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Innledning 

Dette er den andre rapporten av totalt tre som Norut Alta utarbeider i prosjektet om 
vanskeligstilte på boligmarkedet og stedsutvikling. I den første rapporten ”Kommunenes 
boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark”, gjennomgikk vi kommunenes 
boligsosiale handlingsplaner og redegjorde for hvordan de enkelte kommene arbeider 
med denne problematikken. I tillegg ble seks kommuner valgt ut for dybdeintervju der 
ansatte i kommuneadministrasjonen med ansvar for boligsosialt arbeid skulle redegjøre 
nærmere for kommunenes arbeid med vanskeligstilte på boligmarkedet. Vi fikk gjennom 
dette arbeidet dokumentert enkelte kommuners egne vurderinger av sitt arbeid og de 
utfordringer de sto overfor med hensyn til vanskeligstilte på boligmarkedet. I denne 
rapporten er fokuset rettet mot brukernes oppfatning av egen situasjon og kommunenes 
tilbud til dem. Vi ønsket på den måten å se kommunens tilbud og brukernes erfaring i 
sammenheng. Vårt utgangspunkt er at kommunene de siste årene har nedlagt et betydelig 
arbeid for å styrke tilbudet til personer som er vanskeligstilte på boligmarkedet, og vi er 
interessert i å undersøke om dette gjenspeiler seg i brukernes erfaring. Med andre ord vil 
vi se på om brukerne har fått et bedre tilbud. Utgangspunktet for valg av respondenter til 
brukerundersøkelsen var at de skulle være fra de samme seks kommunene hvor det ble 
foretatt dybdeintervjuer i kommuneundersøkelsen.  

Målet med prosjektet er å fremskaffe kunnskap om hvordan de enkelte kommunene 
arbeider med boligsosiale problemstillinger og de vanskeligstiltes syn på dette. Basert på 
disse dataene skal vi kunne overføre kunnskap mellom kommunene slik at de kan dra 
nytte av hverandres erfaringer i arbeidet med å gi de vanskeligstilte på boligmarkedet et 
velfungerende tilbud.  

Prosjektet er et samarbeid mellom Husbanken region Hammerfest og Norut Alta. 
Sistnevnte er ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet. Representanter fra 
kommunene Berlevåg, Tana, Alta, Sør – Varanger og Nordreisa, utgjør referansegruppa 
til prosjektet.  

Rapporten er lagt opp på følgende måte: først vil det kort presenteres noen funn fra den 
første rapporten ”Kommunenes arbeid med vanskeligstilte på boligmarkedet” der de 
viktigste årsakene til at noen blir vanskeligstilt trekkes frem. Deretter vil vi presentere 
annen forskning på området før vi presenterer metode og resultater fra undersøkelsen vår.  
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1 Noen årsaker til å bli  
vanskeligstilt på boligmarkedet 

Det å bli vanskeligstilt på boligmarkedet kan skyldes enkelt faktorer eller bestå av et 
samspill mellom flere.  I vår gjennomgang av kommunenes boligsosiale handlingsplaner 
har vi sett at kommunene foretar en registrering av den VIKTIGSTE årsaken til at 
vanskeligstilte får problemer med å beholde egen/leid bolig. Kartleggingen viste at så 
mye som 40 % oppga økonomiske problemer som hovedårsak til hvorfor de hadde blitt 
vanskeligstilte på boligmarkedet. Deretter fulgte fysisk funksjonshemming, mens rus og 
psykiatri i mindre grad ble registrert som hovedårsak. Rus var imidlertid mest vanlig som 
bi-årsak til å bli vanskeligstilt. Psykiatriske lidelser på sin side ble sjelden oppgitt som bi-
årsak. De med rusproblem hadde enten økonomiske eller fysiske problemer som 
hovedårsak til at de var blitt vanskeligstilt på boligmarkedet. Flertallet av de 
vanskeligstilte ble oppgitt å ha flere årsaker til hvorfor de hadde kommet i den 
boligsituasjonen de nå var i. Det å bli vanskeligstilt på boligmarkedet ser dermed ikke ut 
til å oppstå av en årsak alene. Problematikken til vanskeligstilte er sammensatt og 
virkemidlene kommunene har til rådighet krever samarbeid og koordinerende innsats fra 
de enkelte etatene i kommunen. Kun på den måten er det mulig å gi et helhetlig og 
velfungerende tilbud til de vanskeligstilte.  

Ved å intervjue et utvalg vanskeligstilte vil vi forsøke å komme nærmere deres forhold til 
bolig, årsaker til hvorfor de har problemer med å beholde bolig, og hvordan kommunen 
har bistått dem i deres situasjon. Bistanden fra kommunen med hensyn til boligspørsmål 
kan bestå av, i tillegg til å tildele bolig, økonomisk bistand (støtte, tilskudd, lån), 
oppfølging/tilsyn i boligen, rusbehandling, hjelp til selvhjelp osv. Vi er interessert i å få 
vite hvordan samordningen mellom de kommunale etatene fungerer i praksis. Blir de 
vanskeligstilte tatt vare på på en god måte, eller blir de en kasteball i systemet som ingen 
ønsker å ta ansvar for?  
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2 Annen forskning på brukeres  
erfaring med boligsosial bistand 

For å få kunnskap om brukernes erfaringer er vi nødt til å snakke med dem. I mange 
tilfeller er dette en ressurssvak gruppe som det kan være ulike utfordringer å komme i 
dialog med. Det finnes lite forskning som har brukerperspektivet i fokus og vi har få 
tilsvarende arbeider som vi kan støtte våre funn på. Noe av det arbeidet som er gjort på 
området og som er publisert tidligere gjengis under. Det er ikke forskningsarbeider men 
erfaringsbaserte oppsummeringer gjort av fagpersonell som har jobbet tett med 
bostedsløse og vanskeligstilte på boligmarkedet.  

2.1 Andre kommuners arbeid med  
vanskeligstilte på boligmarkedet 

I 2000 ble det igangsatt et fireårig utviklingsprosjekt i regi av Sosial – og 
helsedepartementet, Kommunal – og regionaldepartementet og Husbanken overfor 
bostedsløse. Det var 7 byer Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø, Stavanger, Kristiansand 
og Drammen som deltok i prosjektet. Prosjektet hadde som formål å se de bostedsløses 
behov i et helhetsperspektiv og ikke kun fra et boligbehov. Organisering av arbeidet, type 
boformer og oppfølging av beboerne var noen av kjerneområdene kommunene skulle 
vurdere i sitt arbeid med de bostedsløse. Prosjektet ble avsluttet i 2004 og resulterte i 
rapporter fra hvert enkelt prosjekt. Ved forskjellig tilnærminger til problematikken skulle 
kommunene ”forebygge og motvirke bostedsløshet samt prøve ut alternative bolig – og 
oppfølgingstiltak”1. Gjennom dette arbeidet har de enkelte kommunene opparbeidet god 
kunnskap om hvilke tilbud vanskeligstilte på boligmarkedet har behov for. Det vil i dette 
kapittelet bare kort bli referert til rapportene fra Drammen, Tromsø og Trondheim for å 
vise tre ulike tilnærmingsmåter til hvordan man kan skaffe informasjon og erfaringer fra å 
jobbe systematisk med denne gruppen.  

2.1.1 Drammen 

I prosjektet Bostedsløse i Drammen viste resultatene at fokus på mestring av boforholdet 
på tross av rusforbruket hadde god effekt. Et ambulerende team bestående av 5 personer 
med høy kompetanse innen problematikken hadde som oppgave å bistå de bostedsløse 
ved behov. Fokuset var rettet mot mestring av boforhold på tross av rusmisbruk. 
Prosjektet var ikke behandlingsrettet. Fra rapporten har vi hentet følgende utsagn: 

Erfaringene viser at tiltak for bostedsløse har en god effekt, og ambulante 
oppfølgingstjenester i bolig er verdifullt og virksomt. Viktige suksesskriterier er 
kontinuitet og tilgjengelighet, etablering av gode boligløsninger og ansvarsfølelse for 

                                                      
1 Utsagnet gjelder for alle kommunene og er hentet fra rapporten til Trondheim kommune 
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egen bolig og fellesskapet er en prosess som strekker seg over lengre tidsrom. Drammen 
har arbeidet etter en såkalt normaliseringsmodell, der bostedsløse gis ordinær 
leiekontrakt med en gang. Oppfølgingstjenestene tilpasses den enkeltes behov og evne til 
egenomsorg. 

Eksempelet viser at kommunen må ta inn over seg helheten og kompleksiteten i den 
vanskeligstiltes situasjon. Tilbud om et sted å bo er et viktig skritt på veien for å få denne 
gruppen over til en mer varig boligform. Men det kan også være andre behov som må 
dekkes dersom de skal kunne etablere seg i egen bolig. Det er derfor viktig at kommunen 
har en langsiktig strategi med tanke på å få denne gruppen etablert i egen bolig. 

2.1.2 Tromsø 

I Tromsø kommune sitt arbeid med å gi bostedsløse med rusproblem et varig boligtilbud, 
fremhevet de i sin rapport ”Prosjekt bostedsløse i Tromsø”, viktigheten av politisk støtte 
og forankring samt en positiv vinkling på problematikken fra medienes side. Den 
politiske støtten ga fullmakter og ressurser til å gjennomføre prosjektet etter planen. 
Fokuset ble satt blant annet på hvilken standard boligen burde ha og hvilken oppfølging 
brukerne hadde behov for. Medienes vinkling ga prosjektet allmenn aksept blant 
befolkningen. Etableringen av lavterskel boliger førte ikke til negative konsekvenser for 
nærmiljø eller redusert etterspørsel etter boliger i de aktuelle områdene. Samordning av 
kommunale tilbud og politisk vilje til å satse langsiktig har vært en vellykket strategi 
overfor denne gruppen. De bostedsløse som fikk tilbud om bolig i prosjektet var blant de 
mest vanskeligstilte, det vil si med sammensatte problemstillinger som årsak til 
bostedsløshet og ikke minst lang fartstid som bostedsløs.   

Kombinasjonen av politisk vilje og få satt et positivt fokus på slike prosjekter gjennom 
mediene ser ut til å være en strategi for å lykkes. Både det å skaffe til veie kvalitativt gode 
boliger samt et helhetlig tilbud er forbundet med høye kostnader. Det er lett i en slik 
sammenheng å kjøre svake grupper opp mot hverandre, gamle mot rusmisbrukere for 
eksempel. For å lykkes med å bosette og integrere vanskeligstilte på boligmarkedet 
kreves det politisk vilje og handlekraft.  

2.1.3 Trondheim 

I Trondheim gjennomførte de en kvalitativ undersøkelse blant bostedsløse med 
rusproblem. Undersøkelsen skulle gjennomføres ved intervju av 12 håndplukkede 
bostedsløse. Intervjuene skulle foregå ved det nåværende bostedet til den bostedsløse. De 
som skulle foreta intervjuene skulle opptre to og to. Det ble lagt stor vekt på at en av 
intervjuerne i hvert par hadde lang erfaring og spesiell kompetanse i forhold til 
bostedløse, mens den andre var fra Vurderingstjenesten.  

Kvaliteten på de kommunale boligene til gruppen av rusmisbrukere var svært forskjellig. 
Ett hybelhus var preget av små rom, omsetning av dop og mye bråk, mens ved et annet 
var det roligere med døgnkontinuerlig oppfølging. Beboere ved samme bo og 
behandlingssenter kunne har forskjellig oppfatning av forholdene. Noen var fornøyd 
mens andre ikke fant seg til rette. Den ulike holdningen skyldtes oppfatningen av tilbudet 
og den oppfølging som er på stedet. Et annet poeng som ble trukket frem som et problem 
var for sentral plassering av boligtilbudet. Sentral beliggenhet gjør boligen lett 
tilgjengelig for det gamle miljøet, som oppsøker beboere og skaper uttrygghet for 
naboene.  Husbråk fremkom da også for flere av respondentene som et problem for å 
beholde boligen. Ønsket boform var for de fleste egen leilighet. Ingen ønsket seg en 
sentrumsnær leilighet. Noe av bakgrunnen for det var ønsket om å redusere 
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tilgjengeligheten til boligen for andre rusmisbrukere. En klar forutsetning for å skulle 
klare seg i en egen bolig var at de fikk hjelp og støtte fra kommunen. Behovet for 
oppfølging varierte mellom de enkelte respondentene. Enkelte trakk frem behovet for 
hjelp til å håndtere det økonomiske. Direkte fratrekk i trygd for å dekke husleie syntes de 
var et godt virkemiddel for å beholde boligen. Andre igjen trakk frem behovet for et 
støtteapparat rundt seg, uten at det fremkom hva det skulle bestå av.  

Et fåtall av respondentene hadde blitt forespurt om de ønsket å benytte de økonomiske 
virkemidlene kommunen disponerte for å skaffe seg egen bolig. Ingen av de bostedsløse 
tok i mot tilbudet av forskjellige årsaker. Det kan virke som om kommunen var innstilt på 
å få de bostedsløse til å skaffe seg permanent bosted ved å tilby lån til kjøp av bolig, til 
tross for at kun et fåtall hadde jobberfaring. 

Ivaretakelse av brukernes helhetsperspektiv var kanskje det viktigste som kom frem av 
denne undersøkelsen. Respondentene klarer seg på et vis alene, men skal de ta det neste 
skrittet mot egen bolig må de ha hjelp. Undersøkelsen framhever at tilvenning til 
arbeidsmarkedet kan være et viktig tiltak på veien til egen bolig.  

2.1.4 Diskusjon 

Ved å benytte forskjellige metoder for å bosette bostedsløse har de deltakende 
kommunene forsøkt å erverve seg kunnskap om denne gruppe og ”eksperimentere” med 
alternative boformer. Noe var vellykket og annet var mindre vellykket. Blant de som 
lyktes ble det spesielt fremhevet viktigheten av å få med seg media og politikere 
(Tromsø) og gå inn i problematikken med tverrfaglige team (Drammen) 

I forhold til Trondheim og den jobben de der gjorde med å samle inn informasjon og 
utarbeide planer for de bostedsløse blir de kritisert i en rapport fra NTNU (2008) som 
evaluerte flytting av vanskeligstilte beboere fra hybelhus. Til tross for et godt 
bakgrunnsmateriale til å vurdere beboernes behov for bolig ble denne informasjonen i 
liten grad benyttet. Mye av årsaken til det skyldtes mangel på kommunikasjon ikke bare 
mellom kommunale etater og beboere, men også internt i kommunen. Mangel på 
kommunikasjon ble kommentert av beboere så vel som ansatte og ble sett på som 
alvorlige problem under prosessen. Det at beboerne i liten grad ble lyttet til kan komme 
av deres posisjon i samfunnet. Vanskeligstilte blir definert som en gruppe uten makt med 
liten eller ingen mulighet til å påvirke hva som kan gjøres. De er på mange måter utstøtt 
fra storsamfunnet og bygger seg en ny karriere i sitt nye miljø, Johannessen (2008). I 
prosessen med å gi de vanskeligstilte et boligtilbud er det derfor viktig å lytte til og ta 
hensyn til de krav og behov som dukker opp underveis, dersom det langsiktige målet er å 
få dem over i mer permanente boformer.  

Arbeidet med vanskeligstilte som er gjengitt over viser noe av kompleksiteten ved det å 
skaffe tilveie et godt boligtilbud til denne gruppa. Blant de vanskeligstilte viste det seg å 
være store interne forskjeller om  hvor fornøyde de var med det samme tilbudet. Fra 
kommunenes side fremkom det at bruk av forskjellige bostrategier overfor bostedsløse 
alle ga gode resultater. 

En utfordring som kom frem i Trondheim og som kan gjelde flere kommuner, var det å 
nyttiggjøre seg den informasjonen de har om bostedsløse i forbindelse med endringer i 
tilbudet. Det har liten hensikt å skaffe frem informasjon om vanskeligstilte dersom den 
ikke blir gjort kjent og kan benyttes også av andre etater. Fokuset i rapportene over har i 
stor grad blitt rettet mot rusmisbrukere, mens behovet blant andre vanskeligstilte grupper 
i liten grad har blitt berørt. Det skal vi se nærmere på senere i denne rapporten.  
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3 Kommunenes virkemidler  
overfor vanskeligstilte 

Kommunenes virkemidler overfor de vanskeligstilte på boligmarkedet består i tilbud om 
bolig, oppfølging og økonomiske ordninger. De økonomiske virkemidler består av 
bostøtte, startlån og boligtilskudd. Det vil bli gitt en kort presentasjon av virkemidlene i 
dette kapittelet; både på generell nasjonal basis og ved å ta utgangspunkt i tre 
casekommuner hvor det er foretatt intervju med vanskeligstilte på boligmarkedet. 

3.1 Kommunenes boligpolitikk 

Boligmassen i Norge består for en stor del av eneboliger og småhus, mens flerbostedshus 
utgjør ca 20 %2. 76 % av boligene eies av beboerne selv og det øvrige er utleieboliger 
fordelt på det private og offentlige med  henholdsvis 20 og 4 prosent. I forhold til de 
øvrige nordiske landene er dette en svært lav andel offentlige utleieboliger (24 % i 
Sverige, 20 % i Danmark og 11 % i Finland), mens det private utleiemarkedet er på det 
samme prosentvise nivå som de øvrige nordiske landene. Det er altså et betydelig større 
offentlig utleiemarked i våre naboland enn i Norge. Det lave antall offentlige utleieboliger 
i Norge kan medføre et redusert og ikke minst dyrere utleietilbud enn om tilbudet hadde 
vært større. Dette kan reflekteres i de problemer enkelte kommuner har med å gi 
vanskeligstilte et boligtilbud. Undersøkelser Riksrevisjonen (2008) har foretatt viser en 
ventetid på opptil ett år for å bli tildelt bolig.  

Denne situasjonen er nå i ferd med å endre seg, blant annet som følge av økt 
boligbygging til utleie blant kommunene. Statistikk fra Husbanken viser en økning i 
tilskudd til bygging av kommunale utleieboliger fra 2006 – 2007 på 16 %3. Til tross for 
denne økningen er signalet fra kommunene at de ikke har et godt nok boligtilbud til 
vanskeligstilte på boligmarkedet. I 2008 ble det bygget 987 kommunale utleieboliger som 
er ca 100 flere boliger enn året før. I 2009 har regjeringen bevilget friske midler på 250 
mill kr som kommer i tillegg til saldert budsjett. Dette bidraget gjør det mulig å doble 
antall nybygg fra 1500 til 3000 boliger.  

En av de store utfordringene for kommunene er de mange forskjellige brukerne som har 
behov for bolig. Hvilke typer boliger bør kommunene bygge, og hva slags bomiljøer kan 
hjelpe de vanskeligstilte ut av den situasjonen de er i, er sentrale spørsmål som må 
avklares før kommunene setter i gang nye boligprosjekter. Kartleggingen av de 
vanskeligstilte gjennom kommunenes arbeid med boligsosiale handlingsplaner er viktig i 
så måte. Kartleggingen bidrar til å gi kommunene informasjon om årsaker til hvorfor 

                                                      
2 Tallene er hentet fra St. meld. Nr. 23 (2003-2004): Om boligpolitikken 
3 Kilde: 
http://www.husbanken.no/Toppmeny/Presse/Pressemeldinger/Flere%20nye%20kommunale%20ut
leieboliger.aspx  
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enkelte blir vanskeligstilte på boligmarkedet, familiesituasjon og hvilket behov for 
oppfølging de måtte ha. Den kommunale boligpolitikken kan da i større grad tilpasses 
disse forholdene.  

Kommunene kan velge forkjellige eierskapsmodeller for den boligmassen de ønsker å 
disponere. Enkelte kommuner velger å eie boligmassen selv mens andre har solgt sine til 
boligbyggelag eller stiftelser. Gjennom eierskap i eller etter avtale med private 
boligaktører disponerer kommunen et visst antall boliger til utleieformål uten at de har 
ansvar for drift eller vedlikehold av disse. Dette alternativet fremstår som økonomisk 
risikofritt for kommunen. Utfordringen kan være å få de private eierne til å leie ut til 
vanskeligstilte. En av våre case kommuner oppga å til tider ha et noe anstrengt forhold til 
boligstiftelsen på grunn av problemer med blant annet å skaffe vanskeligstilte bolig. Det 
må her føyes til at samarbeidet er langt bedre nå.  

Kommuner som velger å eie sine boliger står fritt i hvordan de ønsker å disponere disse 
mellom forskjellige grupper som kommunalt ansatte, vanskeligstilte, nyinnflyttere til 
kommunen, ungdom osv. Hvilke prioriteringer som gjøres i forhold til de enkelte 
gruppene med hensyn til tildeling av bolig blir da et politisk spørsmål. Ulempen for 
kommunene ved å eie boligmassen selv er kostnader til vedlikehold og drift av disse. For 
kommuner med svak økonomi kan det være en utfordring å sette av midler til dette hvis 
det innebærer nedprioritering av andre lovpålagte oppgaver. Dette ble bekreftet av en 
annen av våre case kommuner. Den oppga å ha store utfordringer med vedlikeholdet av 
deler av boligmassen.  

De to eierskapsformene skaper utfordringer på hver sine måter, der de mulige 
konfliktområdene står mellom tilgjengelighet på den ene siden og kvalitet på den andre.  

Uavhengig av eierform er det opp til den enkelte kommune å prioritere tildelingen av 
boliger og hvor mange den ønsker å disponere for utleie og til hvilke formål. Kommunene 
er pålagt gjennom sosialtjenesteloven å skaffe midlertidig bolig til personer som får akutt 
boligbehov, men ikke å skulle ha boliger tilgjengelig for mer varige løsninger. Dette er 
det opp til hver enkelt kommune å prioritere. 

Det har ikke blitt foretatt noen vurdering av hva kommunenes eierforhold til boligene har 
å si for tildeling eller kvalitet i dette notatet. 

Hvem eller hvilken etat som tildeler utleieboliger til vanskeligstilte varierer mellom de 
enkelte kommunene. Den vanligste måten å organisere det på ser ut til å la boligspørsmål 
gå enten via sosialkontoret eller egne boligkontorer. Se faktaboks under for nærmere 
beskrivelse av hvordan boligforvaltningen håndteres i de tre case kommunene. 

Tilgjengelige utleieboliger til vanskeligstilte varierer mellom de enkelte kommunene. De 
store kommunene har i gjennomsnitt ett års ventetid på bolig, mens i småkommuner får 
55 % tilbud om bolig før det har gått tre måneder, 36 % må vente mellom 3 og 12 
måneder og 9 % må vente ett år eller mer i følge Riksrevisjonen (2008). Ventetiden på å 
få bolig i våre tre case kommuner ble oppgitt å være kortere enn tre måneder. 
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3.2 Kommunens økonomiske virkemidler 

På vegne av Husbanken disponerer kommunene forskjellige økonomiske virkemidler til 
boligformål. Virkemidlene kan gis som lån eller tilskudd til kommunens innbyggere med 
spesielle behov. Det er tre låne – og tilskuddsordninger som er aktuelle å benytte overfor 
vanskeligstilte, startlån, bostøtte og boligtilskudd. Disse tre ordningene kan benyttes hver 
for seg eller de kan sees i sammenheng. Ordningene skal bidra til at vanskeligstilte skal 
kunne skaffe seg eller beholde boligen de disponerer. Startlån og boligtilskudd skal bidra 
til at de med inntekt over et visst nivå kan få økonomisk hjelp til å finansiere kjøp av egen 
bolig eventuelt tilpasse nåværende bolig til sine behov. Det er kommunene som 
saksbehandler den enkelte søknad.  

Faktaboks – Kommunenes boligforvaltning 
 
Tana 
I 2007 ble det etablert et eget boliglag som nå eier de kommunale boligene. Med dette 
ble det forventet at vedlikeholdsbehovet ble bedre dekket. Før den tid skilte kommunen 
sine boliger for ansatte og vanskeligstilte slik at disse ikke konkurrerte om de samme 
boligene. Bygningsavdelingen er ansvarlig for tildeling og oppfølging av leieavtaler. 
Avdelingen samarbeider med pleie - og omsorgstjenesten og hjelpetjenesten ved tildeling 
av henholdsvis eldre/trygdeboliger og sosialboliger. Kvaliteten på boligene var variabel 
fra god standard til ganske dårlig. Kommunen hadde stort sett tilstrekkelig antall 
tilgjengelige boliger for de vanskeligstilte, men opplevde stort press på omsorgsboliger.  
 
Sør-Varanger 
I 2003 ble alle kommunens boliger solgt til en stiftelse. Kommunen har en rammeavtale 
med stiftelsen som skal sikre at kommunen får dekket sitt behov for boliger. Stiftelsen 
har ingen boliger som er øremerkede for vanskeligstilte, og disse må konkurrere med 
andre interesserte. Omsorgstjenesten tildeler omsorgsboliger, mens de resterende 
boligene tildeles av stiftelsen på fritt grunnlag. For noen år siden brant boliger øremerket 
rusmisbrukere ned, og særlig denne gruppen har det vært vanskelig å gi et godt botilbud. 
Samarbeidet mellom kommunen og stiftelsen har til tider vært anstrengt, men har nå 
bedret seg. Kommunen følte tidligere at stiftelsen ikke ivaretar deres behov, og de 
vanskeligstilte ofte faller utenfor. Leieprisene har økt kraftig og i takt med den større 
etterspørselen i boligmarkedet. 
 
Lyngen 
Kommunen eier og leier selv ut en rekke kommunale boliger plassert i flere av 
kommunens bygder. Det er ikke skilt mellom leiligheter for ansatte og vanskeligstilte. I 
de senere årene er det gjort store investeringer i nye omsorgsboliger (for eldre og psykisk 
utviklingshemmede) i tilknytting til omsorgs/servicesentre. Tildelingen av boliger har 
vært spredt på ulike etater og lite koordinert. Per i dag har kommunen totalt god tilgang 
på utleieboliger, men etterspørselen er størst nær kommunesenteret. Standarden er svært 
variabel. Tildeling av boliger skjer enten gjennom tiltaksteam eller boligsekretær.  
Tiltaksteamet behandler boligsøknader tilhørende omsorg og sosial, mens boligsekretær 
har ansvaret for de øvrige kommunale boligene. Boligsekretæren er kommunens 
kontaktperson overfor Husbanken og kan bistå ved spørsmål om startlån, boligtilskudd 
og bostøtte.  
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Bostøtten skal bidra til at husholdningene får dekket deler av de årlige boutgiftene. 
Bostøtten ytes både til de som har kjøpt egen bolig og til de som leier. Utviklingen i 
utbetaling av bostøtte for våre tre casekommuner er angitt i tabellen under. Samtlige 
kommuner viser en betydelig nedgang i bostøtten i løpet av de fire årene. Noe variasjon 
mellom de enkelte årene er det, men utviklingen er entydig. Fra 2004 til 2007 ble sum 
bostøtte redusert med mellom 33 % (Tana) og 37 % (Sør-Varanger). Tilsvarende 
prosentvise reduksjoner gjelder også for bostøtte pr innbygger. 

 

Tabell 3.1 Bruk av bostøtte, beløp i hele kroner 

 Sum bostøtte 

 2004 2005 2006 2007 

Tana 1 581 795 1 264 004 1 501 023 1 057 439 

Sør-Varanger 2 807 187 2 321 460 2 224 815 1 757 902 

Lyngen 1 802 578 1 675 792 1 729 724 1 160 415 
 
Se faktaboks under for mer informasjon om bostøtten. Boligtilskudd til etablering i eid 
bolig forvaltes av kommunene. Tilskuddet gis kun til de som regnes for å være varig 
økonomisk vanskeligstilt. Boligtilskudd til utleieboliger forvaltes av Husbanken.  

Startlån forvaltes av kommunene. Husbanken har fastsatt en del kriterier for tildeling som 
nøkternhet, egnethet og at den har en pris som reflekterer det lokale boligmarkedet. 
Startlån gis til topp eller fullfinansiering ved kjøp av bolig, refinansiering, 
toppfinansiering ved kjøp av ny bolig og utbedring av bolig. Det er kommunene som 
forvalter startlån på vegne av Husbanken. De vurderer lånesøknadene ut fra kriteriene 
over samt foretar en vurdering av betalingsevne og eventuelt andre lån søker har fra før. 
Kommunene skal ikke ta hensyn til sin egen risiko for tap ved innvilgelse av startlån. På 
tross av dette viser tallene at vanligste årsak til ikke å innvilge startlån er manglende 
betalingsevne hos søker (70 % i 2006 – Riksrevisjonen 2008). Svak kommuneøkonomi 
kan dermed virke begrensende for startlånsordningen så lenge kommunene må betjene 
lånet ved mislighold. En annen utfordring for småkommuner kan være for dårlig 
kunnskap om og/eller en fragmentert organisering av de boligsosiale virkemidlene. 
Problemer med kommunikasjon mellom de forskjellige instansene i kommunen kan 
medføre feilvurderinger av lånesøker.  

Til hver av de tre ordningene er det utarbeidet egne søknadsskjemaer som søker må fylle 
ut.  

En utfordring for kommunene kan være å se disse låne/støtte ordningene i sammenheng 
(NIBR 2008 og Riksrevisjonen 2008). Undersøkelsen fra Riksrevisjonen viste at 
boligtilskuddet ble gitt sammen med startlån, men startlån ble gitt uavhengig av 
boligtilskudd. Det betyr at de som kvalifiserer til boligtilskudd også kan få startlån, men 
ikke omvendt. Tilsvarende forhold var det mellom startlån og bostøtte. NIBR (2008) viser 
at det kun er et fåtall som kan kombinerer bruken av de enkelte ordningene. Samspillet 
mellom dem avhenger i stor grad av sivil status. Dette skyldes måten 
inntektsberegningene gjøres på. Det er stor avstand mellom høyeste inntekt som 
kvalifiserer til bostøtte og den innekten som kreves for å betjene startlån. De NIBR fant å 
til en viss grad kunne nyte godt av samspillet mellom de økonomiske virkemidlene var 
par uten barn, barnefamilier med to voksne og enslige forsørgere. Den største gruppa av 
vanskeligstilte som er de enslige faller dermed i stor grad utenfor. Det er kun i et lite 
inntektsintervall for unge enslige og unge uføre personer det er mulig med samspill 
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mellom ordningene. En økning i nedbetalingstid på startlån fra 20 til 30 år vil gi en svak 
økning i samspilleffekt for de to siste gruppene samt enslige forsørgere med ett barn.   

Et paradoks som oppstår for flere er at de faller mellom to stoler. De har for høy inntekt 
til å få bostøtte og for lav til å få startlån. Det å benytte bostøtte for å delvis kunne betjene 
startlån er derfor pr i dag vanskelig. Dersom det er ønskelig med samspill mellom de tre 
ordningene er det i liten grad oppfylt. 

Husbanken har et stort ansvar i å informere og lære opp kommunalt ansatte i de 
forskjellige støtteordningene som gjelder. Riksrevisjonen (2008) kritiserer da også 
Husbanken for ikke å se virkemidlene i sammenheng. I sitt arbeid med kompetanseheving 
overfor kommunene får Husbanken skryt for informasjon av de økonomiske 
støtteordningene men kritikk for å informerer for lite om kommunale boliger. 
Undersøkelsen Riksrevisjonen gjorde avdekket at så mye som 76 % av kommunene 
oppga liten eller ingen veiledning fra Husbanken om dette temaet. Type bolig, 
beliggenhet, miljø, kvalitet, leiepris osv er momenter som etterlyses fra kommunene.  

Riksrevisjonen stilte også spørsmålstegn ved hvorvidt virkemidlene dekker behovene de 
vanskeligstilte har. Det foreligger etter deres syn ikke en tilfredsstillende oversikt over 
omfanget av vanskeligstilte og dermed er det vanskelig å vite hvor stort det faktiske 
behovet er. Kartleggingen av de vanskeligstilte er kommet i gang i de fleste kommuner 
gjennom arbeidet med boligsosiale handlingsplaner, men det er ulik praksis med hensyn 
på å implementere og oppdatere disse rundt i kommunene. 

Bostøtte har fått ekstra fokus i dette kapittelet da det var den støtteordningen de 
vanskeligstilte i vår undersøkelse hadde kjennskap til og erfaring med å bruke. De øvrige 
to støtteordningene hadde de ingen kjennskap til.  
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Faktaboks: Bostøtte  
 
Bostøtten er under endring, og fra juli 2009 vil det komme nye regler. Vi har valgt ågi 
en kort beskrivelse av ordningen slik den var da datainnsamlingen til dette notatet ble 
foretatt. (informasjon fra Husbanken januar 2008) 
 
Formålet med bostøtte er å ”hjelpe husstander med lave inntekter og høye boutgifter 
til å etablere seg og bli boende i en god bolig” (Husbanken).   
 
Bostøtte gis til  
• personer som er under 18 eller over 65 år 
• personer med pensjon eller visse type trygder/stønader* fra det offentlige 
• personer som har sosial stønad som eneste inntekt med varighet minst et år 
 
Det stilles også boligkrav som må oppfylles før bostøtte tildeles.  
 
Søknadsskjemaet, sammen med nødvendig dokumentasjon (husleie, boliglån, etc.), 
sender du innen fristen til bostøttekontoret i kommunen/bydelen. 
 
Bostøtten beregnes på følgende måte 
Godkjente boutgifter 
– Rimelig boutgift 
= Sum x 70 %** = bostøtte 
 
Det er fastsatt en øvre grense for hvor høye boutgifter som kan legges til grunn. 
Rimelig boutgift er den andelen beboeren selv må dekke. Den beregnes etter 
husstandens samlede inntekt, og antall husstandsmedlemmer. Egenandelen er økende 
med økt inntekt. Bostøtte gis til de som eier bolig, borettslag og til leieboere. 
Selveiere får støtte til å dekke løpende kostnader som renter og offentlige avgifter, 
borettslag til husleie og renter og avdrag og leietagere får dekket husleie.  
 
For mer informasjon se http://www.husbanken.as 
 
*- Alders-, uføre- eller etterlattepensjon fra folketrygden eller annen offentlig 
pensjon, eller tilsvarende fra EØS-land 
- Krigspensjon  
- Grunnstønad, hjelpestønad eller yrkesskadeerstatning etter folketrygdloven 
- Attføringspenger, rehabiliteringspenger eller tidsbegrenset uførestønad 
- Introduksjonsstønad 
- Kvalifiseringsstønad 
**80% for beboere i kommunale utleieboliger 
og boliger formidlet av kommunen 
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4 Metode og utvalg 

4.1 Metode 

Vi ønsket å benytte de seks case – kommunene Alta, Sør – Varanger, Lyngen, Lebesby, 
Berlevåg og Tana, fra rapporten ”Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord Troms og 
Finnmark”, for å få tilgang til et representativt utvalg vanskeligstilte på boligmarkedet. 
Informantene vi hadde hatt kontakt med i kommuneadministrasjonen tidligere ble 
forespurt om de kunne skaffe til veie et representativt utvalg vanskeligstilte fra sin 
kommune. Det sa alle seg villige til å gjøre. Med et slikt utvalg ville geografisk spredning 
og forskjellig kommunestørrelse bli representert samt at vi alt hadde noe kjennskap til 
hvordan kommunene organiserte sitt arbeid mot de vanskeligstilte og hvilke utfordringer 
de hadde overfor denne gruppen. De vanskeligstilte som sa seg villig til å stille til intervju 
skulle bli kontaktet av forsker som så ville avtale tidspunkt for når intervjuet skulle finne 
sted. Intervjuformen skulle være pr telefon.  

Dybdeintervjuer er tidkrevende og det var derfor kun et begrenset antall intervjuer som 
skulle gjennomføres. Vi ba kommunene om å skaffe tilveie et utvalg på ti vanskeligstilte 
som var villige til å stille til et intervju med en av forskerne. Målsettingen var å 
gjennomføre intervju med fire fra hver kommune. Med et utvalg på ti regnet vi med å få 
gjennomført det antall intervjuer. Kravet vi satt til utvalget var at de skulle ha en viss 
erfaring med det å være vanskeligstilt over tid, spredning i alder og relativt jevn fordeling 
mellom kjønnene.  

Det ble utarbeidet en intervjuguide som bestod av åpne og lukkede spørsmål. 
Intervjuguiden ble utformet med tanke på å få noe bakgrunnsinformasjon om 
respondentene og hvordan de oppfattet hjelpen fra kommunen i den situasjonen de var i. 
Spørsmål som omhandlet det kommunale tilbudet var åpne. Respondentene fikk dermed 
uttrykke seg fritt om sin boligsituasjon og de erfaringer de hadde med kommunens tilbud. 

Intervjuene tok gjennomsnittlig i underkant av en time å gjennomføre. Tiden var 
avhengig av hvor pratsomme de enkelte respondentene var. Enkelte svarte utfyllende 
mens andre igjen var veldig ordknappe. 

4.2 Metodekritikk 

Den første utfordringen var å skaffe tilveie utvalget vi skulle intervjue. Informantene i 
kommuneadministrasjonen som vi hadde avtalt skulle skaffe oss utvalget viste seg å ha 
svært forskjellig holdning til dette arbeidet. Resultatet ble at kun tre kommuner skaffet til 
sammen 15 personer til intervju. De tre øvrige fikk vi enten ikke kontakt med eller de 
ønsket ikke å bruke sitt personell til dette arbeidet. Her var årsaken gjerne at etaten var 
overarbeidet og ikke ville prioritere en slik ekstraordinær oppgave. I en kommune gjorde 
vi forsøk på å involvere andre etater uten at det heller lyktes. I ettertid ser vi at prosjektet 
var for dårlig forankret i enkelte av kommunene. De så ikke sin deltakelse som 
forpliktende nok til å bistå forskerne. Dette er beklagelig, men også en erfaring vi bringer 
med oss videre. 

Den andre store utfordringen var at dette var en krevende gruppe å intervjue. Fra vårt 
ståsted ble det en stor avstand mellom oss og respondentene, vi var ukjente for dem, 
kjente lite til deres bakenforliggende forhold og hadde generelt liten kjennskap til 
respondentenes livssituasjon. Flere av de som ble intervjuet hadde hatt sine problemer og 
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var lite villig til å prate med ukjente uansett hvor anonymisert de ble i undersøkelsen. 
Dette gjorde at svarene ofte ble knappe og lite informative. Her er det også mulig at 
forskerne ikke har brukt en god nok metode i sin tilnærming til informantene. Kanskje var 
det sider ved spørsmålsstillingen som gjorde det vanskelig å åpne seg og få samtalen på 
gli. Enkelte av respondentene ble også utålmodige under intervjuet. Noe som igjen 
resulterte i knappe svar.  

Lærdommen vi trakk av dette var at for å få kvalitativt gode intervjuer med denne 
gruppen burde de blitt gjennomført ved personlig oppmøte og sammen med personer som 
enten respondentene hadde tillit til eller som hadde bedre innsikt i problemstillingen enn 
det vi hadde, jf hvordan de gjennomførte intervjuene og den ekspertise de benyttet i 
Trondheim. Dette kunne hevet kvaliteten på intervjuene. Innvendingen mot en slik 
løsning, er at respondentene kanskje ikke ville vært åpne i forhold til å komme med 
kritiske synspunkter på kommunens rolle overfor dem som brukere. På den annen side 
var de fleste positive til kommunene og de som ytret seg negativt ga inntrykk av å være 
relativt åpne også overfor kommunenes egne folk. Ved personlig oppmøte ville det kunne 
bli satt av mer tid til å prate med respondentene og på den måten oppnådd bedre kontakt 
og tillit.  

I enkelte tilfeller når intervjuer prøvde å få respondentene til å utdype svarene ved å 
komme med eksempler, hadde de lett for å være enig i det som ble trukket frem. Dermed 
er det vanskelig å si om de har svart ærlig eller svart i forhold til hva de trodde intervjuer 
forventet på spørsmålene. Et annet forhold som kan svekke svarenes troverdighet er at 
respondentene ikke ønsket å komme med kritikk av kommunen da de fremdeles er 
avhengige av hjelp derfra.  

Selv om en slik begrenset undersøkelse ikke har til hensikt å framstå med et representativt 
utvalg av respondenter, så kan en stille seg spørsmålet om de som stilte til intervju var litt 
ensidig plukket fra en spesiell gruppe blant de vanskeligstilte i den enkelte kommune. Det 
var personell i kommunene som spurte brukere av tjenesten om de ville stille til intervju 
med oss. Avhengig av hvilken sektor eller etat de representerte var det stor sannsynlighet 
for at utvalget ville tilhøre en bestemt gruppe. For oss ser det ut som de fleste er hentet fra 
sosialetatens brukere, mens for eksempel eldre i omsorgsboliger (under omsorgssektoren) 
ikke er representert. Dette kan skape en skjevhet i materialet ved at kun en av flere 
grupper av de vanskeligstilte ble hørt fra de enkelte kommunene. Ønsket fra vår side var å 
få tak i personer med lang ”erfaring” fra kommunens hjelpeapparat og som hadde 
problemer med å beholde bolig over tid. Om dette ble tilfredsstilt er det vanskelig å si noe 
sikkert om da vi ikke vet hvor mange eller hvem som ble spurt og hvem som sa ja til 
deltakelse.  

Til tross for de svakhetene som er avdekket over fikk vi inn data som sier noe om 
hvordan ni vanskeligstilte ser på sin situasjon og den hjelpen de har fått fra kommunen. 
Da antallet intervjuer ikke ble så stort som planlagt og kvaliteten på intervjuene ble 
dårligere enn forventet, blir dette notatet noe amputert i forhold til ambisjonsnivået. Vi 
har valgt å fullføre undersøkelsen på tross av svakhetene og heller ta de nødvendige 
forbeholdene når vi konkluderer på basis av resultatene. 

4.3 Utvalget 

De tre kommunene som skaffet til veie respondenter var Sør – Varanger, Lyngen og 
Tana. Av disse var det kun Sør - Varanger kommune som skaffet ti personer til intervju. I 
denne kommunen ble det gjennomført fire intervjuer som planlagt. I de to øvrige 
kommunene, Tana og Lyngen, ble det gjennomført henholdsvis tre og to intervjuer. I 



14 
 

 

Tana var det fire personer som i utgangspunktet hadde sagt seg villig til å delta men en 
person trakk seg da han ble kontaktet. De tre andre ble intervjuet som planlagt. I Lyngen 
fikk vi oppgitt to personer som begge stilte til intervju. Dette ga en respons på ni personer 
fordelt på fem menn og fire kvinner.  
 
Fra de enkelte kommunene fikk vi følgende utvalg 

Tabell 4.1 Fordeling på kommune og kjønn 

Kommune Mann Kvinne 
Sør - Varanger 2 2
Tana4 2 1
Lyngen 1 1
 
Den yngste respondenten var 25 år og den eldste 62. Gjennomsnittsalderen var 34 år. Ved 
første kontakt med det kommunale hjelpeapparatet var en 18 år, fire var i begynnelsen av 
20 årene, tre i begynnelsen av 30 årene og en hadde passert 50 år. Aldersmessig var det 
dermed en stor spredning blant respondentene. Alder kan ha innvirkning på hvordan de 
blir behandlet av personell i kommunen og hvordan de vurderer den hjelpen de har fått. 
Hvor lenge den enkelte hadde vært avhengig av hjelp fra kommunen varierte mellom 2 og 
12 år. Den første kontakten skyldtes ikke nødvendigvis behov for bolig, men hjelp i en 
vanskelig livssituasjon. Flere av respondentene hadde dermed relativt kort ”fartstid” som 
vanskeligstilt på boligmarkedet, men med en del erfaring fra det kommunale 
hjelpeapparatet. Samtlige hadde vært i kontakt med sosialkontoret og fått økonomisk 
støtte. Johannessen (2008) uttrykker at ”Personer med lang tid som vanskeligstilt på 
boligmarkedet kan ha fått svekket sin sosiale posisjonen i samfunnet ellers. De blir 
definert inn i kulturelle grupperinger som det kan være vanskelig å komme seg bort fra”. 
Hvor lenge en person har vært vanskeligstilt kan bidra til å endre samfunnets syn på 
personen og den enkeltes syn på seg selv. Hvilke erfaringer den enkelte har, kan altså 
påvirke svarene de gir.  

Utdanningsmessig var det stor forskjell mellom respondentene. Fem oppga grunnskole 
som høyeste fullførte utdanning, en hadde fullført VK1, to hadde fullført videregående 
skole og en hadde påbegynt høyskoleutdanning.  

På spørsmål om hvilke offentlige etater de hadde hatt kontakt med svarte alle 
sosialtjenesten eller helsesenteret. Henvendelsene var knyttet til økonomisk støtte til 
livsopphold og i forhold til bolig. Øvrige etater de hadde hatt kontakt med var 
NAV/trygdekontoret eller boligkontoret.  Inntekten fikk de helt eller delvis i form av 
attføringsstønad, uføretrygd, rehabilitering osv. Fire av respondentene hadde 
inntektsgivende arbeid i tillegg til ytelser fra folketrygden. Ingen sto nå uten et sted å bo, 
men hadde ordnede boforhold enten privat eller kommunalt.  

Respondentenes sivile status viste en gift med barn, to enslige med barn og de øvrige seks 
var enslige. Dette stemmer godt overens med kommunenes kartlegging av kjennetegn ved 
brukerne (Nygaard og Ness, 2007) som viser at det store flertallet av vanskeligstilte er 
enslige. 

                                                      
4 En person ønsket ikke å bli intervjuet da han ble kontaktet.  
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4.4 Bostedskommune 

Valg av bostedskommune avhenger av mange forhold som jobbtilbud, tilhørighet, 
fritidstilbud, familie osv. Nettopp familie og tilhørighet var momenter som gikk igjen 
blant våre respondenter om hvorfor de hadde valgt å bosette seg i nåværende kommune. 
Det var kun en av respondentene som oppga å ha vært bosatt i kommunen hele livet. De 
fleste hadde bodd en periode utenfor hjemkommunen men flyttet tilbake da de fikk 
problemer med blant annet bolig. En var innflytter fra et annet nordisk land mens to kom 
fra andre steder av landet. De tre innflytterne oppga jobb og at det var billigere å bo i 
kommunen som de viktigste årsakene til at de valgte å bosette seg der. De som hadde 
flyttet tilbake til hjemkommunen oppga i hovedsak at det å flytte hjem til noe som var 
kjent føltes trygt. Spesielt familiebånd ble trukket frem av flere som viktig i forhold til 
valget om å flytte hjem igjen da de fikk problemer.  

Jeg bodde ca 3 år i Oslo men ville ikke bo der lenger på grunn av farlig by å bo i. Jeg 
ønsket å flytte tilbake til hjemkommunen der jeg er i trygge omgivelser, med nær familie 
rundt meg. 

Det var flere som nevnte nærhet til familien som årsak til å flytte tilbake til 
hjemkommunen. Tilknytning til stedet via familie ble betraktet som en viktig 
trygghetsfaktor i den situasjonen de nå var i. Dette er et viktig funn i forhold til å skulle 
lykkes med å etablere de vanskeligstilte i egen bolig. Teoretisk kan det forklares med 
begrepet rolletapstrappa.  

Johannessen (2008) benytter det begrepet for å beskrive prosessen som skjer fra en mister 
boligen til en fysisk blir holdt borte fra samfunnet. Eksempler på det siste er innleie av 
vektere for å bortvise bostedsløse fra det offentlige rom, som togstasjoner, kjøpesentre, 
osv. Trinnene i rolletapstrappa består av Tap av bolig, Faller utenfor 
arbeidsmarkedet/skole, Mister kontakt med familie og venner, Faller utenfor loven og 
Blir holdt fysisk borte fra resten av samfunnet. Ingen av våre respondenter befant seg på 
de nederste trinnene. Flere av dem oppga nettopp nærhet til familie og venner som årsak 
til å bosette seg i hjemkommunen. Våre respondenter har derfor gjennom sin sterke 
tilhørighet til kommunen gode forutsetninger til å ta skrittet over i egen bolig over tid. 
Respondentene befant seg på trinn en eller to av rolletapstrappa, men enkelte hadde vært 
lenger nede. Kun et fåtall hadde arbeid og da deltidsarbeid, noe som gjør at de faktisk 
befinner seg på trinn en.  

Johannessen benytter også begrepet ”bridging social capital” for å beskrive relasjoner 
mellom personer eller grupper fra ulike sosiale lag i samfunnet. I hennes datamateriale 
som omfattet bostedsløse rusmisbrukere var denne svært lav. De fleste hadde ingen 
kontakt med andre utenfor rusmiljøet. Den sosiale kapitalen de der bygger opp er i liten 
grad anvendbar eller akseptert i samfunnet ellers. Lite kontakt med miljøer utenfor det 
belastede gir mindre muligheter til å få dem ut av den sosiale status de har nå.  

Det at våre respondenter i stor grad befinner seg på trinn to i rolletapstrappa og enkelte på 
trinn en gir gode forutsetninger for å få disse over i egen bolig over tid. Gjennom familie 
og venner har de den sosiale brua som bremser oppbygging av gatekapital5 og kan bidra 
til ytterligere isolasjon fra samfunnet. Nettopp det å bli isolert skaper avstand mellom den 
vanskeligstilte og samfunnet for øvrig. Boliger med oppfølging som ikke ligger i sentrum 
men i et etablert bomiljø kan se ut til å være den mest effektive metoden for å få 
vanskeligstilte på boligmarkedet integrert i samfunnet igjen. Plasseres rusmisbrukere 

                                                      
5 Johannessen (2008): Gatekapital er den kunnskap og kompetanse som bostedsløse personer gjør 
bruk av når de skaper et liv uten bolig. 
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sammen og får liten oppfølging vil det kunne bidra til å akselerere fallet ned 
rolletapstrappa. Kommunene bør av den grunn være bevisst på hva slags bolig og hvilket 
miljø de plasserer den vanskeligstilte i ved tildeling av bolig. 

Forholdet mellom familien og den vanskeligstilte kan selvsagt variere, men det å få til et 
samspill mellom den vanskeligstilte, familien og kommunen kan være en vei å gå for å 
løse den situasjonen som har oppstått. Slik sett virker det som våre respondenter har gode 
forutsetninger for å lykkes med å komme ut av sin tilværelse som vanskeligstilt om det 
jobbes med dette samspillet. 

Ønsket om å bosette seg i nærheten av familie var et interessant funn fordi resultatet står i 
kontrast til funnene fra undersøkelsen i Trondheim. Der fremgikk det at de fleste 
respondentene var innflyttere til Trondheim kommune. De var stort sett fra 
trøndelagsfylkene men hadde i den senere tid bosatt seg i Trondheim, det vil si flyttet bort 
fra den nærmeste familie. Resultatene viser at folks preferanser er svært forskjellige der 
enkelte trekkes mot større byer mens andre igjen dras mot hjemstedet. 
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5 Respondentenes bolighistorie 

I kommunenes boligsosiale handlingsplaner ble det oppgitt den viktigste årsaken til 
hvorfor vanskeligstilte på boligmarkedet hadde fått problemer med å beholde sin bolig. 
Planene sier ingen ting om de klarer å beholde boligen de får gjennom kommunen. I våre 
intervjuer tok vi opp den problematikken og ønsket å få respondentene til å fortelle om 
hvordan boligtilværelsen hadde endret seg over tid. Det vi ønsket å kartlegge var hvordan 
de hadde blitt håndtert i det kommunale systemet og hvilke utfordringer de møtte på med 
hensyn til etablering i ny bolig. Selv om det ikke ble spurt direkte om det, kom det frem 
under intervjuene at rus og psykiatriske problemer var hovedårsaken til den første 
henvendelsen til kommunen i boligspørsmål for de fleste. Økonomi ble av flere trukket 
frem som et problem, men ikke som årsak til den boligsituasjonen de hadde kommet i.  

På intervjutidspunktet oppga samtlige av respondentene å ha ordnede boligforhold. De 
leide bolig gjennom kommunen, stiftelse eller av private. Samtlige hadde leid sin første 
bolig av kommunen, men av forskjellige årsaker ble de ikke boende der. Enkelte hadde 
skiftet kommunal bolig flere ganger. Det var spesielt tre forhold som gikk igjen som årsak 
til bytte av bolig, og det var lav standard på boligen, boligen var lite tilpasset beboerens 
behov og boligen var plassert i et belastet miljø. Sistnevnte var en avgjørende faktor for 
flere vedrørende ønske om å bytte bolig. Det var kun en som oppga at han selv var skyld i 
å miste sitt boligtilbud.  

Forklaringene over peker på kjente problemstillinger for kommunene. I sine boligsosiale 
handlingsplaner som vi omtalte i vår tidligere rapport, fremkom det etterslep på 
oppussing og standarden på deler av boligmassen var lav. Det kan også se ut til at det 
hersker en viss usikkerhet blant kommunene vedrørende boligtilbudet de skal ha til denne 
gruppen. Riksrevisjonen (2008) var i kontakt med flere kommuner som etterlyste mer 
informasjon fra Husbanken om hvilken standard som kreves på boligene og type bomiljø 
de vanskeligstilte bør plasseres i. Husbanken har derfor en utfordring i forhold til å 
kommunisere ut erfaringer og gode eksempler med hensyn til disse forholdene.  

5.1 Hvorfor bytter de bolig? 

Jeg har byttet bolig 4 ganger, føler meg forhåndsdømt pga forhold i familien. Naboer har 
reagert på høy musikk og festing, og jeg har blitt kastet ut av leiligheter jeg har leid. Det 
jeg har leid tidligere har vært små leiligheter som ikke har vært større enn hybler. 

 

Dette var den eneste av respondentene som oppga å selv være årsak til bytte av bolig. 
Samtidig viser han at det å være vanskeligstilt i en liten kommune med kjennskap til ham 
og hans familie bidrar til å øke gapet mellom seg og resten av samfunnet. I tillegg 
fremkommer det tydelig misnøye med det boligtilbudet han fikk fra kommunen. 
Kostnaden ved å bytte bolig har muligens i dette tilfellet ikke vært så stor. Det er også 
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åpenbart at respondenten selv kan endre sin atferd for å oppnå større aksept fra 
storsamfunnet. 

Lav standard på bolig var den hyppigste årsaken til bytte av bolig blant våre respondenter. 
Den lave standarden ble oppgitt å være dårlig vedlikehold i form av trekk, soppdannelse, 
mugglukt, utette vinduer osv. En uttrykte om sin tidligere bolig: 

Leiligheten var gammel med punkterte vinduer, gjennomtrekk og mugglukt. 

Utsagnet bekreftes også fra enkelte av kommunenes boligsosiale handlingsplaner der de 
uttrykte bekymring for den lave standarden noen av boligene deres hadde. Med 
kommunen som eier må vedlikehold av boligene budsjettbehandles av kommunestyret før 
det bevilges penger til dette formål. Det er ikke dermed sagt at det å overføre boligene til 
en stiftelse automatisk medfører bedre vedlikehold og høyere standard på boligene. 
Resultatene fra vår tidligere undersøkelse viser at dette har skjedd i enkelte kommuner 
med stor etterspørsel og et stramt boligmarked, men ikke i alle. 

Boliger som ikke var tilpasset behovet knyttet seg gjerne til at de var for små. En hadde 
fått leiligheter som kun var for hybler å regne, en annen hadde fått en leilighet som var alt 
for liten i forhold til sin familiesituasjon. 

Det var trangt for familien på en voksen og 3 barn, skjevfordeling fra kommunens side. 
Enslige flyktninger ble tildelt store leiligheter mens jeg fikk en som var for liten. Jeg sto 
på venteliste til en større da jeg klarte å skaffe bolig privat.  

Det kan være mange gode grunner for kommunen å prioritere slike den her gjorde. 
Eksempelvis kan familiegjenforening være en årsak. Slik boligtildelingen ble gjort i dette 
tilfellet ble det oppfattet som en klar skjevfordeling fra den som ikke fikk sitt ønske om 
bolig oppfylt. I situasjonen kan det være vanskelig å forstå en slik prioritering. 

En annen årsak til å bytte bolig ble oppgitt å være belastede naboforhold. Flere hadde 
negative erfaringer med å bo i et miljø som var preget av rus og alkoholmisbruk.  

En respondent uttrykte seg slik om sin første kommunale bolig: 

Jeg ble tildelt bolig i et belastet område og fikk i 2006 byttet til et annet og roligere 
boområde. Rusmisbruk var utbredt i nabolaget. 

Tilsvarende utsagn om rusmisbruk i nabolaget var relativt vanlig blant respondentene. 
Inntrykket en sitter igjen med etter intervjuene er at de enkelte kommunene har noen 
ledige boliger som kan tilbys i akuttsituasjoner. Kvaliteten på disse varierer og i mange 
tilfeller tilhører enkelte av beboerne et belastet miljø. Kommunene klarer dermed å skaffe 
de vanskeligstilte bolig, men det virker mer som en nødløsning inntil noe bedre blir ledig.  

Disse funnene bekreftes i stor grad av Riksrevisjonen (2008) som viste at kommunenes 
boligtilbud til vanskeligstilte generelt hadde en lav standard og belastet bomiljø. Hele 83 
% av kommunene oppga dårlig boligstandard og 66 % av beboerne hadde problemer med 
bomiljøet. Husbråk var utbredt. Utsagnene og erfaringene som er gjengitt over føyer seg 
dermed inn i et nasjonalt mønster. Vår gjennomgang av de boligsosiale handlingsplanene 
til kommuner i regionen til Husbanken Hammerfest viste at flere kommunale 
utleieboliger er forbeholdt ansatte i kommunene. De vanskeligstilte prioriteres ikke i 
forhold til disse. Det er ikke dermed sagt at kommunene har for få boliger i forhold til det 
behovet som er. Utfordringen ligger mer på vedlikeholdssiden og etablering av gode 
bomiljøer.  

Spesielt i forhold til rusmisbrukere kan det være vanskelig å vurdere hva slags boligtilbud 
som gir best resultat. Er den beste løsningen å plassere dem samlet i et stort bofellesskap 
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eller i mindre enheter? Kommunenes perspektiv på boligpolitikken vil her spille inn. Er 
målsettingen å kun tilby de vanskeligstilte et sted å bo vil et bofellesskap kunne være 
løsningen. En ”gettofisering” har imidlertid flere negative sider. De som har et 
rusproblem og ønsker å komme ut av det vil møte på store utfordringer ved å bli plassert i 
et bomiljø med flere rusmisbrukere. Store boenheter med flere leiligheter og flere 
rusmisbrukere skaper et bomiljø der utrygghet og rus fort kan bli dominerende, jf Garvik 
mfl (2008). Naboer til slike bofellesskap kan også oppfatte det som en belastning. De 
føler seg utrygge på beboerne fordi de tilhører et belastet miljø, det kan føre til lavere 
attraktivitet for andre å etablere seg der, andre fra rusmiljøet oppsøker beboere osv.  

Har kommunen et lengre perspektiv med boligpolitikken overfor de vanskeligstilte bør 
mindre enheter med tett oppfølging velges, jfr Tromsø og Drammen. Prosjektene i de to 
byene viste at dette var modeller som passet for dem og ga gode resultater i forhold til 
etablering av små bomiljøer for rusmisbruker.  

Det positive fra brukernes side i vår undersøkelse var at de ble hørt da de sa fra til 
kommunen om problemer med boligen. Etter noe tid fikk samtlige byttet bolig til en som 
var bedre tilpasset deres behov utenfor et belastet miljø.   

5.2 Trivsel i ny bolig 

Da intervjuene ble gjennomført hadde alle fått boliger de trivdes i. Stort sett var boligene 
nå tilpasset brukernes behov men beliggenhet og kvalitet varierte. Noen bodde midt i 
sentrum og var veldig fornøyd med det, mens andre bodde noen kilometer unna. De som 
bodde utenfor sentrum trivdes godt i boligen, men enkelte kunne tenke seg noe nærmere 
sentrum. Samtlige oppga at de var mer fornøyd med nåværende bolig enn den forrige, 
selv om det også nå var enkelte som oppga til dels store kvalitetsproblemer. 

Boligen passer meg veldig godt, kvaliteten er sånn passelig, bor ca 5 km fra sentrum i 
leilighet. 

Størrelsen på denne boligen er godt tilpasset men kvalitet og avstand til sentrum trekker 
bokvaliteten noe ned for brukeren. Treghet i det kommunale systemet i forhold til 
vedlikehold av boligmassen bidrar likevel ikke til at folk ønsker å bytte bolig. Det ser ut 
til å være en høyere toleranse for lav kvalitet dersom naboforholdene oppfattes som 
trygge.  

Nåværende bolig er bedre tilpasset mitt behov, men den er av dårlig kvalitet, elendig 
standard, ingenting blir gjort av stiftelsen. Men de skal ha ros for god plassutnyttelse og 
kreativitet. 

Det siste var nok litt ironisk ment. I begge utsagnene går den dårlige kvaliteten igjen, selv 
om begge nå har bolig som er tilpasset deres behov og som de trives i. 

På spørsmål om når respondentene sist var i kontakt med kommunen vedrørende 
boligspørsmål oppga tre å ha hatt sin siste kontakt med kommunen i 2007. De øvrige 
hadde sin siste kontakt for to eller tre år siden. Tidsperspektivet på hvor lenge de ville 
være avhengig av hjelp for å klare seg i boligen varierte. Fem av respondentene oppga 
mellom to og fire år, mens tre ikke visste. Det kan tyde på at de fleste har et ønske om å 
klare seg selv på sikt og at den situasjonen de nå er i oppfattes som midlertidig. Over tid 
skal de være i stand til å etablere seg i egen bolig. 

Nasjonalt er rus- og psykiatriproblemer oppgitt å være de vanligste årsakene til å bli 
vanskeligstilt, Riksrevisjonen (2008). Hele 76 % av kommunene i Riksrevisjonens 
undersøkelse oppga at de hadde for få boliger til disse to gruppene. Dette så ikke ut til å 
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gjelde for de kommunene våre respondenter kom fra. Spesielt de med psykiatriske 
problemer oppga et godt tilpasset boligtilbud. Noe av årsaken til det kan ligge i 
opptrappingsplanen for psykiatrien. Der ble det foreslått å legge ned institusjonene til 
fordel for tilpassede boliger. Det ble avsatt midler til å anskaffe 3 400 omsorgsboliger til 
personer med psykiske lidelser i perioden 1999 – 2004. Midlene skulle forvaltes av 
Husbanken. I 2004 var midlene fordelt til kommunene. Når boligene var ferdige ville 
tilskuddet bli utløst. Totalt var 1626 boliger ferdigstilt i 2004. Tilsvarende tilbud har ikke 
blitt tilgodesett de med rusproblemer. Det kan tyde på at kommunene prioriterer 
vanskeligstilte grupper som det bevilges midler til over statsbudsjettet. 

I de boligsosiale handlingsplanene til de tre kommunene er vedlikehold og nybygging 
sentrale elementer for å møte fremtidig etterspørsel etter utleieboliger. Også det å se 
boligspørsmål i sammenheng med andre tiltak, spesielt overfor rusmisbrukere blir 
prioritert. Det viktige er at planene blir gjort tilgjengelig og kjent for de involverte 
partene. Situasjonen fra Trondheim der planene forelå men ikke ble brukt da boligene 
skulle pusses opp, er et eksempel på dårlig kommunikasjon internt mellom kommunale 
etater men også overfor beboerne. 

5.3 Midlertidig bosted 

Ingen av respondentene nevnte at de hadde fått tilbud om midlertidig6 bosted da de 
henvendte seg til kommunen første gang med spørsmål om bolig. Samtlige fikk tilbud om 
en helårsbolig da de søkte om det. Dette er positivt i og med at kommunene faktisk ikke 
er lovpålagt annet enn å skulle tilby midlertidig bolig i en akuttsituasjon og kun være 
behjelpelig med å skaffe helårsbolig. Kommunenes boligtilbud til vanskeligstilte skal kun 
bidra til å avhjelpe boligsituasjonen i en periode. Boligene skal være 
gjennomgangsboliger, det vil si ikke bli noen permanent løsning på bosituasjonen. Det 
viser seg likevel at vanskeligstilte gjerne blir boende over lengre tid i kommunal bolig. 
Enkelte kommuner har for eksempel ikke tidsfrist på kontrakten de inngår med de 
vanskeligstilte. Kommuner som har tre år eller kortere tidsfrister sier de svært ofte 
forlenger disse. Dette er mest vanlig i små kommuner (< 20 000 innbyggere) 
Riksrevisjonen (2008). Våre respondenter hadde bodd mellom 2 og 12 år i kommunal 
bolig og oppga å være avhengig av hjelp til bolig fra kommunen i mellom 2 og 4 år til. 
Våre funn bekrefter dermed Riksrevisjonens funn om at småkommuner er tilbøyelig til å 
forlenge boligkontraktene med de vanskeligstilte. I kommuner med et strammere 
boligmarked og større etterspørsel etter boliger, vil det være vanskeligere å gjøre slike 
unntak. 

Det kan også se ut til at økt fokus på å få de vanskeligstilte over i mer permanente boliger 
begynner å synke inn hos flere kommuner. Boligen er ikke bare et tiltak i seg selv, men 
med den rette oppfølgingen kan en få til permanente løsninger innenfor det boligmarkedet 
som er i kommunene.  I dette ligger en stor utfordring for kommunene i å få de 
vanskeligstiltes boligkarriere inn på et nytt spor. Hvordan kommunene håndterer denne 
oppgaven og hvilke virkemidler de tar i bruk i en markedsstyrt boligpolitikk vil være 
avgjørende for resultatet. Stikkord som utbyggingsavtaler og dialog med private 
utbyggere er her viktig, samt integrering i etablerte boområder i motsetning til 
”gettofisering” av vanskeligstilte i egne boområder. 

Til slutt vil vi her trekke fram den mentale siden som de vanskeligstilte på boligmarkedet 
må gjennom ved å stadig bli tilbudt dårlige boliger i belastende miljø. Om kommunen har 

                                                      
6 Midlertidig bosted kan være hospits, campinghytte osv.  
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mulighet til å tilby eller bistå brukerne til å skaffe seg en verdig, kanskje til og med ny 
bolig, vil den vanskeligstilte stille adskillig sterkere med hensyn til å klare seg på egen 
hånd i fremtiden. 
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6 Vanskeligstiltes bruk  
av økonomiske virkemidler 

Kommunene har i tillegg til tilgang på boliger også økonomiske virkemidler de kan 
benytte for å avhjelpe husholdninger med å skaffe seg eller beholde egen bolig. De 
økonomiske virkemidlene er som vi har vært inne på tidligere startlån, bostøtte og 
boligtilskudd. På spørsmål om respondentene hadde benyttet noen av disse var svarene 
entydige. Med unntak av bostøtte hadde ingen av respondentene hørt om de øvrige 
ordningene. Med to unntak svarte alle bra på spørsmålet om hvor godt de kjente til 
bostøtte ordningen. Samtlige av respondentene hadde søkt om bostøtte men ikke alle 
syntes det var noen enkel prosess.  

Boligutgiftene ble av flere respondenter tatt opp som et problem. Disse ble oppfattet som 
for høye i forhold til den inntekt og offentlige støtte de disponerte. En utfordring med å 
selge boligene til en stiftelse kan være at kvaliteten på boligene øker og dermed øker også 
leieprisen. Enkelte påpekte da også en slik sammenheng der husleia økte på grunn av nye 
eiere (kommunen solgte sine boliger til en stiftelse). De som har dårlig betalingsevne fra 
før kan da bli rammet av høyere leiepriser med de konsekvenser det kan få. Hvilke 
virkemidler kommunene har utover bostøtten for å motvirke en slik effekt er uklart.  

Fra respondentene kom det en samlet kritikk mot at bostøtten er for lav i forhold til 
boligutgiftene de står overfor. I tabellen om bostøtte vist tidligere hadde alle de tre 
kommunene en nedgang i utbetalingene de siste årene. Hva årsaken er til det er usikkert, 
men vi stiller spørsmålstegn ved om ordningen er tilstrekkelig utnyttet. Ved å informere 
bedre og følge opp brukere som kan være støtteberettigede vil det være mulig å øke 
bostøtten. Dette er både et ressursspørsmål, men også en organisatorisk utfordring for 
kommunene.   

Jeg får bostøtte hver måned, i begynnelsen fikk jeg kr 3500 i måneden, dette er nå 
redusert til kr 2500, uten at jeg vet hvorfor. Jeg anser beløpet for å være for lavt når 
boutgiftene er kr 6000. 

Ja, jeg har dyr bolig, mottar noe bostøtte og før jobbing mottok jeg også støtte fra 
sosialen. Jobber ca 10 timer i uka. Litt vanskelig å fylle ut søknadsskjema om bostøtte, 
men fikk hjelp privat. 

Begge de to utsagnene viser at kommunikasjonen mellom beboer og kommunen har vært 
uklar. Det kreves gode kunnskaper om de forskjellige virkemiddelordningene for å kunne 
formidle disse på en lettfattelig og forståelig måte overfor brukerne.    

Ved ikke å informere de vanskeligstilte om de øvrige låne og tilskuddsordningene gir 
kommunen en relativt klar tilbakemelding om at disse personene i sin nåværende 
situasjon ikke blir vurdert til å være i stand til å kunne betjene lån til egen bolig.   

Vi så over at alle respondentene hadde mottatt hjelp fra kommunene til å bo i minimum 
ett år og flere oppga å være avhengig av økonomisk hjelp de neste to til fire år. 
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Respondentene ble spurt om hva slags boforhold de kunne tenke seg i fremtiden. De 
fleste oppga da ønske om å eie eget hus eller leilighet. En var fornøyd med å bo 
kommunalt og en kunne tenke å bosette seg i et bokollektiv i en større by. Preferansene til 
fremtidig boform gikk tydelig i favør av å eie noe selv og da helst en enebolig. Området 
de ønsket å bosette seg i var i sentrum. Dette er funn som går på tvers av de som ble gjort 
i Trondheim. Der ønsket flertallet å bosette seg utenfor sentrum i en leilighet. Grunnen til 
det var å gjøre det vanskeligere for deres gamle miljø å oppsøke dem.  
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7 Bistand fra kommunen 

Den store NAV reformen skulle bidra til lettere tilgang til sosial - og trygdetjenester ved å 
samle kommunale og statlige etater under samme tak.  

Da undersøkelsen ble gjennomført var det kun Sør - Varanger kommune som hadde NAV 
kontor med alle funksjoner, det vil si arbeid, trygd og den kommunale sosialtjenesten 
under samme tak. I de to øvrige kommunene ble NAV kontorene først etablert i andre 
halvår 2008. Det helhetlige tjenestetilbudet som NAV skal representere var således 
fraværende i de to kommunene i den perioden undersøkelsen ble gjennomført. 

Fra kommunenes boligsosiale handlingsplaner i Nord-Troms og Finmark så vi at dårlig 
økonomi for de fleste var hovedårsaken til at de ble vanskeligstilt på boligmarkedet. I 
flere tilfeller var det imidlertid en bakenforliggende forklaring til de økonomiske 
problemene. En sammensatt problemstilling krever hjelp fra flere instanser. Seks av 
respondentene i vår undersøkelse oppga henholdsvis rus og psykiatri som hovedårsak til 
at de var blitt vanskeligstilt på boligmarkedet. De som hadde en psykiatrisk 
problemstilling kom alle fra samme kommune. Denne kommunen hadde et godt 
boligtilbud med døgnbemanning til de med psykiatriproblemer. Det var også iverksatt 
egne prosjekter eller tiltak for den enkelte bruker. De følte seg godt ivaretatt på alle 
områder.  

De tre som oppga rusproblemer hadde også fått et tverrfaglig tilbud om hjelp fra 
kommunen. En la vekt på at kommunen stiller strengere krav til dem nå enn tidligere. 
Dette ble oppfattet som positivt.  

Jeg trengte hjelp i livssituasjon og fikk god hjelp fra sosialkontoret. Jeg er tidligere 
rusmisbruker og fikk hjelp fra flere instanser. Mener tilbudet er blitt bedre med årene og 
bedre nå enn tidligere. De (forskjellige kommunale instanser) vurderer livssituasjonen til 
folk strengere noe som er bra. Jeg søkte lån gjennom Husbanken men fikk avslag og er 
lite informert om låneordninger. 

Regelverket i forhold til støtte for spesielle behov oppfattes av en som rigid. Det bør 
kunne utvises mer skjønn i forhold til enkelt individers situasjon og behov.  

Til tross for enkelte negative tilbakemeldinger oppfattes hjelpen og mottakelsen 
respondentene fikk ved henvendelse til kommunen som positiv. Det negative går på 
kompliserte prosesser i forhold til søknader og dårlig oppfølging uten at dette ble utdypet 
i særlig grad. Mer skjønnsmessige vurderinger av den enkeltes situasjon ble etterlyst av 
en respondent. Det er ikke alltid regelverket tar innover seg spesielle forhold som kun 
gjelder et lite mindretall.  

Av positive inntrykk fra møtet med det kommunale hjelpeapparatet ble det oppgitt faglig 
dyktighet, at de var lyttende og reagerte raskt på henvendelser. Et interessant funn var at 
personer fra samme kommune hadde helt forskjellige oppfatninger av hvordan de ansatte 
var i forhold til dem som personer og deres situasjon.  
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De fleste respondentene var fornøyd med den hjelpen de hadde fått fra kommunen i sin 
boligsituasjon.  

Jeg har søkt om bostøtte, fikk god veiledning fra sosialkontoret om søknadspapirer og 
søkeprosess. ”De skjønte hva jeg mente.” 

De fleste respondentene ga uttrykk for at de ble møtt med en slik holdning, og oppga å 
være tilfreds med det tilbudet og den hjelpen de har fått fra kommunen.  

Jeg oppfatter de kommunalt ansatte som flinke og lyttende til mine problemstillinger. 

Det var også enkelte som var positive til noe og negative til andre forhold. Spesielt en 
respondent ga uttrykk for svært forskjellig syn på kommunen og NAV avhengig av hvilke 
spørsmål som ble stilt. På et spørsmål svarte vedkommende det var bedre før etableringen 
av NAV på grunn av bedre oversikt, mer erfarne folk og raskere behandling. Samtidig var 
det enklere med NAV da det var bedre koordinering av informasjon.  

Opprettelsen av NAV oppfattes av to respondenter som lite positiv.  Forskjellen er 
spesielt merkbar innen boligområdet. Den ene uttrykte følgende: 

Veldig stor forskjell – bedre før da det var en person som hadde oversikt og visste når 
bolig ble ledig. Raskere behandling under den gamle ordningen, mer erfarne folk innen 
boligspørsmål, situasjonen i dag er flere nye, ingen som har hovedansvar for boligdelen. 

Dette er en uttalelse som bør tas til etterretning. Hensikten med etableringen av NAV var 
nettopp å kunne tilby en helhetlig løsning for den enkelte uten at de skulle gå fra det ene 
offentlige kontoret til det andre. Denne effekten ser foreløpig ut til å ha uteblitt i forhold 
til enkelte mottagere. I stedet oppfattes tilbudet fra NAV som dårligere enn det var 
tidligere. Ansvarsrollene er vannet ut. Det kan se ut til at det har oppstått en situasjon der 
mange vet litt, men ingen har full oversikt i NAV. Denne kritikken føyer seg inn blant 
den som har kommet den siste tiden om problemer enkelte steder ved opprettelsen av 
NAV.   

En annen var enda mer kritisk: 

De har ikke peiling, vet ikke om rettigheter og hva som kan gjøres overfor sine brukere, 
vanskelig å gå til NAV, lite hjelp å få, kommunen stiller seg ikke behjelpelig med bolig 
noe som er negativt. Overlater kontakten med stiftelsen til brukeren. Oppfatter NAV som 
redd for å hjelpe hver søker, du må selv vite hva du har behov for, og så spørre om det. 

Begge respondentene kom fra samme kommune. Selv om tjenestene var samlet under 
samme tak virket det ikke som om den var tilstrekkelig samordnet. I følge mediene er det 
også flere som er kritiske til hvordan NAV har løst sine oppgaver. Oppstartsproblemene 
som NAV har hatt ser også ut til å ha rammet disse brukerne.  

En utfordring de ansatte i NAV kan stå overfor i små kommuner er den interne 
kjennskapen til de enkelte brukerne personalet kan ha. Kjennskapen kan omfatte historikk 
og familiære forhold. Spesielt en av respondentene ga uttrykk for å føle seg forhåndsdømt 
av NAV på grunn av den kjennskapen saksbehandlerne hadde til ham og hans situasjon.  
Inntrykket var at dette ble brukt mot ham ved henvendelser til NAV for hjelp. Hvorvidt 
dette er riktig eller ikke er ikke opp til forskerne å bedømme. Poenget med å nevne det 
her er å tydeliggjøre hvor viktig det er å kommunisere på en forståelig måte med brukerne 
slik at det ikke oppstår misforståelser mellom aktørene. Dette stiller store krav til de 
ansatte i forhold til å bevare en individuell integritet overfor hver enkelt bruker. 
Kunnskap om lover og regler blant de ansatte er helt sentral i denne sammenheng.  
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8 Avslutning 

I dette notatet har vi redegjort for noen av de erfaringer kommunene som deltok i et 
fireårig utviklingsprosjekt rettet mot bostedsløse gjorde seg i forbindelse med 
gjennomføring av forskjellige tiltak og strategier for å etablere bostedsløse i egne boliger. 
Deretter presenterte vi metode og resultater fra vår egen undersøkelse. Vi har forsøkt å 
trekke veksler på de erfaringene som var gjort og benytte teori om bostedsløse for å 
forklare eller redegjøre for mulige konsekvenser og den situasjon de vanskeligstilte står 
overfor.  

De fleste respondentene i vår undersøkelse ga klart uttrykk for at kommunen hadde gitt 
dem hjelp i den situasjonen de hadde kommet i. Høy kompetanse og rask saksbehandling 
trekkes frem som positive trekk. Kommunene står likevel overfor en del utfordringer med 
hensyn til å ivareta brukernes interesser. Enkelte brukere mente for mye ble overlatt til 
dem selv å finne ut av og forhåndsdømming av enkelte vanskeligstilte kunne være et 
problem. En annen utfordring for kommunene er å vite hva slags tilbud de skal gi 
vanskeligstilte. Samme tilbud ble oppfattet vidt forskjellig av enkelte brukere. Dette 
funnet bekreftes av undersøkelsen i Trondheim. Den viste også forskjellige holdninger 
blant de bostedsløse om hvordan de oppfattet det boligtilbudet og hjelpen de hadde fått. 
En annen utfordring for vanskeligstilte i små kommuner kan være saksbehandlers kjenn-
skap til familiære og eventuelt andre personlige forhold som igjen kan påvirke kvaliteten 
på saksbehandlingen. Følelsen av å være forhåndsdømt på grunn av saksbehandlers 
kjennskap til slike forhold ble av en respondent trukket frem som negativt.  

Alle respondentene hadde kort ventetid mellom sin henvendelse om boligspørsmål og til 
de fikk tildelt sin første bolig. Kvaliteten på boligene og naboforholdene viste seg 
imidlertid å være et problem for de fleste. Samtlige hadde byttet bolig minst en gang, og 
alle var nå tilfreds med sin nåværende bosituasjon. Noe av årsaken til misnøyen med 
første bolig kan ligge i en variabel tilgang eller prioritering av gode utleieboliger blant de 
enkelte kommunene. Ledige boliger finnes, men dessverre kan det se ut til at enkelte av 
disse ligger i enten belastede miljøer eller har lav standard. Et annet positivt trekk for de 
vanskeligstilte er mulighetene for å bli boende over tid i kommunale boliger. I 
utgangspunktet skal kommunene kun tilby bolig over kortere tidsrom eller maks 3 år. 
Med hensyn til dette har våre kommuner vist stor fleksibilitet og forlenget 
utleiekontraktene for de som måtte ønske det.  

Noen kommuner velger å eie sine boliger, andre har overdratt eierskapet til private i form 
av stiftelser eller boligbyggelag. Fordelen ved å overlate ansvaret av boligene til private 
er at kommunen slipper å ta ansvar for drift og vedlikehold samtidig som de kan utøve en 
viss innflytelse gjennom avtaler eller ved å være representert i styret til 
stiftelsen/boligbyggelaget. Forvaltningen av boligene blir da ikke underlagt den 
kommunale budsjettprosessen og står fritt i hvordan inntektene ved utleie skal disponeres.  
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Bostøtte og boligtilskudd kan virke sammen med startlån. Begge de to første ordningene 
vil øke betjeningsevnen til låntagerne ved innvilgelse av startlån. Både NIBR (2008) og 
Riksrevisjonen (2008) kritiserer i sine rapporter mangelen på muligheter til å kombinere 
de forskjellige ordningene. En større mulighet til å kombinere finansieringsordningene 
kunne bidra til at flere får innvilget sine søknader om startlån og dermed gis muligheten 
til å etablere seg i egen bolig. Husbanken har nå revidert regelverket for 
bostøtteordningen og de nye reglene trer i kraft 1. juli 20097. Over tid skal det bidra til at 
ytterligere 50 000 husstander skal få bostøtte.  Om dette bidrar til å øke kombinasjonen av 
de enkelte ordningene gjenstår å se.  

NRK har i løpet avapril og mai vist dokumentaren Husdrømmen. Programmet har fulgt 
en gruppe bostedsløse og deres vei til å få egen bolig i Skien. Programmet tar opp og 
peker på mange av de problemstillingene som har blitt reist i dette dokumentet. Det første 
problemet de støtte på var fordommer fra naboer. Spørsmålene de stilte seg og 
kommunen var hvilket boligmiljø de bostedsløse ville skape rundt seg, ville det bli en 
suppestasjon for andre bostedsløse osv. Kort oppsummert skapte dette frykt for det 
ukjente. Erfaringene fra Tromsø kunne i dette tilfellet være viktig å benytte i 
informasjonsarbeidet til naboene. Andre kommuners erfaringer med integrering og 
oppfølging av vanskeligstilte vil være til nytte for andre i deres arbeid.  

Det er flere felles trekk mellom undersøkelsen i Trondheim og vår, men også mange 
ulikheter. De 12 bostedsløse i Trondheim var en tyngre gruppe vanskeligstilte enn de vi 
intervjuet. Samtlige hadde rusproblemer og enkelte hadde stått kortere eller lengre 
perioder helt uten bolig. Ingen av de hadde arbeid. Boligerfaringene ser imidlertid ut til å 
være av samme karakter. Skifte av bolig skyldes beboeren selv eller at de hadde behov 
for noe annet mer permanent. En ulikhet var hvor de ønsket å bosette seg. Respondentene 
i Trondheim ønsket å bosette seg utenfor sentrum og i leilighet, mens våre ønsket seg i 
større grad inn til sentrum og enebolig sto høyt på ønskelista som fremtidig boform.  Et 
annet punkt var kontakten med familien. For de fleste i Trondheim var den begrenset eller 
ikke eksisterende, mens nærhet til familien var noe av årsaken til å bosette seg i 
kommunen blant våre respondenter. De store forskjellene mellom Trondheim og 
Finnmark/Nord Troms viser at det ikke uten videre kan overføres kunnskap av behov og 
ønsker fra vanskeligstilte mellom dem. Politikken som føres av kommunene må bli 
forskjellige avhengig av problemstillinger og ønsker fra de vanskeligstilte.  

Dette notatet har vært et forsøk på å belyse situasjonen for vanskeligstilte på 
boligmarkedet ved bruk av informanter fra tre forholdsvis små kommuner i nasjonal 
sammenheng, men i nordnorsk sammenheng middels store kommuner. Ved å se på annen 
forskning på dette området har det kommet fram at denne hovedsakelig gjelder 
vanskeligstilte i storbyer, og således har denne undersøkelsen fått fram annen og ikke fult 
så kjent informasjon om hvordan vanskeligstilte i mindre kommuner oppfatter sin 
situasjon og bistand fra kommunen. Vi skal ikke hevde at denne informasjonen uten 
videre lar seg generalisere og er overførbar for andre mindre (utkant) kommuner, men vi 
tror den har bidratt til å nyansere hovedtrendene som undersøkelsene fra storbyene har 
fått fram. 

                                                      
7 Kilde: Husbankens hjemmeside 
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