gjennomføring av 
booppfølgingstjenester 
 

Vet ikke 6% 15% 

 

Som for virkemidlene og oppgavene gjengitt i tabell 4.13, kunne respondentene også 
i tabell 4.14 sette flere kryss. Igjen er det respondentene som oppgir å ha 
boligsosiale planer som benytter seg av flest alternativer. Tabell 4.14 viser at 
forskjellen på å legge ansvaret til sosialkontoret ikke er like stor som ovenfor, og 
sosialkontoret benyttes like mye i kommuner som har boligsosialplan som i 
kommuner som ikke har plan. Men plankommunene har i større grad enn kommunen 
uten plan lagt ansvar til tverretatlig team og NAV. Det er også verdt å påpeke at 
kommunene som ikke har boligsosiale handlingsplaner viser større usikkerhet på 
spørsmålet gjennom at en større andel av respondentene har krysset av for ”vet 
ikke”. 
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4.5.3 Boligsosiale handlingsplans innvirkning på ansvar for Husbankens tilskudd- 
og låneordninger rettet mot kommunene 
I det følgende skal vi se nærmere på noen forskjeller i ansvarsfordelingen knyttet til 
Husbankens kommunerettede tilskudds- og låneordninger. Følgende matrise viser 
noen hovedforskjeller for hvordan respondentene oppgir at ansvaret for noen av de 
ovennevnte virkemidlene er fordelt. 

Tabell 4.15 - Hovedforskjeller i ansvaret for kommunerettede lån- og tilskuddsordninger 

 Virkemiddel Enhet Kommuner 
med 
boligsosial 
handlingsplan  

Kommuner 
uten 
boligsosial 
handlingsplan  

Sosialkontoret 17% 33% 

Teknisk etat 46% 33% 

Utarbeiding 
av søknader 
til 
Husbanken 

Tverretatlige 
team 

7% 7% 

Sosialkontoret 19% 34% 

Teknisk etat 40% 31% 

Husbankens 
tilskudd til 
oppføring, 
kjøp og 
utbedring 
av 
kommunale 
utleieboliger Forvaltning 

av tildelte 
midler 

Tverretatlige 
team 

10% 9% 

Sosialkontoret 139% 17% 

Teknisk etat 52% 46% 

Utarbeiding 
av søknader 
til 
Husbanken 

Tverretatlige 
team 

7% 5% 

Sosialkontoret 15% 23% 

Teknisk etat 49% 43% 

Husbankens 
grunnlån til 
oppføring, 
kjøp og 
utbedring 
av 
kommunale 
utleieboliger Forvaltning 

av tildelte 
midler 

Tverretatlige 
team 

9% 5% 

 

I tabell 4.15 ser vi at kommunene med boligsosiale handlingsplaner i større grad enn 
kommuner uten planer benytter seg av enhet som arbeider med bolig, bygg, og 
eiendom/teknisk etat i forbindelse med de kommunerettede låne- og 
tilskuddsordningene fra Husbanken. En stor andel av kommunene uten boligsosial 
handlingsplan oppgir at sosialkontoret også har ansvar for disse oppgavene, og for 
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alle de fire oppgavene er andelen høyere enn blant plankommunene. Generelt er det 
likevel færre som benytter sosialkontoret for oppgavene rundt Husbankens grunnlån, 
enn for oppgavene rundt tilskudd til oppføring, kjøp og utbedring av kommunale 
boliger.  

Andelen som har lagt ansvar for disse oppgavene til teknisk etat er stor for begge 
respondentgruppene, men klart størst for kommuner med plan. Spesielt når det 
gjelder Husbankens grunnlån til oppføring, kjøp og utbedring av kommunale 
utleieboliger er det vanlig for begge gruppene å benytte seg av enhet som arbeider 
med bolig, bygg, og eiendom/teknisk etat. Plankommunene har konsekvent krysset 
av for at de bruker denne enheten mer for alle oppgavene. 

4.5.4 Tjenester/oppgaver i forbindelse med kommunale boliger 
Formålet med lokale boligsosiale handlingsplaner var fra starten av at kommunene 
skulle jobbe systematisk og målrettet med å yte bistand til unge og vanskeligstilte 
på boligmarkedet. Som vi har sett tidligere i rapporten har Husbanken gjennom 
prosjektet ”Lokale boligsosiale handlingsplaner” midler som skal virke som incentiv 
og en veiledning til å utarbeide slike planer ovenfor kommunene.  

På grunnlag av dette, er det rimelig å anta at boligsosiale handlingsplaner kan 
representere et verktøy som konkretiserer forhold knyttet til kartlegging av behov 
for bolig, og i hvilken takt kommunen bør bygge ut boliger for å møte et eventuelt 
behov. Vi skal i likhet med matrisene vi har kommentert ovenfor se nærmere på 
hvorvidt vi kan observere forskjeller også på organisering av dette feltet som 
konsekvens av kommunenes status i forhold til boligsosiale handlingsplaner.  
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Tabell 4.16 – Ansvar for tjenester/oppgaver i forbindelse med kommunale boliger 

Virkemiddel/tjenester/
oppgaver  

 Kommuner med 
boligsosial 
handlingsplan  

Kommuner uten 
boligsosial 
handlingsplan  

Sosialkontor 33% 38%                

Teknisk etat 39% 41% 

Tverretatlig 
team 

42% 29% 

Kommunalt 
foretak 

7% 4% 

Kartlegging av behov 
for kommunale boliger 

Stiftelse 5 % 4% 

Sosialkontor 9%                  4%                 

Teknisk etat 68% 59% 

Tverretatlig 
team 

9% 14% 

Kommunalt 
foretak 

11% 7% 

Oppføring, kjøp og salg 
av boliger (inkl 
samarbeid med private 
utbyggere) 

Stiftelse 11% 8% 

Sosialkontor 29%                33%                       

Teknisk etat 29% 25% 
 

Tverretatlig 
team 

47% 
 

35% 

Servicekont
or 

7% 12% 

Tildeling av boliger 

NAV 3% 6% 

Sosialkontor 11%                   9% 
                 

Teknisk etat 74% 71% 

Tverretatlig 
team 

5% 7% 

Kommunalt 
foretak 

12% 8% 

Drift utleie og øvrige 
forvaltningsoppgaver 

Stiftelse 10% 7% 

 

Vi ser fra tabell 4.16 at det også i ansvaret for disse oppgavene er forskjeller på de 
to gruppene med og uten boligsosiale handlingsplaner. Som vi har sett ovenfor, er 
noe av formålet med boligsosiale planer at kommunene skal benytte seg av dem for 
å øke kunnskapen om boligbehovet i kommunen. Kommuner med boligsosiale 
handlingsplaner har i større grad lagt ansvar for kartlegging av behov for 
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kommunale boliger samt tildeling av bolig til et tverretatlig team enn kommuner 
uten boligsosiale handlingsplaner.  

Det er også en tendens til at kommunene med boligsosiale planer i større grad har 
lagt ansvar for disse oppgavene til kommunale foretak og stiftelser, selv om dette er 
mindre fremtredende. 

4.5.5 Rutiner for samlet bruk av boligsosiale virkemidler 
Videre skal vi se på variasjoner mellom kommuner med plan og kommuner uten plan 
når det gjelder rutiner for en samlet bruk av boligsosiale virkemidler. Tabell 4.18 
gjengir nettopp dette: 

Tabell 4.18: I hvilken grad kommunene har rutiner for samlet bruk av virkemidler, krysset med 
hvorvidt de har boligsosial handlingsplan. N=303. 

 Kommuner med 
boligsosial 
handlingsplan  

Kommuner uten 
boligsosial 
handlingsplan  

I svært stor grad  10% 5% 

I stor grad 26% 10% 

I noen grad 40% 32% 

I liten grad 17% 33% 

Ikke i det hele tatt 5% 11% 

Vet ikke 1% 9% 

I alt 178 106 

 

For de 178 respondentene som oppgir å ha boligsosial handlingsplan, svarer 36 % at 
de i stor eller svært stor grad har etablert rutiner for samlet bruk av de boligsosiale 
virkemidlene. 22 % oppgir at de i liten grad eller ikke i det hele tatt har etablert slike 
rutiner. Dette står i kontrast til de 106 respondentene som ikke har boligsosiale 
handlingsplaner. I denne gruppen er det 15 % som sier at kommunen i svært stor 
eller stor grad har etablert rutiner for en samlet bruk av virkemidler, og 44 % sier at 
de i liten grad eller ikke i det hele tatt har etablert slike rutiner. 

Det er også bare 1 % av de 178 respondentene med boligsosial handlingsplan sier 
de ikke vet i hvilken grad det er etablert rutiner for samlet bruk av virkemidler, mens 
andelen for den andre gruppen er 9 %. 
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4.6 Oppsummering og konklusjon 
Undersøkelsens resultater viser at over halvparten av kommunene har en boligsosial 
handlingsplan. 69 % av disse kommunene som har boligsosiale handlingsplaner 
rullerer planen regelmessig. En fjerdedel oppgir at planen ikke er rullert de siste fem 
år. Et av kriteriene for at en plan skal være et godt hjelpemiddel og verktøy i daglig 
arbeid, er at den er aktuell og oppdatert. Kartleggingens resultater kan tyde på at 
for mange kommuner representerer planen et enkeltstående løft i det boligsosiale 
arbeidet for mange kommuner. I Husbankens veiledning til hvordan en slik plan bør 
utarbeides, legges det stor vekt på faktorer som dreier seg om kunnskapsøkning, 
samordning og effektivisering. Dette er forhold som selv om de gjennomføres bare 
en gang, kan bidra til at en organisasjon reflekterer rundt sin egen virksomhet og får 
ny innsikt. Likevel indikerer resultatene klare forskjeller mellom kommuner som har 
boligsosial handlingsplan, og kommuner som ikke har det. Kryssanalyser viser 
variasjoner i graden av systematikk i det boligsosiale arbeidet, og det ser ut til at 
kommuner som har en boligsosial handlingsplan har en større grad av systematikk. 
Disse kommunene har i større grad delt ansvar for ulike oppgaver til flere enheter, 
og det er i større grad etablert rutiner for å oppnå en samlet bruk av virkemidlene. 
Videre jobber også en større andel av disse plankommunene etter en bestiller-
utfører-modell, og det er rimelig å tro at det i den sammenheng er gjort en innsats 
for å forankre rolle- og ansvarsfordeling og for å utarbeide gode rutiner i 
tjenesteproduksjonen. I boksen under oppsummeres de viktigste forskjellene mellom 
kommuner som har boligsosial handlingsplan og kommuner som ikke har det.  
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Likevel indikerer kartleggingen en del forskjeller innad i gruppen av kommuner som 
har boligsosial handlingsplan i forhold til planprosesser og systematikk i arbeidet. På 
den ene siden ser det ut til at en rekke av disse plankommunene ikke bruker planen 
aktivt i arbeidet og i forhold til andre kommunale planer. På den andre siden ser det 
ut til at en del kommuner som bruker planen aktivt i det praktiske boligsosiale 
arbeidet ikke jobber særlig systematisk. Trolig vil innholdet i den boligsosiale 
handlingsplanen, hvordan den er implementert i de etater som arbeider med feltet, 
og ikke minst hvorvidt det er et aktivt samarbeid mellom disse etatene påvirke det 
praktiske boligsosiale arbeidet. 

Kommunene uten boligsosial handlingsplan oppgav sosialkontoret som 
ansvarshavende enhet for mange oppgaver. Spesielt gjaldt dette for individrettede 
økonomiske virkemidler, men det gjaldt også for andre oppgaver. Vi kan ikke på 
bakgrunn av en breddeundersøkelse vurdere hvorvidt dette er en god eller dårlig 
løsning. Synet på en planprosess som oppklarende og reflekterende for 
organisasjonen tilsier likevel at den store forekomsten av sosialkontor ikke er et 
resultat av samme slags kritiske prosesser som plankommunens valg av ansvarlig 
enheter bør være basert på. Vi har sett at plankommunene sprer ansvaret for ulike 
oppgaver mer, og at de i større grad benytter seg av for eksempel tverretatlige 

De 178 kommunene som oppgir at de har boligsosial handlingsplan 

• Arbeider i større grad etter en bestiller – utfører modell enn kommuner 
uten boligsosial handlingsplan 

• Har i mindre grad lagt ansvaret for individrettede virkemidler, 
booppfølgingstjenester og Husbankens lån- og tilskuddsordninger til 
sosialkontoret enn kommuner uten boligsosial handlingsplan  

• Benytter seg i større grad av tverretatlige team i tilnytning til 
behovsvurdering og gjennomføring av booppfølgingstjenester enn 
kommuner uten boligsosial handlingsplan 

• Har i større grad lagt ansvar til NAV enn kommuner uten boligsosial 
handlingsplan  

• Har i større grad lagt ansvar for Husbankens lån- og tilskuddordninger til  
teknisk etat  

• Har i større grad lagt ansvar for tjenester og oppgaver i forbindelse med 
kommunale boliger til tverretatlige team, kommunale foretak og stiftelser 
enn kommuner uten boligsosial handlingsplan 

• Har i større grad etablert rutiner for en samlet bruk av boligsosiale 
virkemidler 

• Har i mindre grad oppgitt ”vet ikke” på spørsmålene i spørreskjemaet 

Deleted: ¶
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enheter og NAV. Dette tyder på at de bruker spesialiserte enheter med spesifikk 
kompetanse, og at virkemidler og oppgaver er plassert ut i fra nyanserte valg. 

En breddeundersøkelse kan som nevnt ikke si noe om de direkte resultatmessige 
effektene av boligsosiale planene, men de klare tendensene som vi så ovenfor gir 
uansett en klar indikasjon på at boligsosiale planers påvirkning på organiseringen av 
virkemidler, tjenester og oppgaver er verdt å se nærmere på. Et aktuelt tema bør 
være å konkretisere hva som kjennetegner planer som gir ønsket effekt og 
påvirkning på det boligsosiale feltet, og som er godt koordinert med kommunens 
øvrige planverk. Som casestudie, kan dette analyseres opp i mot 
referansekommuner som mangler en aktiv plan, og mot kommuner som ikke har 
boligsosial plan. På den måten vil det være mulig å si noe om suksesskriterier som 
forankring, medvirkning, behovskartlegging og innretting av boligsosiale virkemidler. 
På bakgrunn av en slik best praksis gjennomgang, kan en videreutvikle den 
boligsosiale handlingsplanen som et potent styringsverktøy for kommunene på det 
boligsosiale feltet.   
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5. Hva har betydning for hvordan det boligsosiale 
arbeidet organiseres? 

I undersøkelsen har det også vært viktig å finne noen begrunnelser for gjeldende 
organisering av det boligsosiale arbeidet i kommunene. En kvantitativ undersøkelse 
kan gi noen indikasjoner, men har klare begrensninger når det gjelder å søke 
begrunnelser, og bør suppleres med kvalitative data. Derfor må de funn som 
presenteres i dette kapittelet ses i sammenheng med de kvalitative intervjuer som 
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) skal foreta. 

Respondentene ble i undersøkelsen bedt om gradere noen faktorers betydning for 
gjeldende organisering av det boligsosiale arbeidet. Tabell 5.1 fremstiller 
marginalfordeling av disse besvarelsene.  
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Tabell 5-1: Gradering av ulike faktorers betydning for gjeldende organisering av det boligsosiale arbeidet. 1 markerer svært liten betydning, mens 6 
markerer svært stor betydning. I tabellen har vi slått sammen 1 og 2, 3 og 4, og 5 og 6. N=306. 

 1-2 
Svært 

liten/liten 
betydning 

3-4 
Noen 

betydning 

5-6 Stor til 
svært stor 
betydning 

Vet ikke I alt 

Økonomi – effektiv ressursbruk 10% 33% 48% 10% 100% 

Faglig vurdering av hva som gir best mulig 
resultat for bruker 

5% 19% 70% 7% 100% 

Innføring av tjenestemodeller som legger større 
vekt på serviceorientert kundebehandling 

13% 30% 39% 18% 100% 

Ansattes kompetanse – faglig vurdering av 
hvilken organisering som gir best mulig 
spillerom for at de ansatte kan bruke sin 
kompetanse 

8% 29% 54% 10% 100% 

Omorganisering og tilpasning til innføring av 
bestiller – utfører modell 

30% 25% 15% 30% 100% 

NAV - reformen 34% 22% 20% 24% 100% 
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Tabell 5.1 indikerer tydelig at respondentene mener at faglige vurderinger, først og 
fremst av hva som gir et best mulig resultat for bruker, men også av hvordan de 
ansattes kompetanse utnyttes best mulig, har hatt størst betydning for gjeldende 
organisering. Økonomi/effektiv ressursbruk og serviceorientert kundebehandling 
oppgis også å ha stor betydning av en betydelig andel respondenter. Bare en liten 
andel oppgir at omorganisering og tilpasning til en bestiller - utfører modell har høy 
betydning, og rundt en tredjedel oppgir at det er av liten eller svært liten betydning. 

5.1 New Public Management 
Spørreundersøkelsen inneholdt også spørsmål som var ment å skulle kartlegge i 
hvilken grad kommunene hadde rettet seg etter den skoleretningen innenfor offentlig 
administrasjon som kalles New Public Management (NPM). Dette er et vidt begrep 
som er brukt på mange reformer av offentlig sektor siden 1980-tallet, men i denne 
sammenheng benytter vi oss av begrepet for å betegne grep som er gjort for å 
underlette en profesjonell ledelse og markedstenkning i kommunen. 

I breddeundersøkelsen har vi begrenset oss til to spørsmål for å se nærmere på 
dette. Det ene spørsmålet dreide seg om hvor mange beslutningsnivå kommunen er 
organisert i, mens det andre gikk på om kommunen jobbet etter en bestiller-utfører-
modell. Ved å krysse resultatene fra disse spørsmålene med resultatene fra spørsmål 
som handler om organisering av det boligsosiale arbeidet, vil det indikeres om det er 
variasjoner mellom kommuner som er organisert tradisjonelt og kommuner som i 
større grad er organisert i tråd med NPM. 

Når det gjelder kommuner som er organisert med to nivå i forhold til kommuner som 
er organisert i tre beslutningsnivå, er det noen variasjoner, men de er ikke store.  

Variasjonene er noe større når besvarelsene ses i lys av hvorvidt kommunene er 
organisert etter en bestiller/utfører-modell. Dette er fremstilt i tabell 5.2 i rapportens 
vedlegg. Det er gjennomgående at kommuner som er organisert etter en 
bestiller/utfører-modell i mindre grad har lagt individrettede virkemidler til 
sosialkontoret, og respondentene fra disse kommunen har i noe større grad benyttet 
seg av kategorien ”annet, spesifiser”. Dette illustreres i figur 5.1, som fremstiller 
fordelingen av besvarelsene på et at av virkemidlene.  
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Tabell 5-2: Enheter/etater som har ansvar for behovsvurdering og tildeling av boligtilskudd til 
tilpasning av bolig, krysset med organisering etter bestiller-utfører modell. 
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Den tydeligste forskjellen er at en større andel av kommunene som ikke jobber etter 
en bestiller-utfører-modell har lagt ansvar for boligtilskuddet til sosialkontoret enn 
kommuner som jobber etter denne modellen. Disse kommunene har på den andre 
siden lagt mer ansvar til et tverretatlig team. 

5.1.1 Rutiner for samlet bruk av boligsosiale virkemidler 
Videre presenteres forskjeller mellom kommuner som er organisert og som ikke er 
organisert etter bestiller-utfører-modellen i forhold til om det er etablert rutiner for å 
oppnå en samlet bruk av de boligsosiale virkemidlene. Marginalfordelingen viser at 
28 % av respondentene oppgav at det i svært stor eller stor grad er etablert rutiner 
for en samlet bruk, mens 37 % har svart at det i noen grad er etablert slike rutiner. 
29 % har svart liten grad eller ikke i det hele tatt på spørsmålet. Tabell 5.2 
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Tabell 5-3: I hvilken grad det er etablert rutiner for en samlet bruk av boligsosiale virkemidler 
krysset med bestiller utfører modell. N=303. 

 Det er etablert rutiner for å oppnå en samlet bruk av 
de boligsosiale virkemidlene 

Bestiller-
utfører-
modell 

Svært 
stor 
grad 

Stor 
grad 

Noen 
grad 

Liten 
grad 

Ikke i det 
hele tatt 

Vet 
ikke 

Ja 54% 31% 29% 20% 17% 6% 

Nei 42% 54% 47% 47% 44% 12% 

Vet ikke 4% 15% 24% 33% 39% 82% 

I alt 24 61 112 66 23 17 

 

Tabell 5.3 viser først og fremst at over 40 % av kommunene som har oppgitt at det i 
liten grad eller ikke i det hele tatt er etablert rutiner for å oppnå en samlet bruk av 
de boligsosiale virkemidlene, heller ikke arbeider etter bestiller-utfører-modellen. Til 
sammenligning er det under 20 % av kommunene som arbeider etter modellen som 
oppgir det samme. Dette vises i den grønne og i den blå kolonnen. Forskjellen 
mellom bestiller-utfører-kommuner og kommuner som ikke arbeider etter denne 
modellen ses også i den rosa og den oransje kolonnen, men den er noe mindre 
markant. Disse kolonnene fremstiller sammenfall av kommuner som har oppgitt at 
det i svært stor eller stor grad er etablert rutiner for å oppnå en samlet bruk av de 
boligsosiale virkemidlene, og hvorvidt det arbeides etter en bestiller-utfører-modell. 

En annen tendens som synliggjøres i figur 4.17, er at andelen som oppgir at de ikke 
vet hvorvidt kommunen arbeider etter en bestiller-utfører-modell stiger i takt med 
mangelen på rutiner. Blant respondenter som oppgir at kommunen i svært stor grad 
har etablert rutiner er det kun 4 % som ikke vet om kommunen jobber etter en 
bestiller-utfører-modell. Videre er det hele 39 % av respondentene som oppgir at 
kommunen ikke i det hele tatt har etablert rutiner som også oppgir at de ikke vet 
hvorvidt kommunen arbeider etter en bestiller-utfører-modell.  

5.2 Bakgrunnsvariabler 
Som i de foregående kapitlene skal vi også her presentere resultatene i forhold til 
noen sentrale bakgrunnsvariabler. 

5.2.1 Kommunestørrelse 
I tabell 5.3 i rapportens vedlegg er besvarelsene krysset med kommunenes 
innbyggertall. Tabellen indikerer at faglige vurderinger av hva som gir best mulig 
resultat for bruker har stor betydning for gjeldende organisering i kommuner av alle 
størrelser. Særlig økonomi/effektiv ressursbruk, men også serviceorientert 
kundebehandling og tilpasning til en bestiller-utfører modell, har imidlertid hatt 
større betydning i store kommuner enn i mindre kommuner. Faglige vurderinger av 
hva som gir mest spillerom for at de ansatte skal kunne bruke sin kompetanse har 
hatt størst betydning i mellomstore og små kommuner. 
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5.2.2 Frie inntekter og velstandsnivå 
I tabell 5.4 i vedlegget er besvarelsene krysset med frie inntekter per innbygger. For 
flere av påstandene ser det ikke ut til å være noen sammenheng med inntekter. 
Noen tendenser kan likevel lese ut fra tabellen. Andelen som oppgir at innføring av 
tjenestemodeller som legger større vekt på serviceorientert kundebehandling har 
vært av svært stor eller stor betydning er høyere for kommuner med lave inntekter 
enn kommuner med høye inntekter. Det samme gjelder omorganisering og innføring 
av bestiller-utfører modell. Når det gjelder å organisere arbeidet for å utnytte de 
ansattes kompetanse er imidlertid tendensen motsatt, da en høyere andel av 
respondenter fra kommuner med høyest frie inntekter per innbygger oppgir at dette 
har vært av betydning i svært stor eller stor grad. 

Når det gjelder velstandsnivå, er det først og fremst en sammenheng i forhold til 
innføring av serviceorientert kundebehandling, hvor betydning av dette forholdet 
stiger med velstandsnivået. Det er også slik at betydningen av innføring av bestiller-
utfører-modell er størst i kommuner med høyest velstandsnivå, men sammenhengen 
er ikke svært fremtredende. 

5.2.3 Omfang av det boligsosiale arbeidet 
Det er særlig økonomi og en vurdering av hvilken organisering som gir best 
spillerom for bruk av de ansattes kompetanse som tydelig henger sammen med 
omfanget av det boligsosiale arbeidet, og da at betydningen av disse forholdene 
stiger med omfanget. 

5.2.4 Sentrum-periferi-dimensjon 
Sammenhengen i forhold til en sentrum-periferi-dimensjon er ikke så fremtredenede, 
men det ser ut til at økonomi er noe mer viktig i tettbebygde strøk enn ellers. 
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6. NAV-reformens betydning for det boligsosiale 
arbeidet 

Arbeids- og velferdsetaten, NAV, ble opprettet 1.juli 2006, og overtok da 
arbeidsoppgavene til Aetat Arbeidsdirektoratet og Rikstrygdeverket. Formålet med 
reformen er å 

• Få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad 
• Gjøre det enklere for brukerne, og tilpasse forvaltningen til brukernes behov 
• Få en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning 

I løpet av 2006 ble det etablert 26 NAV-kontor, og i 2007 ble det etablert 121. Innen 
utgangen av 2009 skal alle kommuner dekkes av et NAV-kontor. Kommunenes 
sosialtjenester skal samordnes i NAV, og minstekravet til tjenester som skal tilbys 
ved alle NAV-kontor er 

• økonomisk sosialhjelp fra kommunen 
• hele det statlige tjenestespekteret fra tidligere trygdeetaten og Aetat 

Det er imidlertid opp til den enkelte kommune å legge flere tjenester utover 
minimumsløsningen inn i NAV-kontoret, og dette er nedfelt i en samarbeidsavtale 
mellom NAV fylke og hver enkelt kommune.1 Hvilken betydning NAV-reformen har 
for kommunenes boligsosiale arbeid har vært et viktig tema i kartleggingen, og i 
dette kapittelet vil vi presentere resultater fra spørsmål som omhandlet dette 
temaet.  Av 303 respondenter som besvarte spørsmålet om det er etablert NAV-
kontor i kommunen, svarte 35 % (105 respondenter) ja og 65 % (197 respondenter) 
nei. 0,3 % (1 respondent) svarte vet ikke. Besvarelsene bærer preg av at 
implementering av NAV er en pågående prosess, og andelen som har oppgitt ”vet 
ikke” er relativt høy på enkelte av spørsmålene. 

6.1 Tjenester lagt inn i NAV 
På undersøkelsens spørsmål om hvordan det boligsosiale arbeidet var organisert, 
som presentert i kapittel 3, var NAV-kontor en av svarkategoriene. Ved å krysse 
disse med de som har besvart at det er etablert NAV-kontor i kommunen, får vi 
informasjon om hvilke boligsosiale virkemidler, tjenester og oppgaver de etablerte 
NAV-kontorene har. Dette er fremstilt i tabell 6.1. 

 

                                               
1 Informasjonen om NAV-reformen er hentet på NAV sine hjemmesider, tilgjenglig på 
http://www.nav.no/page?id=1073743081. Sist besøkt 24.februar 2008. 
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Tabell 6-1: Andel respondenter som har oppgitt at det er etablert NAV-kontor i kommunen, og at ansvar for følgende tjenester og 

oppgaver er lagt inn i NAV-kontoret.  

Ansvarsområde Det er etablert NAV-kontor i kommunen, og ansvar 
for følgende tjenesteområde er lagt inn i NAV 

Individrettede økonomiske virkemidler 

Behovsvurdering og tildeling av Husbankens bostøtte 35% 

Behovsvurdering og tildeling av Husbankens startlån  31% 
Behovsvurdering og tildeling av boligtilskudd til etablering av bolig  
Behovsvurdering og tildeling av boligtilskudd til tilpasning av bolig 

32% 

Tilskudds- og låneordninger rettet mot kommunene 
Utarbeiding av søknader om Husbankens boligtilskudd til oppføring, kjøp og 
utbedring av kommunale utleieboliger 

17% 

Forvaltning av tildelte midler av Husbankens boligtilskudd til oppføring, 
kjøp og utbedring av kommunale utleieboliger 

19% 

Utarbeiding av søknader om Husbankens grunnlån til oppføring, kjøp eller 
utbedring av kommunale utleieboliger 

8% 

Forvaltning av tildelte midler av Husbankens grunnlån til oppføring, kjøp 
eller utbedring av kommunale utleieboliger 

14% 

Booppfølgingstjenester 
Behovsvurdering og tildeling av booppfølgingstjenester 47% 

Gjennomføring av booppfølgingstjenester 39% 

Ansvar for tjenester og oppgaver i tilknytning til boliger som kommunen eier 
Kartlegging av behov for kommunale boliger i kommunen 38% 

Oppføring, kjøp og salg av boliger (inkl samarbeid med private utbyggere) 9% 

Tildeling av boliger 29% 

Drift, utleie og øvrige forvaltningsoppgaver 9% 
Tildeling av midlertidige boligtilbud (f eks hospits, hybelhus o.l) 71% 
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Det fremgår av tabell 6.1 at ansvaret for å tildele midlertidig boligtilbud i svært stor 
grad ligger hos NAV-kontoret, da 70 % av respondentene fra kommuner med 
etablert NAV-kontor oppgir dette. 29 % av respondentene oppgir at NAV-kontoret 
har ansvar for å tildele kommunale boliger.  

Videre har 47 % oppgitt at behovsvurdering og tildeling av booppfølgingstjenester er 
lagt inn i NAV, og 39 % oppgir at NAV-kontoret har ansvar for å gjennomføre 
booppfølgingstjenester. I overkant av tretti prosent har oppgitt at ansvaret for 
behovsvurdering og tildeling av de ulike individrettede økonomiske virkemidlene fra 
Husbanken er lagt inn i NAV. 38 % oppgir at kartlegging av behovet for kommunale 
boliger er lagt inn i NAV. 

Ansvar for å søke om og forvalte Husbankens økonomiske virkemidler rettet mot 
kommunene er i mindre grad lagt til NAV-kontoret, og svært få oppgir at oppføring, 
kjøp, salg, drift, utleie og øvrige forvaltningsoppgaver av boliger som kommunen 
eier er lagt inn i NAV. 

6.2 Begrunnelser for at ansvar for at boligsosiale virkemidler er lagt til 
NAV 
På spørsmålene om hvilken enhet/etat som har tillagt ansvar for de boligsosiale 
virkemidlene, slik det er fremstilt i kapittel 3, var en av svarkategoriene NAV. De 
respondenter som oppgav denne kategorien minst en gang, ble senere i 
undersøkelsen bedt om å ta stilling til noen utsagn som kunne være begrunnelser på 
hvorfor NAV-kontoret hadde fått ansvar for boligsosiale virkemidler. Det var i alt 72 
respondenter som fikk dette spørsmålet. Besvarelsene er fremstilt i tabell 6.2.  
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Tabell 6-2: Begrunnelser for at boligsosiale virkemidler er lagt til NAV-kontoret. Respondentene kunne velge mellom fem graderinger, 

men i tabellen er besvarelsene fremstilt etter om de er over, i eller under midtkategorien. N=72. 

 I svært stor 
eller stor grad 

I noen grad I liten grad eller 
ikke i det hele tatt 

Vet ikke/ikke 
relevant 

Enklere samarbeid – bedre koordinering 
mellom etater og kontore 

36% 33% 17% 14% 

Økonomi – flere tjenester i NAV kontoret 
gir en effektiviseringsgevinst 

31% 26% 22% 21% 

Brukervennlighet – en dør for alle 
tjenester 

54% 28% 7% 11% 

Fagmiljø – en minimumsløsning med 
kun økonomisk sosialhjelp i NAV 
kontoret gir et dårligere fagmiljø 

40% 25% 13% 22% 

Omorganisering – det boligsosiale feltet 
trengte en mer effektiv organisering 

19% 18% 44% 18% 
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Over halvparten av disse respondentene oppgav at ”brukervennlighet – en dør for 
alle tjenester” hadde stor eller svært stor betydning. Det er også en betydelig andel 
som oppgir at årsaken til at boligsosiale virkemidler i svært høy eller høy grad 
skyldes at en minimumsløsning med kun økonomisk sosialhjelp i NAV kontoret gir et 
dårligere fagmiljø (40 %), enklere samarbeid og bedre koordinering mellom etater 
og kontorer (36 %), samt økonomi og at flere tjenester i NAV kontoret gir en 
effektiviseringsgevinst (31 %). Når det gjelder økonomi, er det imidlertid grunn til å 
nevne at 22 % oppgir det i liten grad eller ikke i det hele tatt har hatt noen 
betydning. Det er også 44 % som oppgir at ”omorganisering - det boligsosiale feltet 
trengte en mer effektiv organisering” i liten grad eller ikke i det hele tatt har vært en 
begrunnelse for å legge boligsosiale virkemidler inn i NAV. 

6.3 Begrunnelser for at ansvar for boligsosiale virkemidler ikke er lagt 
til NAV 
Det var 45 respondenter som oppgav at det var opprettet NAV-kontor i kommunen, 
men som ikke hadde benyttet kategorien NAV på spørsmålene om hvilke enhet/etat 
som hadde ansvar for de ulike boligsosiale virkemidlene. Disse respondentene ble 
bedt om å ta stilling til noen påstander om hvorfor ingen boligsosiale virkemidler 
utover minimumsløsningen ikke er lagt inn i NAV. Besvarelsene er fremstilt i tabell 
6.3, og vi bemerker at antallet som har tatt stilling til påstandene varierer mellom 45 
og 42.



 

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid 55 

 

Tabell 6-3: Begrunnelser for at boligsosiale virkemidler ikke er lagt inn i NAV. Respondentene kunne velge mellom fem graderinger, men i tabellen er 
besvarelsene fremstilt etter om de er over, i eller under midtkategorien. N varierer mellom 45 og 42. 

 I svært stor eller 
stor grad 

I noen grad I liten grad eller 
ikke i det hele 
tatt 

Vet ikke/ikke 
relevant 

Det boligsosiale arbeidet fungerer bra 
slik det er organisert i kommunen i dag 

47% 24% 11% 18% 

Økonomi - en minimumsløsning gir 
lavest kostnad samlet sett for 
kommunen 

14% 25% 20% 41% 

Fysiske begrensinger – lokalene til NAV 
har ikke kapasitet til å romme 
tjenestene 

5% 9% 30% 56% 

Kommunen legger seg første rekke på 
en minimumsløsning (bare økonomisk 
sosialhjelp) og avventer inntil videre 
ytterligere endringer 

19% 12% 16% 54% 

Det var personalpolitiske grunner til 
ikke å trekke inn flere virkemidler i NAV 
kontoret 

0% 10% 29% 62% 

Kommunen anså at det boligsosiale 
arbeidet ikke er et naturlig 
tjenesteområde for NAV kontoret 

19% 9% 21% 51% 
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Det som særlig kjennetegner besvarelsene i tabell 6.3 er den høye andelen som har 
oppgitt ”vet ikke/ikke relevant”, som for flere av påstandene ligger på over 50 %. 
Nesten halvparten oppgir likevel at det boligsosiale arbeidet fungerer bra slik det er 
organisert i dag, og at dette er en årsak i svært stor eller stor grad til at boligsosiale 
virkemiddel ikke er lagt inn i NAV. 25 % oppgir at økonomi i noen grad er en årsak 
til at boligsosiale virkemidler ikke er lagt inn i NAV, mens fysiske begrensninger og 
personalpolitiske grunner oppgis å være en årsak i liten grad eller ikke i det hele tatt 
av rundt 30 %. 

6.4 Kommuner som ennå ikke har etablert NAV-kontor 
Det var 197 respondenter som i undersøkelsen oppgav at det ennå ikke var etablert 
NAV-kontor i kommunen, og en respondent som svarte ”vet ikke” på spørsmålet. 
Disse 198 respondentene ble spurt om det var bestemt hvilke tjenesteområder som 
skal inn i NAV. På dette spørsmålet svarte 68 % (135 respondenter) ja, 29 % (35 
respondenter) svarte nei, og 3 % (6 respondenter) svarte ”vet ikke”. 

Respondentene som svarte ja på spørsmålet ble da bedt om å krysse av for om noen 
oppgitte boligsosiale virkemidler skulle legges inn i NAV-kontoret. Svarene er 
fremstilt i tabell 6.4. Vi gjør oppmerksom på at 1 respondent har unnlatt å svare på 
spørsmålet, slik at N=134. 
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Tabell 6-4: Boligsosiale virkemidler som skal legges inn i NAV-kontoret når det opprettes. Spørsmålet er kun stilt respondenter som 

har oppgitt at det ennå ikke er opprettet NAV-kontor, men at det er bestemt hva som skal legges inn i NAV. N=134. 

 Skal legges inn 
i NAV-kontor 

Skal ikke legges 
inn i NAV-kontor 

Vet ikke/ 
ikke relevant 

I alt 

Behovsvurdering og tildeling av Husbankens bostøtte 43% 46% 11% 100% 

Behovsvurdering og tildeling av Husbankens startlån 37% 52% 10% 100% 

Behovsvurdering og tildeling av boligtilskudd til 
etablering av bolig 

42% 49% 10% 100% 

Behovsvurdering og tildeling av Boligtilskudd til 
tilpasning av bolig 

43% 47% 10% 100% 

Kartlegging av behov for kommunale boliger i kommunen 19% 59% 22% 100% 

Oppføring, kjøp og salg av boliger (inkl samarbeid med 
private utbyggere) 

2% 80% 19% 100% 

Tildeling av boliger 24% 60% 16% 100% 

Drift, utleie og øvrige forvaltningsoppgaver 3% 82% 15% 100% 

Behovsvurdering og tildeling av oppfølgingstjeneste i 
bolig 

25% 46% 28% 100% 

Gjennomføring av oppfølgingstjenester 25% 46% 28% 100% 

Tildeling av midlertidige boliger 53% 30% 17% 100% 
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Fra tabell 6.4 ser vi at de virkemidlene som blir hyppigst oppgitt er: 

• Tildeling av midlertidig bolig (53 %) 
• Behovsvurdering og tildeling av Husbankens bostøtte (43 %) 
• Behovsvurdering og tildeling av boligtilskudd til tilpasning av bolig (43 %) 
• Behovsvurdering og tildeling av boligtilskudd til etablering av bolig (42 %) 

Det er imidlertid kun for tildeling av midlertidig bolig at flere respondenter oppgir at 
det skal legges inn i NAV enn de som oppgir at det ikke skal legges inn i NAV, siden 
kategoriene er gjensidig utelukkende. 

Virkemidler som mange respondenter oppgir ikke skal legges inn i NAV er: 

• Drift, utleie og øvrige forvaltningsoppgaver (82 %) 
• Oppføring, kjøp og salg av boliger (inkludert samarbeid med private 

utbyggere) (80 %) 
• Tildeling av boliger (60 %) 
• Kartlegging av behov for kommunale boliger i kommunen (59 %) 
• Behovsvurdering og tildeling av Husbankens startlån (52 %) 

6.4.1 Medfører NAV en oppsplitting av boligsosiale virkemidler? 
Videre kan en stille spørsmål ved om etablering av NAV kan ha ført til en oppsplitting 
av ansvaret for ulike virkemidler. Tabell 6.1 viser at andelen som har oppgitt at NAV 
har ansvar for de ulike individrettede virkemidlene til Husbanken ligger mellom 31 % 
og 35 %. Det er rimelig å tro at dette i stor grad dreier seg om de samme 
respondentene, selv om dette ikke kan sies med sikkerhet. 
 
Det er derfor gjort en analyse som tar utgangspunkt i de respondentene som i 
undersøkelsen oppgav minst en gang at NAV hadde ansvar for enten 1) Husbankens 
individrettede virkemidler, 2) Husbankens låneordninger rettet mot kommunen, 3) 
oppgaver knyttet til oppfølging, eller 4) tildeling av midlertidige boliger. Dette 
utgjorde 11 spørsmål i spørreskjemaet. Det var totalt 97 respondenter som oppgav 
NAV minst en gang for å besvare hvem som hadde ansvar for et av de elleve 
virkemidlene eller oppgavene. Av disse valgte vi å se hvor mange som hadde oppgitt 
NAV minst fire ganger, for å se hvor mange kommuner som samordnet boligsosiale 
virkemidler i NAV. Dette gjaldt 44 av 97 respondentene, noe som tilsvarer en andel 
på 45 % (15 % av alle respondentene). En kan slik sett argumentere for at i nær 
halvparten av kommunene som har lagt boligsosiale oppgaver til NAV, har det ikke 
ført til oppsplitting av virkemidler/ansvar. 

Denne påstanden bygger imidlertid på en del forutsetninger. For det første har 
mange av de 44 respondentene oppgitt NAV som en av flere etater som har ansvar 
for ett virkemiddel/ en oppgave, og hvorvidt det da er snakk om en samordning av 
virkemidler beror på kvaliteten av samarbeidet mellom etatene som deler ansvaret. 
For det andre finnes det eksempler på at mange virkemidler er samordnet i andre 
etater enn hos NAV både blant de 44 respondentene og blant de øvrige 
respondentene som hadde oppgitt NAV minst en gang. For det tredje finnes det også 
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respondenter som har lagt færre enn fire virkemidler/oppgaver til NAV, men der det 
likevel kan ses som en samordning. Dette gjelder for eksempel de som lagt ansvaret 
for behovsprøving, tildeling og gjennomføring av booppfølgingstjenester til NAV. 
Disse faller utenfor gruppen av de 44 respondentene. 

Konklusjonen er at NAV i over 40 kommuner har ansvar for flere oppgaver i det 
boligsosiale arbeidet. Imidlertid er det vanskelig ut i fra en kvantitativ kartlegging å 
fastslå hvorvidt dette kan sies å være en samordning eller en oppsplitting av 
arbeidet. Det er minst tre årsaker til dette. Den første er at NAV i en del tilfeller deler 
ansvaret for en oppgave med flere etater. For det andre kan NAVs ansvar for noen 
oppgaver dreie seg om samordning for noen virkemidler, uten at det nødvendigvis 
dreier seg om en samordning av alle boligsosiale virkemidlene. For det tredje kan 
virkemidlene være hensiktsmessig samordnet i en annen av kommunens etater, uten 
at det fremgår av denne analysen. Når utrullingen av NAV har kommet lenger, vil det 
imidlertid være interessant å se på hvordan boligsosiale virkemidler faller inn i ”en-
dør”- tankegange som NAV bygger på. 
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7. Regionale forskjeller 

I dette kapittelet vil vi se nærmere på hvordan svarene fra spørreundersøkelsen 
fordeler seg på de regioner som Husbanken har organisert sin virksomhet i forhold 
til: 

• Region Sør, omfatter Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark, Vestfold og 
Buskerud 

• Region Øst, omfatter Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland 
• Region Vest, omfatter Sogn og Fjordane, Rogaland og Hordaland 
• Region Midt-Norge, omfatter fylkene Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og 

Møre- og Romsdal 
• Region Bodø, omfatter Nordland, Sør-Troms og Svalbard 
• Region Hammerfest, omfatter Nord-Troms og Finnmark 

 
Vi gjør oppmerksom på at vi har slått sammen resultatene for region Bodø og region 
Hammerfest, og at vi ikke har fullstendige resultater fra Region Bodø, da Svalbard 
ikke ble dekket av spørreundersøkelsen. Resultatene fra hver region er målt opp og 
kommentert i forhold til gjennomsnittet i marginalfordelingen, kalt 
landsgjennomsnittet. 
 

7.1.1 Region Sør 
Kommunestørrelse i region Sør er i stor grad sammenfallende med 
landsgjennomsnittet. Sett under ett, er det imidlertid flere kommuner i region Sør 
som har mindre frie inntekter enn landsgjennomsnittet, og landsdelen har færre 
kommuner som faller inn i de laveste velstandskategoriene. Kommunene har også 
en større andel sysselsatte i sekundærnæringene enn i primærnæringene.  

7.1.2 Organisering 
En del kommuner i region Sør benytter tverretatlig team i noe større grad enn 
gjennomsnittet i fordelingen, særlig til booppfølgingstjenester, kartlegging og 
tildeling av boliger. Forskjellen ligger på 5-10 % over gjennomsnittet i fordelingen.  

Respondentene oppgir særlig faglig vurdering av hva som er best for bruker, og av 
hvilken organisering som er best for de ansattes faglige kompetanse som avgjørende 
for organiseringen. 

7.1.3 Systematikk i det boligsosiale arbeidet 
Kommunene i region Sør ser ut til å arbeide mer systematisk og aktivt med det 
boligsosiale arbeidet enn landsgjennomsnittet. En større andel har mottatt statlige 
prosjektmidler, og en større andel har boligsosial handlingsplan. 

Andelen som oppgir at de ikke har boligsosial handlingsplan er lavere enn 
landsgjennomsnittet, samtidig som det er flere som rullerer den. Totalt i 
undersøkelsen var det 11 respondenter som oppgav å samarbeide med andre 
kommuner om boligsosial handlingsplan, og hele 9 av disse ligger i region Sør.  
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Blant respondentene fra region Sør oppgav 52 % at den boligsosiale handlingsplanen 
brukes aktivt i utformingen av det praktiske boligsosiale arbeidet i svært stor eller 
stor grad. Landsgjennomsnittet er 39 %. På spørsmål om det er etablert rutiner, om 
det arbeides etter konkrete metoder og modeller, og om den boligsosiale 
handlingsplanen konkretiserer sentrale strategier i kommuneplanen oppgir 
respondentene fra region Sør konsekvent høyere graderinger enn 
landsgjennomsnittet.  

7.1.4 NAV 
Andelen kommuner som har etablert NAV-kontor i region Sør er litt lavere enn 
landsgjennomsnittet. Av tjenester som skal legges inn i NAV, oppgir en større andel 
av respondentene fra region Sør at tildeling av boliger, behovsvurdering, tildeling og 
gjennomføring av booppfølgingstjenester skal legges til NAV enn 
landsgjennomsnittet. Samtidig er det en mindre andel som oppgir bostøtte, 
kartlegging av behov for kommunale boliger samt oppføring, kjøp og salg av boliger. 

Når det gjelder hvordan respondentene fra region Sør oppgir begrunnelser for at 
boligsosiale virkemidler er eller skal legges inn i NAV, skiller de seg fra 
landsgjennomsnittet ved at enklere samarbeid og brukervennlighet vurderes som 
viktigere, mens økonomi og behov for en mer effektiv organisering var mindre viktig.  

7.2 Region Øst 
Region Øst har generelt en stor andel av de største kommunene, og betydelig færre 
av de minste kommunene. Frie inntekter per innbygger er også generelt mye lavere i 
denne regionen, og omfanget av det boligsosiale arbeidet er også langt større enn 
landsgjennomsnittet. Samtidig er andelen kommuner med høyt velstandsnivå 
betydelig høyere enn landsgjennomsnittet. 

7.2.1 Organisering 
I region Øst benyttes Enhet som arbeider med bolig, bygg og eiendom, teknisk etat 
mer og sosialkontor mindre enn landsgjennomsnittet til behandling av de 
individrettede ordningene. Det er klart flere kommunale foretak som tar seg av 
tjenester og oppgaver knyttet til kommunale boliger, og til en viss grad har ansvar 
for ordningene rettet mot kommunene.  

Økonomi og faglig vurdering av hva som gir best resultat for bruker vurderes av 
respondentene å være av større betydning i region Øst enn landsgjennomsnittet. 

7.2.2 Systematikk i det boligsosiale arbeidet 
Kommunene i region Øst rullerer boligsosial handlingsplan i lavere grad enn 
landsgjennomsnittet, og den benyttes heller ikke like aktivt i det boligsosiale 
arbeidet. Imidlertid ser det ut til at kommunene i denne regionen jobber systematisk 
med rutiner, metoder og modeller. 

Det er ikke store avvik i andelen kommuner som har boligsosial handlingsplan i 
forhold til landsgjennomsnittet, men kun 60 %, mot et landsgjennomsnittet på 69 
%, oppgir å rullere den regelmessig. Andelen som oppgir at den boligsosiale 
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handlingsplanen i svært høy eller høy grad benyttes aktivt i det boligsosiale arbeidet 
er på 27 %, mens landsgjennomsnittet er på 39 %. 

Det er i større grad enn i landsgjennomsnittet etablert rutiner for å oppnå samlet 
bruk av virkemidlene, det er i større grad etablert varslingsrutiner for å forhindre 
utkastelser, og det arbeides i noe større grad etter konkrete metoder og modeller. 
Respondentene oppgir også noe mindre grad av behov for mer kunnskap og 
kompetanse enn landsgjennomsnittet. 

7.2.3 NAV 
Det er en høyere andel kommuner som har etablert NAV-kontor i region Øst enn 
landsgjennomsnittet. Mens økonomi ser ut til å ha spilt en større rolle som 
begrunnelse for hva som er lagt inn i NAV i kommuner i region Øst enn ellers blant 
respondentene, ser brukervennlighet og behov for omorganisering ut til å ha vært 
mindre avgjørende. Det er også langt færre enn landsgjennomsnittet som oppgir at 
kommunen har lagt seg på en minimumsløsning og avventer ytterligere endringer. 

Når det gjelder virkemidler som skal legges inn i NAV i kommuner der NAV-kontor 
ennå ikke er opprettet, er det flere respondenter enn landsgjennomsnittet som 
oppgir at kartlegging av behov for kommunale boliger, tildeling av boliger og 
midlertidige boliger skal inn. Færre respondenter oppgir at gjennomføring av 
oppfølgingstjenester skal inn i NAV.  

7.3 Region Vest 
Andelen kommuner som har et lite omfang av boligsosialt arbeid er klart høyere i 
region vest enn landsgjennomsnittet, og det er færre som har mottatt statlige 
prosjektmidler på feltet. Andelen lave frie inntekter per innbygger er også litt høyere 
enn landsgjennomsnittet, samtidig som andelen kommuner med høyt velstandsnivå 
er betydelig høyere enn landsgjennomsnittet. Andelen ansatt i sekundærnæringer er 
også betydelig høyere i regionen. 

7.3.1 Organisering 
I region vest er det en lavere andel enn i landsgjennomsnittet som benytter Enhet 
som arbeider med bolig, bygg og eiendom, teknisk etat til både individrettede og 
kommunalt rettede virkemidler, samt til tjenester og oppgaver knyttet til de 
kommunale boligene. Samtidig blir sosialkontor benyttet mer enn 
landsgjennomsnittet til alle disse oppgavene. Til individrettede virkemidler benyttes 
også tverretatlig team i større grad, mens servicekontor benyttes i større grad til de 
kommunalt rettede virkemidler og oppgaver knyttet til kommunale boliger. 

Respondentene i regionen vurderer både økonomi og faglige vurderinger av hva som 
er best for bruker som mindre viktig for organiseringen enn landsgjennomsnittet.  

7.3.2 Systematikk i det boligsosiale arbeidet 
I region vest ser det ut til at en stor andel av de kommunene som har boligsosial 
handlingsplan har gjort et godt arbeid i forhold til utforming av planen og integrering 
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med øvrig kommunalt planverk. Imidlertid oppgir viser resultatene fra denne 
regionen mindre systematikk i det praktiske arbeidet enn landsgjennomsnittet. 

Både andelen kommuner som oppgir å ha boligsosial handlingsplan i region vest, og 
som oppgir å ikke ha mottatt statlige prosjektmidler til det boligsosiale feltet er rundt 
10 % lavere enn landsgjennomsnittet. Samtidig er andelen som rullerer den 
boligsosiale handlingsplanen regelmessig er imidlertid høyere enn 
landsgjennomsnittet. 

Den boligsosiale handlingsplanen ser også ut til å være mer aktivt i bruk i kommuner 
i region vest enn i resten av landet. Det er en betydelig høyere andel enn 
landsgjennomsnittet som oppgir at planen i svært stor eller stor grad brukes aktivt i 
utforming av arbeidet, at den i svært stor eller stor grad brukes til utforming av 
utbyggingspolitikk, at den i svært stor eller stor grad ligger til grunn for øvrige 
kommunale planprosesser, og at den konkretiserer sentrale strategier i 
kommuneplanen. 

Resultatene fra spørsmål om det praktiske boligsosiale arbeidet indikerer at en 
høyere andel kommuner i region Vest jobber noe mindre systematisk enn 
landsgjennomsnittet. Det er en lavere andel som har etablert rutiner for å oppnå en 
samlet bruk av virkemidlene, og det færre som har etablert varslingsrutiner sammen 
med andre aktører for å forhindre utkastelser. 

7.3.3 NAV 
Det er færre respondenter i region Vest som oppgir at det er etablert NAV-kontor 
enn landsgjennomsnittet. Når det gjelder begrunnelser for boligsosiale virkemidler 
som er lagt inn i NAV, ser det ut til at brukervennlighet, et samlet fagmiljø og behov 
for en mer effektiv organisering har hatt større betydning enn ellers i landet. Det er 
også en langt større andel av de kommunene som ikke har lagt noen virkemidler til 
NAV som oppgir at det boligsosiale arbeidet ikke er et naturlig tjenesteområde for 
NAV, og at kommunen har lagt seg på minimumsløsningen for så å avvente 
ytterligere endringer. 

Mens startlån, boligtilskudd til etablering og tilpasning av bolig samt tildeling av 
midleritidig bolig i større grad enn i resten av landet skal legges inn i NAV, skal 
bostøtten i mindre grad legges i NAV.  

7.4 Region Midt 
I region Midt er det en noe større andel små og mellomstore kommuner og færre 
store kommuner enn landsgjennomsnittet. Det er en langt mindre andel kommuner 
som mottar statlige midler til det boligsosiale arbeidet enn gjennomsnittet. Regionen 
er mindre tettbefolket, og andelen ansatt i primærnæringene er langt høyere enn 
landsgjennomsnittet. Andelen kommuner med høyt velstandsnivå er også lavere enn 
landsgjennomsnittet. 
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7.4.1 Organisering 
I region midt er andelen kommuner som benytter servicekontoret og enhet som 
arbeider med bolig, bygg og eiendom, teknisk etat, betydelig høyere enn 
landsgjennomsnittet. Sosialkontoret ser ut til å ha mindre ansvar enn ellers i landet. 
Servicekontoret benyttes i særlig grad til de individrettede virkemidlene. Teknisk etat 
er i stor grad tillagt ansvar for virkemidler rettet mot kommunene og oppgaver i 
forbindelse med kommunale boliger inkludert tildeling av bolig, men denne etaten er 
også i større grad enn ellers i landet tillagt ansvar for behovsvurdering, tildeling og 
gjennomføring av booppfølgingstjenester.  

I region midt ser både økonomi, faglig vurdering av hva som er best for bruker og 
tilpasning til bestiller-utfører-modell ut til å være av mindre betydning enn ellers i 
landet.  

7.4.2 Systematikk i det boligsosiale arbeidet 
Andelen som har boligsosial handlingsplan er noe høyere i region midt enn ellers i 
landet, mens resultatene for rullering er noenlunde sammenfallende som 
landsgjennomsnittet. Andelen som oppgir å ikke ha mottatt statlige prosjektmidler er 
høyere enn landsgjennomsnittet.  

På den ene siden ser det ut til at planen i større grad enn ellers i landet blir brukt 
aktivt i utbyggingspolitikken og som grunnlag for øvrige kommunale planprosesser, 
mens den på andre siden i lavere grad konkretiserer sentrale strategier i 
kommuneplanen. 

I det praktiske arbeidet jobbes det i lavere grad enn ellers i landet etter konkrete 
metoder og modeller, og det er i mindre grad etablert varslingsrutiner med andre 
aktører. Imidlertid er det i større grad etablert samarbeid med helseforetaket og 
Bufetat.  

7.4.3 NAV 
Andelen kommuner med etablert NAV-kontor er høyere i region Midt enn i landet for 
øvrig. Enklere samarbeid ser ut til å ha vært en viktigere årsak til at boligsosiale 
virkemidler er innlagt i NAV enn økonomi og brukervennlighet. 

Begrunnelser for at kommuner som har NAV-kontor ikke har lagt inn boligsosiale 
virkemidler ut over minimumsløsningen, er i hovedsak at organiseringen av det 
boligsosiale arbeidet fungerer bra allerede, økonomiske begrunnelser, og at man 
avventer ytterligere endringer. 

Virkemidler som i større grad enn ellers i landet skal legges til NAV i kommuner som 
ennå ikke har etablert NAV-kontor, er ansvar for bostøtte og behovsvurdering, 
tildeling og gjennomføring av booppfølgingstjenester. Kartlegging av behov for 
kommunale boliger, tildeling av boliger og av midlertidige boliger skal i mindre grad 
enn ellers i landet legges til NAV-kontoret. 
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7.5 Region Bodø og Hammerfest 
Region Bodø og Hammerfest har langt flere kommuner med færre innbyggere enn 
2000 enn landsgjennomsnittet, og også færre store kommuner. Imidlertid er andelen 
kommuner med høye frie inntekter per innbygger betydelig høyere enn 
landsgjennomsnittet, samtidig som andelen kommuner med lavt velstandsnivå er 
høyt. En betydelig andel av kommunene mottar mye bostøtte per innbygger. En høy 
andel kommuner har mange ansatte i primærnæringene og få ansatte i 
sekundærnæringene. 

7.5.1 Organisering 
I region Bodø og Hammerfest er sosialkontoret tillagt et større ansvar enn 
landsgjennomsnittet, særlig for individrettede virkemidler og oppgaver som 
booppfølging og tildeling av bolig. Enhet som arbeider med bolig, bygg og eiendom, 
teknisk etat er i større grad enn landsgjennomsnittet tillagt ansvar for virkemidlene 
rettet mot kommunene, og stiftelser blir i noe større grad benyttet til tjenester og 
oppgaver knyttet til kommunale boliger, så som kartlegging av behov for kommunale 
boliger, oppføring, kjøp, salg, drift, utleie og tildeling av disse. 

Omorganisering til en bestiller-utfører-modell oppgis å være av svært stor eller stor 
betydning for en større andel enn i resten av landet. 

7.5.2 Systematikk i det boligsosiale arbeidet 
Kommunene i disse regionene ser ikke ut til å jobbe så systematisk i det boligsosiale 
arbeidet som landsgjennomsnittet. Andelen som har boligsosial handlingsplan er 
sammenfallende med landsgjennomsnittet. Imidlertid blir den i mindre grad rullert 
regelmessig, og en lavere andel enn landsgjennomsnittet oppgir at planen brukes 
aktivt i det boligsosiale arbeidet, i utbyggingspolitikken og i kommunens øvrige 
planprosesser. Det er også en høyere andel kommuner som oppgir å ikke ha mottatt 
prosjektmidler fra statlige aktører.  

I det praktiske arbeidet oppgir en høyere andel enn landsgjennomsnittet at det liten 
grad eller ikke i det hele tatt er etablert rutiner for å oppnå samlet bruk av 
boligsosiale virkemidler, at det arbeides etter konkrete metoder og modeller og at 
det er opprettet godt samarbeid med helseforetakene og Bufetat.  

7.5.3 NAV 
Det er færre kommuner som har etablert NAV-kontor i region Bodø og Hammerfest 
enn i landet for øvrig. Av kommuner som har trukket boligsosiale virkemidler inn i 
NAV, oppgir en lavere andel enn i landsgjennomsnittet at enklere samarbeid, 
økonomi eller vurderinger av et sterkt fagmiljø har vært av stor betydning. 
Brukervennlighet oppgis imidlertid av en langt større andel enn i 
landsgjennomsnittet.  

Også i disse regionene oppgir en større andel av kommuner uten NAV-kontor at 
kommunen skal legge seg på en minimumsløsning og avvente ytterligere endringer.  
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I kommuner som ennå ikke har etablert NAV-kontor, ser det ut til at få boligsosiale 
virkemidler kommer til å legges inn i NAV. For samtlige av virkemidlene er det en 
lavere andel som oppgir at de skal inn i NAV enn landsgjennomsnittet.  

7.6 Oppsummering og konklusjon 
Analysen av undersøkelsens resultater på regionnivå viser at det er variasjoner i 
organiseringen av det boligsosiale arbeidet. Variasjonen går både på hvilke etater 
som har ansvar for ulike oppgaver og tjenester, hvor systematisk det arbeides i det 
boligsosiale arbeidet, og hvordan NAV-reformen ser ut til å påvirke dette feltet. Det 
er naturlig å se de regionale forskjellene i sammenheng med hva som karakteriserer 
kommunene i en region, så som andelen små eller store kommuner, størrelse på det 
boligsosiale arbeidet og kommunens inntekter.  

7.6.1 Organisering 
Særlig kommuner i region Vest og Bodø/Hammerfest har i stor grad tillagt 
sosialkontoret ansvar i det boligsosiale arbeidet.  

Særlig kommuner i region Øst og Midt har i stor grad lagt ansvar til enhet som 
arbeider med bolig, bygg og eiendom, teknisk etat, til en viss grad også for oppgaver 
på individnivå. Etaten benyttes også i stor grad i region Bodø/Hammerfest, men i 
mindre grad til oppgaver på individnivå.  

Særlig kommunene i region Midt har tillagt servicekontoret ansvar for Husbankens 
virkemidler. 

I kommunene i region Sør er det svært utbredt å bruke tverretatlige team til enkelte 
oppgaver på individnivå, så som behovsvurdering og tildeling av bostøtte, 
booppfølgingstjenester og bolig. 

7.6.2 Systematikk 
Andelen kommuner i region Bodø/Hammerfest som har boligsosial handlingsplan er 
lavere enn ellers i landet, og de undersøkelsens øvrige resultatene tyder også på at 
det jobbes mindre systematisk både med planarbeid og i det praktiske arbeidet.  

Andelen kommuner i region Midt som har boligsosial handlingsplan er høyere enn 
ellers i landet, men undersøkelsen tyder likevel på at det i mindre grad jobbes 
systematisk i planarbeid og i det praktiske boligsosiale arbeidet. 

I region Vest er andelen kommuner som har boligsosial handlingsplan lavere enn 
landsgjennomsnittet, samtidig som at kommuner med plan bruker og integrerer den 
mer aktivt i øvrig planverk. Imidlertid er det i mindre grad systematikk i det 
praktiske arbeidet. 

Kommunene i region Øst ser ut til å i mindre grad benytte og integrere den 
boligsosiale handlingsplanen aktivt i arbeidet, men de arbeider langt mer 
systematisk i det praktiske arbeidet enn ellers i landet. 
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Resultatene fra kommunene i region Sør tyder på at en stor andel av dem klarer å 
kombinere systematisk planarbeid med systematisk praktisk arbeid. 

7.6.3 Betydningen av NAV-reformen 
Det er regionale variasjoner i hvilke boligsosiale virkemidler som skal legges inn i 
NAV. 

Mens en høyere andel kommuner i region Øst og Vest skal legge tildeling av 
midlertidig bolig inn i NAV, er det en mindre andel i region Nord og Midt som 
planlegger dette. 

I region Vest, Midt og Bodø/Hammerfest er det mer utbredt enn i de andre regionene 
at kommunen avventer ytterligere endringer før de eventuelt legger flere boligsosiale 
virkemidler inn i NAV. 

  


