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1. SAMMENDRAG  

I dette kapittelet presenterer Rambøll et sammendrag av foranalysen av den boligsosiale situa-

sjonen i Lillehammer kommune. Formålet med oppdraget er at foranalysen skal gi kommunen et 

godt utgangspunkt for det videre arbeid som følger av kommunens status som programkommune 

i Boligsosialt utviklingsprogram (BoSo). Foranalysen inneholder: 

 

 Analyse av praksis ut i fra nåsituasjon som gir oversikt over behov og virkemidler, og 

som vurderer organisatoriske forhold i kommunen 

 Beskrivelse av hovedutfordringer på bakgrunn av analyse av praksis 

 Formulere anbefalinger for satsingsområder innen det boligsosiale feltet  

 

For å løse oppdraget har Rambøll gjennomført i alt 39 kvalitative intervjuer, samt studier av 

sentrale dokumenter. 

 

1.1 Boligsosial nåsituasjon, utfordringer og anbefalinger 

Vi gir her en samlet fremstilling av de viktigste funn og anbefalinger for hvert av de temaene som 

dekkes av analysen: plan og strategi, organisering og forankring, roller og ansvar, boligsosiale 

oppgaver, samarbeid, bruk av virkemidler, og kunnskap og kompetanse. 

 

1.1.1 Plan, strategi og måloppnåelse 

Det kvalitative datamaterialet viser at det for øyeblikket foreligger få klare strategier eller planer 

for det boligsosiale arbeidet på kommunalt nivå. Mangelen på en kollektiv bevissthet rundt over-

ordnede strategier eller mål for det boligsosiale arbeidet behøver ikke å ha sitt utspring i en 

mangel på slike overordnede strategier. Likevel fremkommer det tydelig at de ulike tjenesteyter-

ne ikke opererer med en felles forståelse av hva som skal utrettes, hva man skal strekke seg 

mot, eller hva som skal utgjøre de viktigste satsningsområdene eller prioriteringene i det boligso-

siale arbeidet. Dermed ligger ikke forutsetningene til grunn for en samordnet og effektiv innsats. 

Oppsummert kan det konkluderes med at det finnes ingen overgripende strategi som faktisk bin-

der ulike innsatsområder sammen – selv om noen deler av det kommunale planverket gir føring-

er av relevans, og selv om ulike tjenesteområder kan ha konkrete mål og strategier for å løse 

sine ansvarsområder på det boligsosiale feltet.  

 

 Vi mener at det vil være sentralt å utarbeide en på en felles, konkret strategi for det boligso-

siale arbeidet i Lillehammer kommune.  

 Det er viktig å få inn en tankegang rundt resultatmåling og måleparametre på det boligsosia-

le feltet. 

 Eksisterende planer kan med fordel være mer konkrete i forhold til boligsosiale perspektiver 

 Det er viktig å arbeide med å forankre en ny boligsosial strategi, blant annet gjennom invol-

vering av ulike aktuelle tjenesteinstanser og nivåer i planprosesser. 

o Det er blant annet viktig å besørge at NAV inndras i en slik planprosess 

 

1.1.2 Organisering og forankring 

Ansvaret for det boligsosiale arbeidet i Lillehammer kommune er spredt på en rekke ulike organi-

satoriske enheter, og det boligsosiale feltet oppleves som fragmentert. Det foreligger noen tvers-

gående strukturer, som overveiende vurderes å være positive og velfungerende, og spesielt trek-

kes boliggruppa fram som et godt eksempel på samarbeid på tvers av tjenesteområdene. Imid-

lertid er det mange oppgaver som ivaretas uavhengig av andre oppgaver eller andre tjenestein-

stanser på det boligsosiale feltet.  En gjennomgående tilbakemelding er at enkelte målgrupper 

mottar mindre fokus og oppmerksomhet enn deres behov og utfordringer skulle tilsi. Særlig gjel-

der dette gruppen rusmiddelavhengige. Forankringen av det boligsosiale arbeidet er variabel, og 

spesielt er det en mangelfull forankring i gjeldende planverk.  

 

 Det bør legges opp til flere formaliserte samarbeidsstrukturer på tvers av tjenesteområder 

 Et mulig organisatorisk grep som bør vurderes er opprettelsen av et eget boligkontor 

 Det er viktig å besørge forankring av det boligsosiale arbeidet på ledernivå 
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1.1.3 Roller og ansvar 

Et betydelig flertall av informantene oppgir at de opplever å ha en klar oppfatning av hva som 

utgjør deres rolle og ansvarsoppgaver på det boligsosiale området. I mange tilfeller synes det 

imidlertid å være slik at enkeltpersoners eller enkeltinstansers roller har ”blitt til” etter praktisk 

jobbing og erfaring, snarere enn at disse rollene er tydelig eller eksplisitt nedfelt i retningslinjer. 

En mer pressende utfordring enn uklare oppfatninger av egen rolle synes å være avklaringer av 

grenseoppganger mellom rollene til ulike tjenesteytere. Dette gjelder særlig i forhold til det 

booppfølgingsaspektet av det boligsosiale arbeidet. Forståelse av andres roller og egen plass i det 

større boligsosiale ”systemet”, eller det helhetlige boligsosiale arbeidet, er per i dag mangelfull. 

Rollen og ansvarsfordelingen mellom NAV og andre instanser synes å være særlig utfordrende. 

 

 Det er behov for en tydeligere rolleavklaring knyttet til booppfølging 

 Det er behov for en tydeligere definering av ansvar for oppfølging av særlig rusmiddelav-

hengige 

 

1.1.4 Samarbeid  

Samarbeidet om tildeling av bolig oppleves som velfungerende, og gjennom å trekke inn infor-

masjon fra de ulike tjenesteområdene innhentes nødvendig innsikt i boligsøkeres situasjon. In-

nenfor andre arbeidsområder på det boligsosiale feltet, eksternt og internt, oppgis samarbeid å 

være mer fraværende, og dette kan ses i sammenheng med at det savnes et helhetlig perspektiv 

på kommunens boligsosialt arbeid. Innenfor boligsosialt arbeid kan det ligge stor gevinst i sam-

arbeid med eksterne aktører, da eksterne aktører som frivillige organisasjoner og spesialisthelse-

tjeneste kan ha god innsikt i ulike målgruppers situasjon, og gode relasjoner med brukere som 

kommunen kan dra nytte av. Et strategisk samarbeid med private ubyggere og utleiere vil også 

kunne bidra til at man får fremskaffet tilstrekkelig med boliger som er tilpasset målgruppen. 

 

 Kommunen bør søke å øke graden av formalisert samarbeid mellom sentrale aktører innenfor 

boligsosialt arbeid, internt og eksternt 

 Kommunen bør undersøke i hvilken grad det er mulig å finne gode temaer for samarbeid med 

frivillig sektor, for eksempel i forbindelse med innhenting av kunnskap  

 

1.1.5 Boligsosiale arbeidsoppgaver 

Sentrale boligsosiale arbeidsoppgaver som omfattes av analysen er booppfølging, fremskaffelse 

av bolig, samt tildeling av bolig. 

 

Booppfølging  

Booppfølging er et mangelfullt område i kommunen. Det oppgis av informantene at oppfølgings-

tjenester er blitt mindre tilgjengelige etter at dette ble overført til NAV. Det som oppgis å være 

mangelfullt er booppfølging i perioden mellom kontraktinngåelse og avslutning av den treårige 

leieperioden. Det er liten gjennomstrømning av beboere i den kommunale boligmassen, og at det 

er nødvendig å styrke beboernes ressurser underveis i leieperioden for å sette dem i stand til å 

etablere seg på for eksempel det private markedet.  

 

 Kommunen bør kartlegge dagens booppfølging og vurdere dette opp i mot de brukerbehov 

som avdekkes gjennom deltagelse i BoSo 

 Man bør i større grad samle booppfølgingstjenester, samt vurdere innføring av vedtaksfeste-

de tjenester 

 

Fremskaffelse av bolig 

Kommunens boligmasse er ikke godt nok tilpasset de ulike behovene blant ulike grupper vanske-

ligstilte på boligmarkedet, og mange kommunale boliger er plassert i nærheten av hverandre slik 

at det har lett for å oppstå lite attraktive boområder som samler mange vanskeligstilte. Dette er 

med på å bidra til at kommunen ikke får utnyttet den eksisterende boligmassen optimalt etter-

som mange boligsøkere ikke ønsker å bosette seg i denne typen områder. Det vil være en utford-

ring for kommunen å løfte frem problemstillinger og diskusjoner knyttet til hvordan man ønsker 

at vanskeligstilte skal bo. Dette innebærer både utforming av boliger for de ulike målgruppene 

samt lokaliseringen av boligene.  
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 Samarbeidet mellom hhv de ansvarlige for boligtildeling og de ansvarlige for fremskaffelse av 

boliger bør styrkes, for å forbedre tilpasningen av boligmassen til brukergruppenes boligbe-

hov 

 Det bør videre vurderes å styrke samarbeid med eksterne aktører, herunder private utleiere, 

for å bidra til at vanskeligstilte får etablert seg på det private leiemarkedet 

 

Tildeling av boliger 

Det fremgår av analysen at det stort sett samarbeides godt mellom representantene i boligtilde-

lingsgruppen, og at man kommer til enighet om hvem som bør bli tildelt en kommunal bolig. Det 

vurderes derfor ikke å være store utfordringer relatert til tildeling av bolig. Det er likevel en ut-

fordring at det ikke er noen overordnet strategi for hvordan man skal betjene de ulike målgrup-

pene, og Rambøll mener det er behov for å kople tildelingsprosessen opp mot en overordnet stra-

tegi. 

 

 Samordningen mellom de mest sentrale boligsosiale oppgavene – booppfølging, fremskaffelse 

og tildeling av bolig – bør styrkes.  

 

1.1.6 Virkemiddelbruk 

En helhetlig virkemiddelbruk innebærer at man ser på tvers av virkemidlene og eventuelt kombi-

nerer disse for å gi brukerne et mest mulig tilpasset tjenestetilbud. De viktigste virkemidlene i 

Lillehammer kommune er kommunale utleieboliger, booppfølging primært knyttet til praktisk 

oppfølging av leieforhold, boligtilskudd, startlån og bostøtte. I Lillehammer kommune forvaltes de 

ulike boligsosiale virkemidlene av ulike aktører. Eiendom eier kommunale boliger, tildeling tildeler 

boligene, oppfølging er spredt på forskjellige tjenesteområder samt NAV, mens Fagenhet Infor-

masjon og Service administrerer Husbankens økonomiske virkemidler. I forhold til helhetlig vir-

kemiddelbruk er dette en utfordring. Det er også relativt høye boligpriser i kommunen, noe som 

gjør det vanskelig for vanskeligstilte med økonomiske problemer å etablere seg på boligmarke-

det. 

 

 Virkemiddelbruk bør ses i sammenheng med de øvrige anbefalinger vi gir for et mer helhetlig 

boligsosialt arbeid i Lillehammer 

 

1.1.7 Kunnskap og kompetanse   

Et hovedinntrykk er at nivået på kommunens kunnskap og kompetanse på det boligsosiale arbei-

det på er tilfredsstillende, men at det likevel er vanskelig å utnytte den samlete kompetansen 

mer helhetlig og strategisk. En utfordring er derfor å utnytte eksisterende kompetanse gjennom 

å strukturere arbeidet på en måte som gir en mer helhetlig tilnærming. Intervjuene viser også at 

det bør være kontinuerlig fokus på kompetanseheving, og at dette anses å være en naturlig del 

av programarbeidet i BoSo. Det vil være nødvendig å innhente mer kunnskap om de to målgrup-

pene for arbeidet i BoSo, rusmiddelavhengige/mennesker med dobbeltdiagnose (rus/psykiatri), 

og unge voksne som av ulike årsaker må lære å bo. Førstnevnte målgruppe er det stor bevissthet 

om, mens vi opplever at unge voksne som må lære å bo er en målgruppe som i mindre grad 

framstår som klart definert for våre informanter. Vi ser også at uformell kompetanse hos perso-

ner med brukerkontakt kan være en kilde til kunnskap på det boligsosiale feltet, og at denne i 

større grad kan utnyttes. Det vil også være viktig å spre oppdatert kunnskap om muligheter ved 

bruk av Husbankens produkter på en måte som gir en bedre praksis for bruk av for eksempel 

startlån 

 

 Kommunen bør gjennom en samling av relevant kompetanse utvikle samarbeidsarenaer som 

tilrettelegger for kunnskapsdeling slik at tilgjengelig kompetanse utnyttes bedre. Dette inne-

bærer også å gjennomføre en nærmere kartlegging av hvilke kompetanse som befinner seg 

hvor i organisasjonen 

 Kommunen bør sørge for at rett kompetanse fra relevante tjenesteområder involveres i ut-

forming av retningslinjer, målsettinger og strategier for tjenester til vanskeligstilte på bolig-

markedet 

 Kommunen bør se på mulighetene for å sette opp en innsats som har som hovedmål å skaffe 

inngående kunnskap om hovedmålgruppenes behov.  

 Det bør gjøres en ytterligere avgrensing av målgruppene for det boligsosiale arbeidet, dette 

gjelder i særdeleshet unge voksne som av ulike årsaker må lære å bo 
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2. INNLEDNING 

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

ligsosiale utfordringer i Lillehammer kommune”. Prosjektet ble gjennomført i tidsperioden mars 

2010-mai 2010.  

 

Som en del av Lillehammer kommunes deltakelse i Boligsosialt Utviklingsprogram (BoSo) skal en 

ekstern leverandør foreta en foranalyse som skal danne utgangspunktet for en diskusjon av 

kommunens styrker, svakheter, muligheter og trusler innenfor det boligsosiale arbeidet. Formålet 

med foranalysen er å identifisere områder som kommunen og Husbanken bør fokusere på med 

hensyn til å realisere et ønske om bedre boligsosiale resultater. Analysen skal således bidra til at 

kommunen videreutvikler sine mål og strategier for programarbeidet, som blant annet skal konk-

retiseres gjennom et handlingsprogram. I utlysningen fra Lillehammer kommune ble det gitt føl-

gende spesifisering av hva oppdraget skulle inneholde: 

 

 Analyse av gjeldende relevant planverk på det boligsosiale feltet 

 Analyse av praksis ut i fra nåsituasjon som gir oversikt over behov og virkemidler, og 

som vurderer organisatoriske forhold i kommunen 

 Beskrivelse av hovedutfordringer på bakgrunn av analyse av praksis 

 Formulere anbefalinger for satsingsområder innen det boligsosiale feltet  

 

Rambøll ble foretrukket som leverandør til oppdraget, og foreliggende sluttrapport utgjør Ram-

bølls leveranse. 

 

Vi takker ansatte i Lillehammer kommune for svært godt samarbeid under gjennomføringen av 

prosjektet. Alle informanter gir uttrykk for at de ser fram til det tette og gjensidig forpliktende 

samarbeidet med Husbanken som følger av kommunens deltagelse i Boligsosialt utviklingspro-

gram. Vår overordnete vurdering er at Lillehammer har et svært godt utgangspunkt i organisa-

sjonen for å gå videre med et konstruktivt boligsosialt utviklingsarbeid.   

 

2.1 Bakgrunn for oppdraget  
Visjonen for norsk boligpolitikk slik den formuleres av regjeringen i St.meld. nr. 23 (2003-2004) 

er at "alle skal kunne bo godt og trygt". Boligsosialt arbeid omfatter alt fra kommunenes innsats 

for å framskaffe og tildele boliger, til tjenester og enkelttiltak som kan bedre den enkeltes forut-

setning for å mestre sin bo- og livssituasjon. Framskaffelse av bolig kan på sin side være alt fra 

nybygging og utbedring av kommunal boligmasse til bistand til å framskaffe boliger på det priva-

te utleiemarkedet. Bistand til å mestre bo- og livssituasjonen kan innebære veiledning, opplæring 

og bistand til å utføre praktiske gjøremål i boligen, og til å overholde sine økonomiske forpliktel-

ser. Det kan også innebære bistand til å overholde plikter knyttet opp mot boforholdet, samt til 

naboer. Mange trenger også bistand til å nyttiggjøre seg andre tiltak og tjenester som ivaretar 

egen helse, forebygger isolasjon og bidrar til en meningsfull tilværelse i fellesskap med andre. 

Boligsosialt arbeid er således et vidt og omfattende arbeid, som griper inn i og binder sammen 

ulike tjenesteområder.  

 

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

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

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

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

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

 

Innen rammen av regjeringens overordnede velferdspolitiske perspektiv skal Husbankens innsats 

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

kjempe fattigdom og bostedsløshet. I statsbudsjettet 2009 knyttes følgende tre arbeidsmål til 

hovedmålet «økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet.» 
 

 Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet 

                                                
1 Stortingsmelding nr. 23 (2003-2004) Om boligpolitikken. Kommunal- og regionaldepartementet 
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 Økt boligsosial kompetanse i kommunene 

 Økt boligsosial aktivitet i kommunene 
 

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

stander. Disse tre arbeidsmålene erstatter tidligere års budsjettmål som har vært mer direkte 

knyttet til å løse spesielle målgruppers boligbehov. Om rollefordeling i det boligsosiale arbeidet 

heter det nå at «Husbanken skal sette kommunene og deres samarbeidspartnere i best mulig 

stand til å gjennomføre en helhetlig og lokalt tilpasset boligpolitikk for de vanskeligstilte på bo-

ligmarkedet». Primæroppgaven er å støtte og legge til rette for at kommunene, som er den sent-

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

 

2.1.1 Kort om Lillehammer kommune 

Lillehammer kommune er organisert i en tonivåmodell. Fire fagenheter 31 tjenesteområder er di-

rekte underlagt rådmannen og tre kommunalsjefer med rådmannsansvar.  

 

Lillehammer kommune har et befolkningsgrunnlag på i overkant av 26 000 innbyggere, og er 

også største senter i Lillehammer-regionen som inkluderer de tre kommunene Lillehammer, Øyer 

og Gausdal. 

 

Boligmarkedet har en høy inngangsterskel, men det er relativt stor prisforskjell mellom leiligheter 

i selve byområdet og utenfor. Det meldes også om begrenset tilgang til sentrumsnære arealer for 

utbygging av nye boliger. Byen er tilknyttet flere gode kompetansemiljø i for eksempel Høgskolen 

i Lillehammer, og Sykehuset Innlandet – Lillehammer som begge er lokalisert der.  

 

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

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

tet vår analyse mot ulike temaer som til sammen kan gi et helhetlig bilde av det boligsosiale ar-

beidet i Lillehammer kommune. Temaene som dekkes av analysen omfatter plan og strategi, or-

ganisering og forankring, roller og ansvar, boligsosiale oppgaver, samarbeid, bruk av virkemidler, 

og kunnskap og kompetanse.  

 

Med en design som er utelukkende kvalitativt blir det et sterkt fokus på hvordan ansatte i Lille-

hammer kommune, og deres samarbeidspartnere, vurderer de ulike elementene i det boligsosiale 

arbeidet. faren ved dette er at det er en tendens til at intervjuer av denne typen, hvor informan-

ten bes om å vurdere prestasjoner innen et gitt område har lett for å få et negativt tilsnitt. Dette 

fordi det kan være lettere å trekke fram negative aspekter som områder der kommunen har best 

utviklingspotensial. Datainnsamlingen er uansett kilde til en nyansert forståelse av nåsituasjonen, 

noe som ville være vanskelig å oppnå med en kvantitativ undersøkelse. Til det er omfanget av 

det boligsosiale arbeidet lite, og framskrevet statistikk som kan si noe konstruktivt og nyansert 

om for eksempel utviklingen av behov ikke lett tilgjengelig. En annen fordel ved den kvalitative 

profilen på analysen er at et bredt utvalg informanter får bidra med sine refleksjoner, noe som er 

med på å spre bevissthet om og eierskap til det videre arbeidet. Vi beskriver vår metodiske til-

nærming til oppdraget mer inngående i det følgende. 

 

2.2.1 Dokumentstudier  

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

ger på det boligsosiale området i Lillehammer kommune. Dokumentene som er studert er derfor 

sentrale dokumenter som berører det boligsosiale området på ulike måter. Følgende dokumenter 

er blitt viet mest oppmerksomhet under dokumentstudiene: 

 

 Kommuneplan 2006 – 2016 (generell del og arealdel) 

 Strategi og økonomiplan 2010-2013 

 Kommunedelplan omsorgstjenester 2009-2021 

 Boligsosial handlingsplan 2004 

 Plan for psykisk helsearbeid 2007-2010 

 Overordnet plan for rusarbeidet i Lillehammer kommune 2008-2012 

 Husbankens strategidokument  

 Relevante Meldinger til Stortinget og Proposisjoner til Stortinget 
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2.2.2 Kvalitative intervjuer 

Vi har intervjuet totalt 39 intervjuer personer med intern og ekstern tilknytning til kommunen, og 

som gjennom sine arbeidsoppgaver potensielt sett har innvirkning på det boligsosiale området, 

eller som påvirkes av det arbeidet som gjøres. Formålet med de kvalitative intervjuene har vært 

å samle inn dybdeinformasjon om temaene som skal dekkes av analysen, og her har de ulike in-

formantene bidratt med informasjon og kunnskap vedrørende de temaer de har mest omfattende 

kjennskap til. Informantene er hentet fra følgende instanser: 

 

 Kommuneledelse – folkevalgte 

 Kommuneledelse - administrasjon 

 Tjenesteområde Tildeling 

 Tjenesteområde Eiendom 

 Tjenesteområde Byggservice 

 Tjenesteområde Bofellesskap 

 Tjenesteområde Areal og miljø 

 Tjenesteområde Barnevern 

 Fagenhet Strategisk planlegging og utvikling 

 Fagenhet Informasjon og Service 

 Flyktningtjenesten 

 Lillehammer kommunale eiendomsselskap 

 NAV 

 Namsmannen 

 LOBB – Lillehammer og Omegns Boligbyggelag 

 Frelsesarmeen – ”Jobben” 

 Fylkesmannen 

 Sykehuset Innlandet HF, DPS 

 Rusmiddelavhengige beboere i kommunale leiligheter   

 

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

boligsosiale område, og utvalget er foretatt i samarbeid med kommunen. Omfanget på data fra 

datainnsamlingen har vært av et stort omfang, og i analysen av det kvalitative datamaterialet 

har vi derfor benyttet oss av analyseverktøyet Nvivo. På denne måte har vi hatt muligheten til å 

systematisere dataen i henhold til fokustemaene i oppdraget.  

 

Kvalitativt gruppeintervju av beboere i kommunale boliger 

For å innhente en av målgruppenes perspektiv på det boligsosiale arbeidet i Lillehammer gjen-

nomførte vi et gruppeintervju der vi i samtaleform intervjuet tre personer. Intervjuet varte i 90 

minutter og omhandlet temaer som gjaldt deres boligsituasjon og deres hverdag som rusavheng-

ige.  

 

2.2.3 Etiske hensyn 

Det er viktig for Rambøll å ivareta personvern til de personene som har bidratt med sin erfaring 

og kunnskap i undersøkelsen. For å ivareta hensyn til personvern og anonymitet har vi i begren-

set grad festet utsagn og vurderinger til aktuelle avdelinger og enheter..  

 

2.3 Begrepsavklaringer 

Her presenterer vi vår forståelse av noen begreper som er sentrale i rapporten.  

 

Boligsosialt arbeid 

Vi legger en bred forståelse av boligsosialt arbeid til grunn i denne rapporten. Boligsosialt arbeid 

omfatter alt fra kommunenes innsats for å framskaffe og tildele boliger, til tjenester og enkelttil-

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

 

Boligsosiale virkemidler 

Boligsosiale virkemidler omfatter i denne rapporten Husbankens og andre økonomiske virkemid-

ler, og kommunale tjenester og tiltak rettet mot å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet.    
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Andrelinjetjenesten 

Andrelinjetjenesten, eller spesialisthelsetjenesten, er den delen av helsevesenet som har ansvar 

for somatiske og psykiatriske sykehus, andre institusjoner, samt ambulansetjenesten. 

 

Frivillig sektor 

Frivillig sektor, eller tredje sektor, består av frivillige personer og organisasjoner som yter tjenes-

ter til allmennheten. 

 

2.4 Leserveiledning 

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

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

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

undersøkelsen og kvalitative intervjuer. Den andre hoveddelen dreier seg om kommunens ho-

vedutfordringer, og beskrives i kapittel 4. Kommunens hovedutfordringer tar utgangspunkt i en 

beskrivelse av avstanden mellom nåsituasjonen og en ønsket situasjon der man møter kommu-

nens boligsosiale behov. Den tredje og siste hoveddelen er våre anbefalinger for veien videre, og 

disse beskrives i kapittel 5. Den videre rapporten består dermed av følgende kapitler: 

 

 Kapittel 3: Analyse av nåsituasjon 

 Kapittel 4: Lillehammer kommunes boligsosiale utfordringer 

 Kapittel 5: Anbefalinger for veien videre 

 

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

re de tre kapitlene over etter de samme analysetemaene: plan og strategi, organisering og for-

ankring, roller og ansvar, boligsosiale oppgaver, samarbeid, bruk av virkemidler, og kunnskap og 

kompetanse.  
  

http://no.wikipedia.org/wiki/Ambulanse


 

 

 

 

 

 
 
 

9 

 

3. ANALYSE AV NÅSITUASJON 

I dette kapittelet presenterer vi vår analyse av nåsituasjonen på det boligsosiale feltet i Lille-

hammer. Analysen av nåsituasjonen er hovedsakelig basert på kildene plandokumenter og kvali-

tative intervjuer. Plandokumentene er analysert med tanke på hvilke føringer og rammer som 

disse danner på det boligsosiale området, mens de kvalitative intervjuene gir både bredde- og 

dybdeinformasjon om hvordan boligsosialt arbeid i Lillehammer fungerer i praksis. De kvalitative 

intervjuene gir både bredde- og dybdeinformasjon i kraft av at de til sammen dekker et bredt 

spekter av temaer og perspektiver innenfor det boligsosiale arbeidet i kommunen, samt at de uli-

ke intervjuene går i dybden på ulike temaer og perspektiver.  

 

3.1 Analyse av plandokumenter 

I dette avsnittet foretar vi en analyse av kommunens sentrale plandokumenter, med fokus på 

hvordan boligsosialt arbeid forankres og beskrives i planene. Vår analyse viser at boligsosialt ar-

beid i begrenset grad omtales spesifikt i kommunens overordnete planverk, dvs. Kommuneplan 

og Strategi og økonomiplan. Imidlertid gir disse planene generelle føringer for tjenesteyting som 

også vil gjelde for det boligsosiale arbeidet, og som inngår i de planene vi gjør rede for i det føl-

gende. 

 

3.1.1 Sentrale plandokumenter 

Kommunedelplan for omsorgstjenester 2009-2012 spesifiserer mål og strategier som skal stake 

ut en hovedkurs for utviklingen av tjenestene i planperioden. Prinsipper om forebygging, tidlig in-

tervensjon samt samhandling skal ligge til grunn for tjenesteutviklingen. Bolig spesifiseres som 

en viktig del av tilbudet til særskilte målgrupper som psykisk utviklingshemmede og funksjons-

hemmede, samt rusmiddelavhengige. Når det gjelder rusmiddelavhengige, fremgår det at bolig-

sosiale løsninger vurderes som fundamentet for øvrige tjenester og oppfølging, og at målet er å 

finne frem til differensierte løsninger som fungerer uten unødig uro, stigmatisering og semente-

ring av problemene.      

 

Hovedmålene for kommunens omsorgstjenester er følgende: 

 

 Innbyggerne opplever et tilgjengelig og høyt kvalifisert offentlig hjelpeapparat, enten behovet 

er behandling, bistand til mestring eller forebygging 

 Det skal ikke være ventetid på heldøgnspleie og -omsorg og/eller helsetjenester når kriterie-

ne for slike tjenester er oppfylt 

 

Det settes med dette mål om at innbyggere og brukere skal oppleve et tilgjengelig og kompetent 

hjelpeapparat, og at det ikke er ventetid på heldøgnspleie og -omsorg og/eller helsetjenester. 

Kommunedelplan for omsorgstjenester kan ses i sammenheng med Kommuneplan for Lilleham-

mer 2006-2016 og Strategi- og økonomiplan 2010-2013, der det fremgår at Lillehammer skal 

kjennetegnes ved tjenestetilbud som innbyggerne er fornøyd med, at tjenestene skal være til-

gjengelige, og at tjenestene skal utvikles med utgangspunkt i brukernes behov og samfunnets 

krav.  

 

Strategiene som spesifiseres i kommunedelplan for omsorgstjenester, og som skal bidra til å rea-

lisere disse målene, er at helse- og omsorgstjenestene videreutvikles i retning av en hjemmetje-

nesteorientert tjeneste, samt at tjenestene innrettes for å understøtte forebygging og tidlig inter-

vensjon. Et delmål som er spesifisert i denne sammenheng er: 

 

 Forsterket samarbeid med alle instanser som kan bidra til gode boligsosiale løsninger, herun-

der også tilrettelegging og sikring av boliger i forhold funksjonalitet, brannfare og annet 

 

Dette delmålet er rettet mot det boligsosiale feltet, og ligger til grunn for kommunens deltakelse i 

boligsosialt utviklingsprogram. Dette setter fokus på forsterket samarbeid med alle instanser som 

kan bidra til gode boligsosiale løsninger. 

 

Videre er det utarbeidet planer for psykisk helsearbeid og for rusarbeid i Lillehammer kommune, 

og dette er planer som berører målgrupper for boligsosialt arbeid. Det fremgår av vår analyse at 
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boligsosialt arbeid, og betydningen av et godt botilbud, ikke vies særlig med oppmerksomhet i 

disse planene. Det fremgår av Plan for psykisk helsearbeid at det er et udekket behov for et psy-

kisk helsetilbud blant flere målgrupper, blant annet ungdom i alvorlig rusmisbruk, unge voksne 

som faller ut av skole og arbeidsliv, mennesker med alvorlig psykisk lidelse, rusmiddelavhengige 

og dobbeltdiagnostiserte. Det presiseres at kommunen har en utfordring knyttet til samhandling, 

at det er behov for å styrke samarbeidet mellom involverte aktører på området. I plan for rusar-

beid er det nedsatt overordnede målsettinger for ruspolitikken i kommunen, som dreier seg om 

1) forebyggende arbeid, 2) god behandling, rehabilitering og oppfølging, og 3) bedre kontroll i et-

terkant av salgs- og skjenkebevilgninger.   

 

Plandokumentene som er analysert viser at det er enkelte målsettinger og strategier som skal 

ligge til grunn for utviklingen av tjenestene i Lillehammer. Det er generelt fokus på forebyggende 

arbeid, tidlig intervensjon, tilgjengelige tjenester, og styrket samarbeid/samhandling. Dette er 

strategier som også vil være gjeldende på det boligsosiale området. Vår analyse viser samtidig at 

det i liten grad fokuseres på boligsosialt arbeid i plan for psykisk helsearbeid eller i plan for rus-

arbeid. Dette er områder som har en viktig rolle innenfor boligsosialt arbeid, og som bør legge fø-

ringer for samarbeid med hensyn til å gi aktuelle målgrupper et godt boligsosialt tilbud.   

 

Et dokument som imidlertid legger visse føringer på det boligsosiale arbeidet i Lillehammer er Bo-

ligsosial handlingsplan fra 2004. I det følgende presenterer vi sentrale elementer fra handlings-

planen. 

 

3.1.2 Boligsosial handlingsplan fra 2004 

Det fremgår av handlingsplanen at det overordnede boligpolitiske målet for kommunen må være 

at det ordinære boligmarkedet er i stand til å dekke boligbehovet i størst mulig grad, og at vir-

kemidlene i den kommunale boligpolitikken må innrettes mot2: 

 

 Å korrigere markedet i retning av å bli mer effektivt med hensyn til å nå fordelingspolitiske 

mål 

 Å bidra til å sette vanskeligstilte boligsøkere i stand til å bli aktører på markedet 

 Å tilby kommunal bolig til de som ikke kan eller bør få sitt boligbehov dekket på det ordinære 

markedet 

 

Det overordnede målet er altså at det ordinære boligmarkedet skal være i stand til å dekke eksis-

terende behov, og dette begrunnes med at den generelle utviklingen på boligmarkedet er av be-

tydning for hvem som står i fare for å utstøtes av boligmarkedet. Virkemidlene skal dermed være 

rettet mot å styre boligmarkedet i en ønsket retning, samt å tilrettelegge for at vanskeligstilte er 

i stand til å etablere seg på det ordinære markedet. I tillegg skal det tilbys kommunal bolig til 

dem som ikke kan eller bør få dekket boligbehovet sitt på det ordinære markedet.  

 

Lillehammer kommune gjennomførte en behovskartlegging i forbindelse med arbeidet med den 

boligsosiale handlingsplanen. Det fremgår av handlingsplanen at vanskeligstilte husstanders bo-

forhold var preget av et eller flere av følgende boligproblemer: 

 

 Trangboddhet 

 Urimelig høye boligutgifter 

 Ikke tilpasset bevegelseshemmede 

 Ekstremt miljøbelastet 

 Manglende tilgjengelighet 

 

Av boligproblemene listet opp i punktene over, ønsker vi å trekke frem trangboddhet, urimelig 

høye boligutgifter og ekstremt miljøbelastet som særlige utfordringer som er problematiske for 

samtlige brukergrupper som faller inn under kategorien vanskeligstilte på boligmarkedet. Det 

fremgår av handlingsplanen at kommunen på dette tidspunktet disponerte 503 utleieboliger. Det 

ble vurdert å være behov for flere store boliger, tilpasset for eksempel store flyktningfamilier.  

 

                                                
2 Lillehammer kommune (2004): Boligsosial handlingsplan 
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Til sammenligning oppgis det at kommunen i dag disponerer 629 utleieboliger, inkludert boliger i 

bofellesskap for funksjonshemmede og bokollektiv for eldre som ikke er tilgjengelig for målgrup-

pene for det boligsosiale arbeidet slik de er definert i forbindelse med BoSo. I punktene under vi-

ser vi antall rom i de disponerbare boligene: 

 

 Ettroms - 55 

 Toroms - 414 

 Treroms - 133 

 Fireroms - 24 

 Femroms – 3 

 

Punktene viser at flertallet av leilighetene er toromsboliger, og at det er relativt få store boliger 

med fire og fem rom. Det fremgår av intervjuene at det fortsatt er mangel på store boliger tilpas-

set store familier. 

 

Det fremgår av vår analyse at den boligsosiale handlingsplanen har vært dårlig forankret og i li-

ten grad er blitt fulgt opp i praksis, og at den oppleves som lite relevant og oppdatert blant da-

gens tjenesteutøvere. Boligsosiale handlingsplan fra 2004 kan ses i sammenheng med at kom-

munene i St.meld. nr.49 (1997-98) ble oppfordret til å utarbeide lokale handlingsplaner for bolig-

etablering. Formålet var å sikre at kommunen jobber målrettet og systematisk med bistand til 

unge og vanskeligstilte på boligmarkedet. Husbankens prosjekt ”Lokale boligsosiale handlings-

planer” var ment for å stimulere kommunen til å lage en boligsosial handlingsplan. Rambøll gjen-

nomførte i 2007 en kartlegging blant norske kommuner av kommunens organisering av boligso-

sialt arbeid3 som blant annet viste at boligsosiale handlingsplaner i varierende grad ble rullert og 

fulgt opp. Dette kan tyde på at Husbankens initiativ først og fremst fokuserte på hvordan det 

skulle utarbeides planer, og ikke like mye på hvordan disse skulle følges opp, og at mange av 

kommunenes fragmenterte organisering i liten grad var egnet til å følge opp de strategier, mål-

settinger og tiltak som lå i de boligsosiale handlingsplanene. 

  

3.2 Plan, strategi og måloppnåelse  

Plan- og strategidokumenter kan være viktige rammebetingelser for et effektivt boligsosialt ar-

beid. I det følgende vil vi ta for oss nåsituasjonen når det gjelder hvilke slike føringer som fore-

ligger.  

 

3.2.1 Strategier  

Innledningsvis er det interessant å undersøke i hvor stor grad den boligsosiale handlingsplanen 

fra 2004 synes å ha lagt føringer for arbeidet i den etterfølgende periode. Åtte av de totalt 36 in-

formantene som vi har intervjuet refererer eksplisitt til den Boligsosiale handlingsplanen i inter-

vjuene. Det er selvsagt rimelig å forvente at en såpass gammel plan ikke er fremst i bevisstheten 

til aktørene på feltet. Inntrykket fra de informantene som nevner planen er imidlertid at denne 

har hatt liten betydning for det praktiske arbeidet som har blitt gjort i den etterfølgende perio-

den. Kun en informant refererer til planen som et aktivt strategidokument, mens de resterende 

informantene som nevner planen indikerer at den ikke er aktivt i bruk, at den ”ikke har blitt flag-

get veldig høyt”, eller at den ”ikke ga noen puff i det hele tatt.” Ingen av informantene kobler 

konkrete målsettinger eller tiltak som har blitt iverksatt opp mot handlingsplanen.  

 

Slike tilbakemeldinger må igjen ses i sammenheng med at en betydelig tidsperiode har passert 

siden planens utarbeidelse. Likevel kan det konkluderes med at planen ikke på nåværende tids-

punkt oppleves å legge noen overordnede strategiske føringer for det boligsosiale arbeidet i 

kommunen. Det skal ikke dermed utelukkes at slike strategier eller føringer foreligger, enten som 

et indirekte resultat av den boligsosiale handlingsplan, eller som et resultat av andre plandoku-

menter eller signaler fra ledelseshold. I det følgende skal vi undersøke hva som har fremkommet 

fra datamaterialet.  

 

Overordnet sett kan følgende hovedlinjer i datamaterialet trekkes frem: 

                                                
3 For å laste ned rapporten: 

http://www.husbanken.no/Venstremeny/bibliotek/Kartlegging%20blant%20norske%20kommuner%20om%20organisering%20av%20

boligsosialt%20arbeid.aspx 
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 26 informanter hadde innspill/synspunkter på temaene ”strategier, målsettinger, og planer” 

 19 av disse informantene kjenner ikke til noen overordnede strategier/mål for det boligsosia-

le arbeidet i kommunene, eller mener at slike overordnede strategier/mål ikke eksisterer.  

 De resterende informantene viser til eksisterende kommuneplaner eller målsetting-

er/strategier knyttet til spesifikke tjenesteområder.  

 

Flertallet av de intervjuede informantene gir altså uttrykk for en oppfattning av at det mangler en 

overordnet strategi for det boligsosiale arbeidet i kommunen. Tilbakemeldingene knyttes opp til 

både en mangel på overordnede strategier, målsettinger og prioriteringer i det boligsosiale arbei-

det generelt, og i noen grad også til en mangel på strategier knyttet til det helhetlige arbeidet 

med ulike brukergrupper – herunder rusmiddelavhengige og personer med psykiske helseprob-

lemer. I den grad det finnes overordnede strategier, oppgis disse å være lite forankra på første-

linjenivå. Dette gir utslag i et arbeid som oppleves å være ”ad hoc”, og selv om enkelte tjeneste-

instanser gjerne kan ha strategier for sin del av arbeidet mangler ”en felles overbygning over det 

de arbeider med.” 

 

En slik situasjon kan ventes å medføre et lite helhetlig arbeid, særlig da det boligsosiale arbeidet 

i kommunen er spredd ut på en rekke ulike tjenesteinstanser. Informanter trekker frem en rekke 

konkrete eksempler på nettopp dette. Et konkret eksempel som fremheves er at det ikke forelig-

ger noen klar strategi som knytter boliganskaffelser opp mot boligbehovene. Særlig gjelder dette 

de spesifikke boligbehovene til de mest vanskeligstilte rusmiddelavhengige og store flyktningfa-

milier. En rekke informanter peker på at det i for liten grad anskaffes boliger av rett type, størrel-

se, eller beliggenhet for disse målgruppenes behov. 

 

En beslektet problemstilling som informanter fra et par ulike tjenesteområder henviser til er at 

husleiene i flertallet av de eksisterende kommunale boligene er til dels meget høye. Dette resul-

terer blant annet i betydelige utgifter til kommunal bostøtte for å dekke leieutgifter i kommunale 

boliger. En informant hevder at ”[store deler av] sosialbudsjettet brukes til å betale egne boliger i 

kommunen. [Jeg] kjenner ikke til noen diskusjon på hvordan man skal se på dette.” Slike forhold 

kan selvsagt ha gode underliggende begrunnelser og årsaker. Likevel vitner disse innspillene om 

en mangel på en felles strategi, eller felles eierskap til det boligsosiale arbeidet. Som et resultat 

oppgir flere informanter at ulike tjenesteinstanser i kommunen fokuserer på å løse egne ansvars-

oppgaver, uten å ha et tilstrekkelig fokus på å se på mulighetene for systematisk tverrfaglig ar-

beid, rettet mot oppnåelsen av felles mål.  

 

Opp mot dette bildet er det imidlertid tydelig at det er en utbredt forventning om at Boso arbei-

det vil eller bør bidra til tydeligere, mer strategisk arbeid. En tydelig, overordnet strategi etter-

spørres eksplisitt av mange informanter. En rekke av informantene som peker på mangelen på 

en overordnet strategi for det boligsosiale feltet i kommunen gir også uttrykk for en forventning 

om at BoSo vil føre til klarere mål, klarere prioriteringer, og mer systematisk arbeid i kommunen. 

Arbeidet med søknadsprosessen til BoSo har etter noen innspill å dømme allerede medført et noe 

styrket fokus på og mer strukturert tilnærming til det boligsosiale feltet i de instanser som har 

vært inndratt i søknadsprosessen. Likevel er en gjennomgående tilbakemelding at det på nåvæ-

rende tidspunkt mangler en klar, overordnet strategi på feltet.  

 

3.2.2 Målsettinger, indikatorer og måloppnåelse 

Utover de overordnede strategier er det viktig å se på de konkrete målsettingene som det jobbes 

mot. I særdeleshet er det hensiktsmessig å undersøke hvorvidt det foreligger målbare målset-

tinger som kan belyse om man oppnår det man ønsker å oppnå med det boligsosiale arbeidet. 

Innledningsvis er spørsmålet om måloppnåelse interessant å se i lys av de hovedmålene som er 

satt i boligsosial handlingsplan fra 2004. Slik vi har skissert er imidlertid denne planen tilsynela-

tende i liten grad i bevisstheten til informantene, og en utbredt oppfatning er at det mangler en 

felles overordnet strategi for det boligsosiale arbeidet. I tråd med dette er det er svært få som 

refererer konkret til målene som ble satt i planen, eller har noen inntrykk i forhold til oppnåelse 

av målene.  

 

Generelt synes det også utover dette å foreligge få spesifikke målsettinger eller kriterier for mål-

oppnåelse i det boligsosiale arbeidet. Fra politiske hold meldes det om et overordnet fokus på å 
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arbeide mot idealet om at alle skal kunne bo i egen, eid bolig – noe som reflekterer noe av tan-

kegangen som fremmes av den boligsosiale handlingsplanen. Av flere andre informanter oppgis 

det et tilsvarende fokus på å prøve å få folk over i egen bolig.  

 

Slike utsagn reflekterer imidlertid kun ambisjoner eller målsettinger på relativt overordnet nivå, 

og det henvises i liten grad til operasjonaliserte eller spesifiserte mål. I tråd med mangelen på 

overordnet strategi fremheves det av mange informanter en mangel på felles, overordnede mål-

settinger for det boligsosiale arbeidet i kommunen på tvers av tjenesteområder. For eksempel 

gjelder det samarbeidet som foregår i boligtildelingsgruppa. På tross av et velfungerende samar-

beid, og et klart fokus på å få flest mulig boligtrengende inn i kommunale boliger, er det få konk-

rete målsettinger å vise til utover å løse de sakene som til en hver tid skal behandles i gruppa. 

Slik en av gruppens medlemmer formulerer seg: ”Det jeg syns er positivt er sammensetningen i 

tildelingsgruppa… men vi kommer ikke videre, dårlig med mål. Greier ikke å få satt så mye på 

papiret.” 

 

Også informanter fra NAV viser til en mangel på konkrete målsettinger, ikke minst kommune-

overgripende mål for den boligsosiale innsatsen. En informant fra NAV formulerer seg slik: ”Det 

er et veldig savn, spesielt i NAV, at noen faktisk kommer til NAV og presenterer noen planer, sier 

hva som er målsettinger, og hva som kan være NAVs rolle.” Det er igjen mangelen på overord-

nede mål som synes å være det mest utfordrende, noe som også reflekteres i uklarheten om 

hvordan den enkelte tjenesteinstans bør bidra inn i det boligsosiale arbeidet.  

 

På tjenestenivå henvises det særlig i noen tilfeller til konkrete målsettinger, også knyttet til det 

boligsosiale aspektet av arbeidet. Et eksempel på dette er flyktningområdet, der det foreligger 

fastsatte måltall for hvor mange flyktninger kommunen skal bosette, hvor stor andel som skal 

være tilknyttet større familier, osv. For eksempel hadde kommunen i fjor et måltall for bosetting 

av flyktninger på 45 bosatte, en målsetting som for øvrig ble overoppfylt. En av informantene 

oppsummerer situasjonen slik: ”jeg tror at en del tjenesteområder er flinke med mål på sitt om-

råde, men har nok ikke mange tanker om hva boligsosiale målsettinger for kommunen er.” 

 

Slik vi oppfatter informantene er det for andre grupper – herunder særlig rusmiddelavhengige –

ikke utarbeidet et målstyringssystem som opererer med konkrete målsettinger.  Det vises av en 

informant til tidligere arbeid med strategien ”på vei til egen bolig” og resultatmål ift å unngå ut-

kastelser fra kommunale boliger – men ingen konkret informasjon om hva disse resultatmålene 

innebar, hvorvidt de ble oppnådd eller hvorvidt tilsvarende måltall fortsatt foreligger.  

 

Fastsetting av konkrete målsettinger foregår ofte i forbindelse med utarbeidelse av planer. In-

formanter involvert i kommunalt planarbeid fremhever at det i Lillehammer kommune er et på-

gående fokus å utarbeide planer som operasjonaliseres med klare resultatmål og kvalitetsindika-

torer. Det er en tydelig tilbakemelding at det kommunale planverket på nåværende tidspunkt kun 

i liten grad fanger opp det boligsosiale feltet. 

 

Mangelen på en overordnet strategi gjenspeiles således i en mangel på kriterier og indikatorer for 

måloppnåelse for det boligsosiale arbeidet på kommunenivå. Også internt i mange av tjeneste-

områdene er det utfordringer knyttet til utarbeidelsen av indikatorer for måloppnåelse i det bolig-

sosiale aspektet av jobbingen. Igjen er et uttalt håp blant en rekke informanter at BoSo sats-

ningen skal bidra positivt inn i denne sammenhengen. 

 

3.2.3 Planarbeid 

På tross av denne skisserte mangelen på en overordnet strategi fremkommer det som nevnt at 

det til dels foreligger konkrete mål og strategier på tjenesteområdenivå. Det fremkommer videre 

at det foreligger en rekke ulike planer som i større eller mindre grad legger føringer for ulike as-

pekter av det boligsosiale feltet.  

 

De planene som de intervjuede informantene eksplisitt viser til er: 

 

 Kommuneplan 

 Kommunedelplan for kommunale omsorgstjenester 

 Plan for psykisk helsearbeid  
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 Rusmiddelpolitisk handlingsplan  

 Strategi og økonomiplan    

 

Kommuneplanen er et ”overordnet strategisk styringsdokument som følges opp i kommunens øv-

rige planer og styringssystemer.” Føringene som legges av denne planen er således på et svært 

overordnet nivå, og i et lengre tidsperspektiv. Gjeldende kommuneplan ble vedtatt i 2006, og lø-

per til 2016. Kommuneplanen har en samfunnsdel og en arealdel. Planen berører temaer av rele-

vans for det boligsosiale området, men boligsosialt arbeid nevnes ikke eksplisitt – med unntak av 

at det oppgis at Boligsosial handlingsplan skal ”følges opp”, uten videre spesifisering.  

 

Kommuneplanen er i begynnelsen av en revideringsprosess i skrivende stund, som konsentrerer 

seg om overordnede ”strategiske grep.” Disse grepene inkluderer blant annet temaer knyttet til 

plassering av nye boliger i kommunen – en utfordring da man ifølge en sentral informant har 

”møtt veggen ved lokalisering av nye boligområder.” For å ta tak i denne utfordringen planlegges 

en dagskonferanse ”som involverer alle forvaltningsnivåer”, der temaet skal være fysisk plasse-

ring av boliger i Lillehammer. Et videre tema i planrevideringen er bomønster. ”Bomønster er vik-

tig for vi vokser fort, eldre velger å selge eneboliger og flytte inn i leiligheter, bofelleskap blir vik-

tigere, nye boformer. …” Slike forhold legger få konkrete føringer for det eksisterende, pågående 

boligsosiale arbeidet. Likevel vil forhold som boligbygging og bomønster kunne utgjøre viktige 

rammebetingelser for fremtidig boligsosialt arbeid. I planprogrammet for revisjonen av kommu-

neplanen nevnes BoSo satsningen blant de planene som legger føringer med betydning for kom-

muneplanrevisjonen, som skal avsluttes med et utkast til revidert plan i mars 2011.4 Oppsum-

mert kan det dermed sies at planen slik den nå foreligger legger få konkrete føringer for det bo-

ligsosiale feltet – men et boligsosialt perspektiv er tilsynelatende i noe større grad på vei inn i 

planen som følge av den pågående revideringsprosessen.  

 

En annen plan i det kommunale planverket som oppleves å gi føringer på det boligsosiale områ-

det er kommunedelplanen for omsorgstjenestene. Delplanen setter blant annet fokus på økt 

samhandling, og viser eksplisitt til det å besørge godt samarbeid knyttet til boligsosiale løsninger 

som et delmål i videreutviklingen av helse- og omsorgstjenestene i kommunen. Konkret ønskes 

”Forsterket samarbeid med alle instanser som kan bidra til gode boligsosiale løsninger, herunder 

også tilrettelegging og sikring av boliger i forhold funksjonalitet, brannfare og annet.” 5  Planen 

berører dermed det boligsosiale feltet, og synliggjør et behov for økt samhandling på feltet, selv 

om det ikke konkretiseres hvilke spesifikke instanser det er viktigst å styrke samarbeidet med. 

Likevel er det kun et fåtall av informantene som henviser til denne planen og oppfatter den som 

relevant.  

 

Som nevnt under forrige avsnitt fremhever noen informanter en mangel på en overordnet strate-

gi knyttet mot arbeidet rettet mot særskilte vanskeligstilte målgrupper, herunder rusmiddelav-

hengige eller personer med psykiske helseproblemer. Fire informanter refererer til planen for 

psykisk helsearbeid som en plan som gir noen føringer på det boligsosiale området. Planen gir 

”en oversikt over Lillehammer kommune”, herunder av boligsituasjonen til målgruppen personer 

med psykiske helseproblemer. Når det gjelder den rusmiddelpolitiske handlingsplanen oppgis den 

å være mindre relevant, da også denne i betydelig grad er foreldet.  

 

Planen for psykiske helsearbeid blir rullert i takt med strategi og økonomiplanen. Av andre planer 

som nevnes er særlig sistnevnte økonomi- og strategiplan tilsynelatende relevant. Slik en infor-

mant fremhever vil denne planen potensielt kunne sikre de kanskje viktigste forutsetninger for at 

man skal kunne realisere satsningen på boligsosialt arbeid. En annen informant sår tvil om bolig-

sosial arbeid alene vil utgjøre et område som vil tas med i denne planen: ”Vi er presset på midler 

– og for å være kynisk - er det mer oppmerksomhet mot for eksempel sykehjem og skole, enn 

det boligsosiale.” 

 

Selv om en rekke planer fremheves som relevante i en boligsosial kontekst synes oppsumme-

                                                
4 Planprogram for kommuneplanrevisjon, utkast 31.5.2010. s.16. Tilgjengelig på: 

http://www.lillehammer.kommune.no/artikkel/38945/5046:27244:32503:  
5 Kommunedelplan for omsorgstjenester 2009-2021. s.61. Tilgjengelig på: 

http://www.lillehammer.kommune.no/artikkel/745379/5046:27244:32504:107303: 

http://www.lillehammer.kommune.no/artikkel/38945/5046:27244:32503
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ringen likevel å være at det foreliggende kommunale planverket kun berører aspekter av det bo-

ligsosiale aspektet, og da kun relativt perifert eller overordnet. Få konkrete målsettinger presen-

teres, og inntrykket er at de ulike føringene som legges i liten grad preger det praktiske boligso-

siale arbeidet. En del informanter fra ulike tjenesteområder antyder at praksisfeltets erfaringer i 

liten grad har blitt inndratt i planprosessene. Dermed er planene ikke forankret i praksisfeltet, 

noe som kan bidra til å forklare at de i liten grad gir reelle føringer for det praktiske arbeidet.  

 

3.3 Organisering og forankring  

Lillehammer kommune er organisert som en tonivåkommune, der kommunalsjefer, som er side-

stilt med rådmannen, og rådmannen har ansvar for 31 tjenesteområder. I det følgende vil vi ta 

for oss organiseringen av det kommunale boligsosiale arbeidet, samt drøfte graden av forankring 

av dette arbeidet i ulike instanser og på ulike nivåer.  

 

3.3.1 Organisering 

Figuren nedenfor synliggjør organiseringen, samt tjenesteinstansene som på nåværende tids-

punkt har ansvar for de mest sentrale arbeidsoppgaver knyttet til det boligsosiale feltet.  

Figur 3.1: Oversikt over organisering og oppgavefordeling på det boligsosiale området i Lillehammer 
kommune 

 
 

 

Slik figuren viser, er det ti ulike tjenesteinstanser, herunder åtte tjenesteområder og to fagenhe-

ter, som er spesielt relevante for det boligsosiale arbeidet. I tråd med dette har alle tre kommu-

nalsjefer et ansvar for ulike aspekter av det boligsosiale arbeidet, i tillegg til rådmann.  

 

Anskaffelse og tildeling av boliger foregår under TOene Eiendom og Tildeling, mens vedlikehold 

av boliger ligger under TO Byggservice gjennom vaktmester. Oppfølgingsdelen av det boligsosiale 

arbeidet ivaretas av TO Lillehammer Læringssenter for flyktninger, TO Sysselsetting/ bofelleskap 

for funksjonshemmede personer, og NAV for øvrige målgrupper – samt, til en viss grad, av 

vaktmester fra TO Byggservice, og Boligforvalter under TO Eiendom, som har publikumskontak-
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ten knytta til de kommunale leilighetene. Informasjon og Service har ansvar for forvaltning av 

Husbankens støtteordninger som bostøtte og startlån, via Servicetorget i kommunen. Internt i 

enheten håndteres dette arbeidet av et par enkeltpersoner, som sitter med alt ansvaret knyttet 

til behandling av søknader.  

 

Utover de skisserte tjenesteområdene foreligger det noen strukturer på tvers av tjenesteområ-

der, som ivaretar sentrale ansvarsoppgaver. Særlig sentral er Boligtildelingsgruppa, der de vik-

tigste tjenesteområder er representert. I alt teller gruppa sju medlemmer, hvorav tre represente-

rer Tjenesteområde Tildeling og der en av representantene også leder og koordinerer gruppa, en 

representant fra NAV, en representant fra Tjenesteområde Eiendom, en representant fra Tjenes-

teområde Bofellesskap, en representant fra Tjenesteområde Lillehammer Læringssenter. På den-

ne måten representeres alle de viktigste beboergruppene, og man har dermed god oversikt over 

ulike behov som er relevante for tildelingen av bolig. Alle søknader om kommunal bolig rettes 

mot TO tildeling, men sakene behandles i en Boligtildelingsgruppa. Dette samarbeidsorganet 

framstår som en særlig sentral instans i det boligsosiale arbeidet i Lillehammer kommune.  

 

Videre er det en ansatt som har en delt stilling, mellom Flyktningetjenesten under TO Lilleham-

mer Læringssenter, og TO Eiendom. Ved TO Eiendom har vedkommende rollen som boligforval-

ter, med ansvaret for all publikumskontakt med leietakere, mens vedkommende mottaksansvar-

lig for flyktninger, i en stilling under TO Lillehammer Læringssenter. Den aktuelle personen er 

også en representant i Boligtildelingsgruppa. Bakgrunnen for den stillingen oppgis å være at ”han 

kan se fordeler fra begge tjenesteområder”, og det oppleves å være et hensiktsmessig grep.  

 

Utover de sentrale tjenesteområdene er det andre instanser som har mer indirekte ansvarsopp-

gaver knyttet til det boligsosiale området. For eksempel gjelder dette fagenheten ”Strategisk 

planlegging og utvikling”, som i likhet med ”Informasjon og Service” er direkte underlagt Råd-

mannen. Førstnevnte tjenesteområde er ansvarlig for kommunens overordnede og langsiktige 

planarbeid – som tidligere indikert kan ha betydelig innvirkning på det boligsosiale feltet.  

 

TO Areal og Miljø har blant annet ansvar for å koordinere utbyggingsavtaler, samt utbygging av 

nye arealer. Dette er arbeidsområder som kan legge føringer for den fremtidige tilgangen til boli-

ger – særlig dersom den forespeilede innarbeidelse av et fokus på boligsosiale perspektiver i 

kommuneplan, utbyggingsavtaler, osv. (jfr. avsnitt 3.2.) realiseres.  

 

Ellers er det en del samarbeidspartnere som ikke fanges opp av denne modellen. For eksempel 

politiet, namsmannen, frivillig sektor. Disse har ansvarsoppgaver særlig knyttet til de mest vans-

keligstilte av målgruppene for det boligsosiale arbeidet. Frivillig sektor har et mer indirekte an-

svar som kan plasseres nærme det som utgjør ”booppfølging”. Dette ansvaret ivaretas særlig 

gjennom hyppig og til dels tett kontakt med brukere i regi av sosiale eller arbeidsrettede tiltak. 

Namsmann har et mer spesifikt, konkret ansvar i det boligsosiale arbeidet, gjennom å ha en vik-

tig vurderings og utføringsrolle knyttet til utkastelser av kommunale boliger. Generelt er inntryk-

ket fra en rekke informanter at arbeidet som ivaretas av disse eksterne aktørene utgjør en viktig 

og velfungerende del av den boligsosiale innsatsen rettet mot disse gruppene. 

 

Slik denne oversikten synliggjør ivaretas det boligsosiale arbeidet i kommunen av en rekke ulike 

organisatoriske enheter, som i betydelig utstrekning utfører sine oppgaver uavhengig av hver-

andre. Dermed er det en iboende risiko for at arbeidet kan bli oppstykket og fragmentert – særlig 

da det tilsynelatende mangler en felles, overordnet boligsosial strategi. Etter mange av informan-

tenes tilbakemeldinger å dømme synes dette til en viss grad å være tilfelle.  

 

3.3.2 Forankring 

Opp imot dette bildet av organiseringen er et sentralt spørsmål hvor godt det boligsosiale områ-

det er forankret i ulike involverte tjenesteinstanser og forvaltningsnivåer. Sterk forankring kan 

antas å være en viktig forutsetning for et virkningsfullt boligsosialt arbeid særlig da arbeidsopp-

gavene er spredt ut på et såpass stort antall tjenesteinstanser i kommunen. Med godt forankret 

mener vi at boligsosialt arbeid er et tema som er godt innarbeidet i planverket, og som således 

er satt på dagsorden og prioritert på en reell måte. 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

17 

 

I intervjuene har vi skilt mellom forankring på politisk nivå, på administrativt ledernivå, og på 

førstelinjenivå. Overordnet sett er tilbakemeldinger i forhold til forankring svært varierte. Mens 

enkelte informanter forteller at det boligsosiale området er ”veldig godt forankret politisk og ad-

ministrativt”, mener andre at feltet mottar ”manglende oppmerksomhet fra toppledelse og poli-

tisk hold”. Vi vil nedenfor skille mellom tilbakemeldinger vedrørende forankring på de tre ulike ni-

våene som vi har fokusert på i intervjuene.  

 

Når det gjelder vurdering av den politiske forankringen kan informantenes generelle oppfatning 

av dette plasseres på et kontinuum som strekker seg fra at de mener politikerne følger det bolig-

sosiale området tett til at dette ikke er et tema politisk sett. En overvekt av tilbakemeldingene 

synes å legge seg et sted midt i mellom disse ytterpunktene. Hovedinntrykket fra en sammenstil-

ling av tilbakemeldingene heller mot en oppfatning av at det boligsosiale området utgjør et kjent, 

men likevel relativt lite prioritert tema i politisk ledelse i Lillehammer.  

 

Det fremheves uansett at det har vært atskillig politisk støtte til å satse på BoSo – og at arbeidet 

med denne satsningen har medført en økt grad av bevissthet rundt temaet også på det politiske 

nivået, blant annet i Fagutvalget for helse- og omsorg. Det er også grunn til å tro at etter hvert 

som målbare resultater produseres gjennom innsatsen som nedlegges i boligsosialt arbeid vil 

også fokuset på dette området bli sterkere. 

 

Også på administrativt ledernivå foreligger blandede tilbakemeldinger hva gjelder forankring. Li-

kevel er et inntrykk at det på dette nivået foreligger noen potensielle utfordringer. Blant de in-

formanter som eksplisitt diskuterer forankringen på dette nivået oppgir enkelte at forankringen 

er god eller meget god, mens et flertall refererer til dårlig forankring i administrasjonen som en 

til dels vesentlig utfordring i forhold til det boligsosiale arbeidet.  

 

Denne mangelfulle forankringen knyttes av flere informanter opp mot mangelen på en overord-

net strategi – med varierende fokus når det gjelder retningen på denne årsakssammenhengen – 

dårlig forankring som følge av mangel på strategi, eller mangel på strategi som følge av dårlig 

forankring. Uavhengig av om det ene er mer riktig enn det andre er det tydelig at det er et for-

bedringspotensial når det gjelder reell prioritering og fokus på boligsosialt arbeid blant en rekke 

enhetsledere i kommunen. Resultatet av slik mangelfull prioriteringen er blant annet mangelfull 

prioritering av ressurser til boligsosiale arbeidsoppgaver innad i noen av de involverte tjenestein-

stansene.  

 

Også på førstelinjenivå er tilbakemeldingene variable når det kommer til graden av fokus på det 

boligsosiale feltet. Dette kan tilsynelatende sees opp mot hvor sentrale boligsosiale arbeidsopp-

gaver er i den totale oppgaveporteføljen til den aktuelle tjenesteinstansen, noe som selvsagt ikke 

er overraskende. En informant oppgir at ”hele avdelingen er involvert i dette [med boligtilde-

ling]”, og at han føler at han representerer hele tjenesten sin i [møtene med boligtildelingsgrup-

pa]. I andre tjenesteområder er inntrykket annerledes, og fokus på boligsosiale arbeidsoppgaver 

oppgis å være ”veldig fraværende”.   

 

Igjen er en tilbakevendende tilbakemelding fra et spekter av informanter at BoSo satsningen har 

bidratt til å styrke interessen og engasjementet for det boligsosiale feltet. Foreløpig synes dette 

særlig å gjelde politisk og administrativt ledernivå, noe som forhåpentligvis vil filtrere ned til førs-

telinjenivå etter hvert.  

 

3.4 Roller og ansvar  

I dette mangfoldet av aktører er det naturlig å stille spørsmålet om hvorvidt det er avklart rolle- 

og ansvarsforståelse på det boligsosiale feltet. Tydelige rolleforståelse vil kunne være viktige i en 

oppdelt organisasjonsstruktur for å sikre effektivitet og forebygge dobbeltarbeid eller at ulike in-

stanser jobber ”mot” hverandre.  

 

Et betydelig flertall av informantene oppgir at de opplever å ha en klar oppfatning av hva som 

utgjør deres rolle og ansvarsoppgaver på det boligsosiale området. Det er kun en håndfull unntak 

til dette generelle inntrykket, og også disse informantene synes likevel å gi uttrykk for en til-

fredsstillende grad av rolleforståelse. I mange tilfeller synes det imidlertid å være slik at enkelt-
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personers eller enkeltinstansers roller har ”blitt til” etter praktisk jobbing og erfaring, snarere enn 

at disse rollene er tydelig eller eksplisitt nedfelt i retningslinjer.  

 

En mer pressende utfordring enn uklare oppfatninger av egen rolle synes å være avklaringer av 

grenseoppganger mellom rollene til ulike tjenesteytere. Dette gjelder særlig i forhold til det 

booppfølgingsaspektet av det boligsosiale arbeidet. 

 

En rekke ulike tjenesteinstanser har en rolle knyttet til booppfølging. Dette gjelder blant annet 

flyktningtjenesten under TO Lillehammer Læringssenter, NAV, TO Eiendom gjennom vaktmester-

tjenesten, TO Tildeling, osv. Det er dermed mange ulike tjenesteinstanser som potensielt kan ha 

en rolle som innebærer kontakt med leietakere som grenser opp mot booppfølging eller opplæ-

ring i det å bo.  

 

Rolle- og ansvarsfordeling mellom NAV og andre instanser synes å være særlig utfordrende. En 

informant fra NAV oppgir at det er en ”[u]tfordring å systematisere [på en slik måte] at vi sam-

handler i større grad for gi best mulig tilbud, tverretatlig, som oppleves som helhetlig. Det er en 

kamp om hvem skal gjøre hva.” Det er tydelig at kommunen har stått overfor betydelige utford-

ringer under implementeringen av NAV-reformen, i likhet med mange andre kommuner. På det 

boligsosiale feltet har dette gitt utslag i usikkerhet rundt hva som er NAVs rolle særlig når det 

kommer til booppfølging – tilsynelatende både innad i NAV, og ellers i kommunen.  

 

Generelt synes en rekke av informantenes tilbakemeldinger å preges av at de ”sitter litt på egen 

tue”. Mange synes å være lite opptatt av eller kjent med hva andres roller er. Flere informanter, 

fra ulike instanser, etterlyser at andre i større grad kommer ut og informerer om hva som er de-

res roller. Mens flertallet av tjenesteyterne som vi har snakket med dermed mener å ha relativt 

tydelige forståelser av egen rolle, fremkommer igjen en indikasjon på manglende helhetlighet – i 

betydning av at forståelse av andres roller og egen plass i det større boligsosiale ”systemet”, eller 

det helhetlige boligsosiale arbeidet, er mangelfull.  

 

Disse skisserte utfordringene må nødvendigvis ses i sammenheng med den aktuelle organisa-

sjonsformen for det boligsosiale arbeidet i Lillehammer kommune, de ulike gradene av forankring 

av det boligsosiale arbeidet ved ulike tjenesteinstanser, og mangelen på en felles, overgripende 

strategi for arbeidet. Samtlige av disse forholdene legger også viktige premisser for forutsetning-

ene for å få til et godt samarbeid på tvers av tjenesteområder – som vi nå vil diskutere. 

 

3.5 Samarbeid 

Samarbeid henger tett sammen med rolle- og ansvarsfordeling, i form av at en tydelig rolle- og 

ansvarsfordeling er en forutsetning for at ulike enheter og avdelinger kan vite hvem de bør ta 

kontakt med i forbindelse med ulike saker og problemstillinger. Rambøll har på bakgrunn av de 

kvalitative intervjuene inntrykk av at aktørene på det boligsosiale området opplever at boligsosi-

alt arbeid er fragmentert, og at det er behov for å styrke både internt og eksternt samarbeid.  

 

Analysen viser imidlertid at samarbeidet relatert til tildeling av bolig oppleves som relativt vel-

fungerende. Det oppgis at personene som representerer de ulike tjenesteområdene i boligtilde-

lingsgruppa samarbeider godt, og at man gjennom å trekke inn informasjon fra de ulike tjeneste-

områdene får nødvendig innsikt i boligsøkeres situasjon. Innenfor andre arbeidsområder på det 

boligsosiale feltet oppgis samarbeid å være mer fraværende, og dette kan ses i sammenheng 

med at det savnes et helhetlig perspektiv på kommunens boligsosialt arbeid. De ulike tjeneste-

områdene opererer som atskilte enheter, og forvalter sine oppgaver og brukere uten nødvendig-

vis å ha oversikt over hvordan deres arbeid inngår i kommunens innsats som en helhet.    

 

Samarbeid med eksterne aktører som spesialisthelsetjeneste, frivillige, og private utbyggere og -

utleiere har også vært et fokusområde i vår analyse. Det fremgår av de kvalitative intervjuene at 

mange informanter etterlyser et styrket samarbeid med eksterne aktører, og at det jobbes aktivt 

for å oppnå dette gjennom for eksempel et prøveprosjekt som gjennomføres i forbindelse med 

Samhandlingsreformen. Det oppgis at det i liten grad er formalisert samarbeid med eksterne ak-

tører innenfor boligsosialt arbeid, og dette kan ses i sammenheng med en manglende forankring 

av boligsosialt arbeid i kommunen på et generelt plan. Det fremgår for eksempel at kommunen 
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har et formelt samarbeid med spesialisthelsetjenesten i forbindelse med deltakere i kvalifise-

ringsprogrammet, men at det ikke er noe formalisert samarbeid innenfor boligsosialt arbeid.        

 

3.6 Boligsosiale arbeidsoppgaver 

I dette avsnittet vil vi fokusere på sentrale boligsosiale arbeidsoppgaver, herunder booppfølging, 

fremskaffelse av bolig og tildeling av bolig.  

 

3.6.1 Booppfølging  

En stor del av kartlagte vanskeligstilte har behov for booppfølging og bistand for å mestre bosi-

tuasjonen. Ifølge våre informanter har ikke kommunen maktet å tilby nødvendig booppfølging til 

brukere som har hatt behov for det. Flere oppgir at booppfølgingstilbudet er blitt redusert som 

følge av at oppfølgingsenheten er blitt overført til NAV. Det fremgår at booppfølging i Lilleham-

mer kommune i de fleste tilfeller dreier seg om teknisk og praktisk booppfølging knyttet til gjen-

nomgang av boliger og husleiekontrakter ved inngåelse og fornyelse av leieforhold. Det som opp-

gis å være mangelfullt er booppfølging i perioden mellom kontraktinngåelse og avslutning av den 

treårige leieperioden. Det oppgis å være mye problematikk knyttet til bomiljø og naboskap, og 

dette er problematikk som tett og god booppfølging kan bidra til å minske. Det fremgår også at 

det er liten gjennomstrømning av beboere i den kommunale boligmassen, og at det er nødvendig 

å styrke beboernes ressurser underveis i leieperioden for å sette dem i stand til å etablere seg på 

det private markedet i tråd med kommunens overordnede målsettinger.   

 

3.6.2 Fremskaffelse av bolig 

Det fremgår av de kvalitative intervjuene at kommunens boligmasse ikke er godt nok tilpasset de 

ulike behovene blant ulike grupper vanskeligstilte på boligmarkedet. Det forstås å være et mis-

forhold mellom tilbud og behov særlig knyttet til bomiljø og boligstørrelse som fører til at kom-

munen ikke får utnyttet den kommunale boligmassen godt nok. Når det gjelder bomiljø fremgår 

det at mange kommunale boliger er plassert i nærheten av hverandre, og dette gjør det vanske-

lig å bosette personer i boligene. Det oppgis å være tendenser til at det dannes ”gettoer” som 

fremstår som lite attraktive boligområder for de vanskeligstilte. Når det gjelder boligstørrelse 

fremgår det at kommunen ikke kan tilby store boliger som er tilpasset store hushold, for eksem-

pel store flyktningfamilier med flere barn. Det fremstår dermed som en sentral utfordring at 

kommunen ikke kan tilby en bolig som er tilpasset den enkelte brukerens behov.   

 

Videre fremgår det at kommunen i liten grad har fremskaffet boliger som er tilpasset behovene 

blant vanskeligstilte, og at det er behov for å styrke samarbeidet mellom Eiendom som utbygge-

re og de kommunale aktørene som har oversikt over behovene.      

 

3.6.3 Tildeling av bolig 

Tildeling av kommunal utleiebolig skjer på grunnlag av vurderinger av søknader fra boligsøkere. 

Det er egne søknadsskjemaer som fylles ut av den enkelte bruker, enten alene eller i samråd 

med tjenesteapparatet. Søknadene sendes til boligtildelingsgruppen, som har møter hver 14. dag 

der søknadene gjennomgås og vurderes. De ulike tjenesteområdene som er representert i bolig-

tildelingsgruppen er Tildeling, Eiendom, Byggservice, Sysselsetting/bofellesskap og Lillehammer 

læringssenter ved flyktningtjenesten. NAV er også representert i denne gruppen. Det fremgår av 

analysen at det stort sett samarbeides godt mellom representantene i boligtildelingsgruppen, og 

at man kommer til enighet om hvem som bør bli tildelt en kommunal bolig. Representantene har 

ofte til sammen god innsikt i søkernes situasjon, og dette trekkes inn i vurderingene om hvem 

som bør få tildelt en bolig. Vi har også inntrykk av at arbeidet som gjøres i boligtildelingsgruppa i 

for liten grad er forankret i enkelte av tjenesteområdene som er representert. Det oppgis også at 

tildelingsprosessen kan preges av at de ulike representantene snakker på vegne av sine brukere, 

og at det er den som snakker ”best” for sine brukere som får disponere boligen. Vi stiller derfor 

spørsmål ved om det er klare nok kriterier som ligger til grunn for tildelingen.   

 

3.7 Virkemiddelbruk 

I denne analysen benytter vi en vid forståelse av boligsosiale virkemidler som omfatter både 

økonomiske statlige virkemidler som forvaltes av Husbanken og kommunale virkemidler som 

booppfølging, råd og veiledning, samt kommunale utleieboliger. En forutsetning for at man skal 

kunne tilby vanskeligstilte gode boligsosiale tjenester er at man makter å implementere en hel-
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hetlig virkemiddelbruk. Med helhetlig virkemiddelbruk mener vi at man ser på tvers av virkemid-

lene og eventuelt kombinerer disse for å gi brukerne et mest mulig tilpasset tjenestetilbud.    

 

I Lillehammer kommune forvaltes de ulike boligsosiale virkemidlene av ulike aktører. Eiendom 

eier kommunale boliger, Tildeling tildeler boligene, oppfølging er spredt på forskjellige tjeneste-

områder samt NAV, mens Fagenhet Informasjon og Service administrerer Husbankens økonomis-

ke virkemidler. En slik organisering kan være utfordrende i forhold til helhetlig virkemiddelbruk, i 

kraft av at de ulike aktørene har et avgrenset ansvarsområde. For å sikre en helhetlig virkemid-

delbruk er det derfor avgjørende at de ulike aktørene også har oversikt over de andres an-

svarsområder, og at det er gode rutiner for henvisning, samarbeid og bestilling. Det fremgår av 

intervjuene at det i begrenset grad kommer henvendelser til Fagenhet Informasjon og Service fra 

andre instanser vedrørende Husbankens virkemidler, særlig vedrørende bruk av startlån. Dette til 

tross for at det er foretatt formidlingsvirksomhet fra fagenhetens side ut mot de involverte tje-

nesteområdene. Dette indikerer at helhetlig virkemiddelbruk kan være en utfordring for kommu-

nen.  

 

Det er relativt høye boligpriser i kommunen, og dette gjør det vanskelig for vanskeligstilte med 

økonomiske problemer å etablere seg på boligmarkedet. Det er også nedsatt et prinsipp om at 

beboere i kommunale boliger skal betale markedspris for boligene, og dette fører til at vanskelig-

stilte blir avhengige av økonomiske støtteordninger for å kunne betale husleien. Det oppgis også 

å være utfordrende å stimulere til en bokarriere fra ”leie til eie”, blant annet på grunn av at 

kommunens tilgang på boligtilskudd er begrenset. Vanskeligstilte har ofte svak økonomi, og 

kommunen gir avslag på søknader om startlån dersom det vurderes at søkere ikke vil ha mulig-

het til å betjene lånet.   

 

De boligsosiale virkemidlene som vi opplever at kommunen benytter seg av er kort oppsummert: 

 

 Kommunale utleieboliger 

 Booppfølging primært knyttet til praktisk oppfølging av leieforhold 

 Boligtilskudd 

 Startlån 

 Bostøtte 

 

Det fremgår av analysen at det er behov for å styrke kommunens kapasitet til å se på tvers av 

disse virkemidlene, samt å styrke områder som booppfølging og boligtilskudd.  

 

3.8 Kunnskap og kompetanse på det boligsosiale området 
I intervjuene har vi bedt informantene vurdere kompetansesituasjonen på det boligsosiale områ-
det, og hvor og i hvilken grad det eventuelt er behov for kompetanseutvikling.  
 

Generelt sett er det god tilgang på kompetent arbeidskraft i Lillehammer kommune. Utdannings-
nivået i kommunen er for eksempel høyere enn landet for øvrig, og som det fremgår av tabell 3.1 
har bare Bærum et høyere utdanningsnivå enn Lillehammer når en sammenligner med kommu-
nene som ble tatt inn i BoSo6 på samme tidspunkt. 

Tabell 3.1 – Utdanningsnivå for kommunene i BoSo (2008) 

 Utdanningsnivå  Bærum Lørenskog Hamar Lillehammer Landet 

Grunnskolenivå 17,0 28,8 27,8 24,8 29,0 

Videregåendeskole-nivå 34,3 41,4 40,4 41,0 42,0 

Universitets- og høgskolenivå kort 28,4 20,5 22,9 25,1 19,7 

Universitets- og høgskolenivå lang 15,4 5,9 6,4 7,3 6,2 

Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 6,6 5,2 3,5 3,1 4,7 

 

 
Før vi går videre i beskrivelsen av dette vil vi kort redegjøre for hva vi legger i kompetanse og 

kunnskap her. Kompetanse på det boligsosiale området definerer vi i denne sammenheng som i 
hvilken grad kommunen er i stand til å løse de sentrale boligsosiale oppgavene. Dette bygger en 

                                                
6 Kilde: SSB statistikkbanktabell 06983 og 07459. Tabellen ovenfor omfatter befolkningen som er 16 år eller eldre. År: 2008 
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tradisjonell forståelse av kompetanse, der det fokuseres på evne til å løse oppgaver. Vi finner det 
også viktig at vi her inkluderer kunnskap om boligsosiale oppgaver, der kunnskap henviser til be-
visst forståelse av utfordringer og løsninger på feltet. Disse begrepene inngår også i temaene vi 

ser nærmere på ovenfor, men vi skisserer i dette avsnittet eksplisitt i hvilken grad kunnskap og 
kompetanse er tilfredsstillende for det boligsosiale arbeidet i Lillehammer, samt hvor det ser ut til 
å være mer hente for kommunen. 
 
Informantene er relativt samstemte i kompetansevurderingen av kommunen; det finnes mye 
kompetanse i organisasjonen, men det vises til at det av ulike grunner er vanskelig å utnytte 
denne kompetansen godt nok. Det er også en bred enighet om at noen deler av det boligsosiale 

arbeidet preges av manglende kompetanse og kunnskap. I det følgende skal vi gjøre rede for de 
viktigste innspillene for hva som kjennetegner kommunens nåsituasjon kompetanse- og kunn-
skapsmessig.  
 

3.8.1 Hvor er kompetansegrunnlaget godt? 
Til tross for at det kan være enklest si noe om hvor kompetansenivået oppleves som manglende, 
har informantene generelt lagt vekt på at det per i dag er samlet mye kompetanse og kunnskap i 

kommunen. De enkelte relevante tjenesteområdene (se figur 3.1) vurderes å samle mye god 

kompetanse, noe som synliggjøres for eksempel i forbindelse med arbeidet som gjøres i boligtil-
delingsgruppa. Gruppa er bredt sammensatt av representanter fra det kommunale tjenesteappa-
ratet, slik at man kontinuerlig skal ha tilgang på oppdatert kunnskap om boligbehovet blant ak-
tuelle brukergruppene.   
 
Det er også samlet svært god kompetanse i enheter som på forskjellig vis kan sies å støtte opp 

om det boligsosiale området. Dette kan for eksempel dreie seg tjenesteområder/enheter som 
yter bistand til grupper som må kunne regnes som vanskeligstilte på boligmarkedet, eller tjenes-
teområder/enheter som bør regnes som ressurser i forbindelse med enkeltsaker, eller prosesser 
og strategiarbeid. Vi skal raskt gå gjennom et utvalg av disse kompetanseressursene. 
 
Tjenesteområde Bofellesskap har sterke fagrettede kompetansemiljøer som er godt tilpasset de 
oppgavene som skal løses. Likeledes har Tjenesteområde Eiendom oppgaver tilknyttet et kreven-

de område hvor mange har interesse og ønske om påvirkning. Tjenesteområde Areal og miljø be-
sitter kunnskap som gir oversikt over hvilke muligheter som finnes for tilrettelegging for spesielle 
grupper gjennom for eksempel utbyggingsavtaler mellom kommune og privat husbygger, eller i 
reguleringsplaner som kan tilrettelegge for spesielle behov.   

 
Et miljø som står fram som særlig interessant med tanke på anvendelig kunnskap og kompetanse 
er Fagenhet Strategi og utvikling. Her finnes kompetanse om områder som er viktige for strate-

gisk boligsosialt arbeid i mange sammenhenger. Enheten har spisskompetanse på områder som 
for eksempel målstyring og kvalitetssikring av tjenester, og besitter også en helhetsoversikt over 
kommunens satsingsområder som er interessant for samtlige tjenesteområder. 
 
Vi har også inntrykk av at det saksfremlegg og innsatser som ligger forut for politisk behandling 
bærer preg av at kommunen besitter god faglig kompetanse når det gjelder å formidle kompliser-

te fagområder på en måte som gir et godt politisk behandlingsgrunnlag. Dette er viktig for at det 
skal fattes godt gjennomtenkte vedtak på et felt som preges av en høy grad av kompleksitet.  
 
Vi vil også trekke fram relevant kompetanse i kommunen som i utgangspunktet beskrives som 
mindre formell enn ovennevnte. I Tjenesteområde Byggservice er flere av de ansatte i jevnlig 
kontakt med beboere i kommunale boliger, og har gjennom denne kontakten kunnskap om for 
eksempel hvilke praktiske boevner det skorter mest på blant de ulike beboergruppene. De har 

også direkte brukerkontakt som kan innebære at beboere kommer med tilbakemeldinger til 

kommunen som avsendes ”uten filter”. 
 
Som vi ser er det er mye tilgjengelig kompetanse i kommunen, og som også i høyeste grad bør 
være av interesse for det boligsosiale feltet. Heller enn at kompetansenivået i kommunen er et 
problem, kan det se som om at den virkelige utfordringen ligger i at det ikke er en god nok ut-
nyttelse av kommunens tilgjengelige kompetanse på området. Vi mener det framgår at kommu-

nen har manglende kunnskap om tilgjengelig kompetanse, og at det derfor er vanskelig å mobili-
sere rett kunnskap til rett tid gjennom god samordning.  
 

3.8.2 Hvor er de viktigste kompetansemangler i Lillehammer? 

Vi har nettopp sett at vi ikke først og fremst vurderer at Lillehammer har et kompetanseproblem 

som innebærer at det ikke finnes kompetanse i organisasjonen, men at den i første rekke kan 
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utnyttes bedre. Samtidig viser også informantenes vurderinger at det også er behov for kompe-

tanseheving. Følgende sitat sammenfatter budskapet på en god måte:  

 

”Ingen konkrete instanser trenger kompetanseheving mer enn andre… vil tro at alle vil ha 

nytte av mer kompetanse. Tror det må være en viktig del av utviklingsprogrammet – at ak-

tuelle personer/ instanser får hevet sin kompetanse … viktig at de som skal jobbe videre med 

dette har tilgang til samme informasjon, og får en felles forståelse”.  

 

Som vi ser er det ikke klare mangler som trekkes fram, men heller at det må holdes et fokus på 

kompetanseheving som en del av det videre arbeidet. Slik vi tolker situasjonen er det også viktig 

at kompetansehevingsarbeidet innordnes en strategisk tankegang som innebærer en god plan for 

hvilken kompetanse som skal tilføres det boligsosiale feltet. Selv om det ikke kan beskrives ett 

akutt ”kompetansebehov”, er det likevel enkelte områder som skiller seg ut. Vi skal oppsummere 

disse, før vi avslutter med å trekke fram noen utvalgte områder for litt nærmere beskrivelse:   

 

Behov for kompetanseheving: 

 Kunnskap og kompetanse om hovedmålgrupper  

 Kompetanse om boveiledning – hvordan og hvilken kunnskap skal gis til vanskeligstilte? 

 Bredere kunnskap om hvilke muligheter som ligger i de tilgjengelige økonomiske virkemidle-

ne 

 Organisatorisk kunnskap - hvordan handle helhetlig og effektivt 

 Kunnskap om kompetanseutnyttelse, herunder om hva fagområder har å si for de vanskelig-

stilte 

 Kunnskap og kompetanse som tillater et helhetlig syn på årsakssammenhenger for utvikling-

en av bostedsproblemer 

 

Av disse seks punktene handler de tre første om kompetanse direkte knyttet til tiltak på det bo-

ligsosiale området, mens de siste tre i større grad omhandler det vi kan kalle optimalisering av 

organisasjonen. Det er også enkelte andre momenter som trekkes inn av informantene, for ek-

sempel at det blant de ansatte er en viss mangel på erfaringsbasert målgruppekunnskap. Dette 

var et tema som også ble kommentert i gruppeintervjuet med rusmiddelavhengige beboere i 

kommunale leiligheter. De trakk fram at kommunene bør bli mer systematisk i sin kontakt med 

den enkelte beboer, og de etterlyste også en holdningsendring i tjenesteapparatet. ”Det å ha 

kontakt med folk er første betingelse [for å gi et bedre tilbud]. Vi er kriminaliserte og møtes alltid 

som et problem, de kunne gjerne møtt oss med mer forståelse.” De viser til at om man får til 

dette åpnes det også for en bedre utnyttelse av den enkeltes ressurser.  

 
Kunnskap og kompetanse om de to hovedmålgruppene 
For Lillehammer kommune er det spesielt to grupper vanskeligstilte på boligmarkedet som utgjør 
de viktigste satsingsgruppene for det framtidige arbeidet. Dette dreier seg om rusmiddelavhengi-

ge/mennesker med dobbeltdiagnose (rus/psykiatri), og unge voksne som av ulike årsaker må 
lære å bo. Av disse to gruppene er det i første rekke førstnevnte gruppe som har vært gjenstand 
for kommentarer i intervjuene. Som målgruppe kan det virke som om unge voksne som må lære 
å bo er tilknyttet en generell usikkerhet – hvem de er, hvorfor, og hva slags hjelp de har behov 
for er spørsmål som vi ikke har fått dekkende svar om fra våre informanter. Flere ser imidlertid 
at det er mye å hente på en fokusert innsats ovenfor gruppen hvor kunnskap om behov knyttes 
tettere til tilbud og tjenesters som skal tilbys.  

 

Nær samtlige informanter har trukket fram rusmiddelavhengige/mennesker med dobbeltdiagnose 
som den mest problematiske målgruppen. Slik vi oppfatter det kan det virke som om Lilleham-
mer har en tilfredsstillende oversikt over målgruppene, man at grunnleggende kunnskap om 
målgruppen som bestående av individer med heterogene behov likevel mangler. Dette henger 
også sammen med at det tilbudet som finnes i dag ikke har god nok spennvidde til å imøtekom-
me behovene godt nok. Stoltenbergutvalgets Rapport om Narkotika7 fastslår: ”Å være opp-

merksom på hvilket behov den enkelte har, er helt avgjørende for at personer skal klare å bo i 
boligen sin og beholde den over tid”. Stoltenbergutvalget eksemplifiser variasjonen i oppfølgings-
behovet at noen kan trenge en å ta kontakt med når man føler seg utrygg, behov for støtte når 

                                                
7 Stoltenbergutvalget ”Rapport om narkotika” (2010) side 30. Kan lastes ned fra: 

http://www.regjeringen.no/upload/HOD/RappOmNarkotika_nettversjon.pdf  
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det kommer uønsket besøk og man mister kontrollen, behov for praktisk hjelp til å holde orden, 
hjelp til å handle, huske å spise, og hjelp til å betale husleie.  
 

Rusmiljøet i Lillehammer er ikke av spesielt stort omfang, men er likevel komplekst og tilknyttet 
mange ulike undermiljøer. Bildet kompliseres av at miljøet egentlig kan beskrives som fragmen-
tert. En rekke forskjellige rusmidler karakteriserer forskjellige brukere og forskjellige bruks-
mønstre. Dette er et aspekt som gjør også gjør det nødvendig å være bevisst at det er visse 
sammenhenger mellom de to målgruppene for det boligsosiale arbeidet. Det er en rimelig anta-
kelse at de unge som er i målgruppen også er de som står i størst fare for å rekrutteres inn i 
rusmiljøet. Det å kjenne godt til de ulike undermiljøene er viktig, ettersom de på forskjellig vis 

appellerer til unge.  
 

Deltagerne i gruppeintervjuet anslår at rusmiljøet dreier seg om ca 40-50 personer som utgjør en 

slags kjerne, men at det i realiteten dreier seg om et utvidet miljø. De viser også til at fragmen-

teringen av miljøet innebærer at det er flere inngangsdører til miljøet og forteller at man på en 

måte ”glir inn etter hvert”. Våre informanter fra målgruppen synes også vanskelig å definere mil-

jøet, og hva det vil si å være en del av det. Det er også viktig å nevne at de har inntrykk av at 

det er en stor grad av rekruttering til miljøet. 
 
Dette kan tyde på at det å benytte begrep som ”rusmiljø” eller ”rusmiddelavhengige” i seg selv er 
med på å forenkle en komplisert virkelighet hvor kunnskap er en nøkkel til å forstå viktige meka-
nismer og ulike individuelle behov. Det vil være av stor betydning å innhente mer kunnskap om 
nettopp de forskjellige elementene som utgjør rusmiljøet i bred forstand, på denne måten kan 

man for eksempel rette forebyggende innsats mot de punkter hvor en ser at rekrutteringen er 
størst. 
 

Organisatorisk kunnskap - hvordan handle helhetlig og effektivt 
Mange av informantene er opptatt av denne formen for kompetanse. Slik vi tolker organisatorisk 
kompetanse dreier det seg om samordning og hvordan kompetanse i større grad kan utnyttes og 
koordineres. Dette henger sammen med mangel på enhetlig strategi og målsettinger som har 

satt preg på feltet. Gode strategier og målsettinger skaper kunnskap om hvor man vil med arbei-
det, og også hvilke resultater som skal til for å realisere målsettingene. Vi vil understreke at det 
vil være viktig å se dette i sammenheng med den kompetansen som kommunen innehar om ba-
lansert målstyring. Dette vil være et viktig bidrag for å bringe en avgrenset og prioritert boligso-

sial strategi inn i kommunens Strategi og økonomiplan. 
 

Kunnskap og kompetanse som tillater et helhetlig syn på årsakssammenhenger  
Slik vi opplever de innspill som bærer dette budskapet kan man i Lillehammer bli enda flinkere til 

å se helhetlig på livsløpsutvikling slik at det blir mulig å sette tidlig intervensjon8 i sammenheng 
med utvikling av problemer på lengre sikt, herunder for eksempel en persons status som vanske-
ligstilt på boligmarkedet. En av informantene vi snakket med under gruppeintervjuet med rus-
middelavhengige kunne for eksempel fortelle at han anså seg selv for å være ”født inn i rusmiljø-
et”. Dette er en virkelighet for mange barn, og er dessverre fortsatt er en aktuell problemstilling i 
Lillehammer, og også generelt her i landet. Fra intervjurunden framgår det for eksempel at plas-
sering av barnefamilier i områder som kan karakteriseres som belastede kan forekomme. Dette 

bringer barna inn i en situasjon som ikke kan beskrives som gode oppvekstvilkår, og er et alvor-
lig problem som også må ses i sammenheng med målgruppa bestående av unge som trenger 
hjelp til å bo. For eksempel viser studier på frafallselever i videregående opplæring at sosial ulik-
het har stor sannsynlighet for å reproduseres. Det er viktig at også de personer som er del av 
boligsosialt arbeid også kjenner til mekanismer og forhold som er fokus i andre deler av den 
kommunale og statlige tiltakskjeden.  

 
Denne kunnskapsformen kan også knyttes til arbeid med individuell plan. Planen skal være et 
verktøy og en metode for samarbeid mellom brukeren og tjenesteapparatet, og mellom de ulike 
tjenesteyterne. Den skal bidra til at brukeren får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset 
tjenestetilbud, samt at planen skal sikre brukerens og eventuelle pårørendes deltagelse i planleg-
gingen og utformingen av tjenestetilbudet. Det skal til enhver tid være én tjenesteyter som har 
hovedansvaret for kontakt med brukeren og koordinering mellom dem som yter tjenester til bru-

keren. Denne personen kalles en koordinator9. For brukere som har behov for hjelp fra flere enn 
to tjenester/etater, og som ønsker det, kan det også opprettes en ansvarsgruppe. 

                                                
8 Se for eksempel Kunnskapsdepartementet (2006-2007): …og ingen stod igjen – Tidlig innsats for livslang læring.  

URL: http://www.regjeringen.no/Rpub/STM/20062007/016/PDFS/STM200620070016000DDDPDFS.pdf 
9 http://www.helsedirektoratet.no/habilitering_rehabilitering/individuell_plan/ 
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Retten til individuell plan har vært gjeldende siden 2001, og påfølgende har den også blitt hjem-
let i sosialtjenesteloven10, NAV-loven11 og barnevernloven12. Dersom tjenestemottaker har behov 
for tjenester fra tjenesteytere som ikke er lovpålagt å utarbeide en individuell plan, som for ek-

sempel innen skole og barnehage, skal disse likevel delta i samarbeid med ansvarlig enhet13. 
 
For at individuell plan skal være effektiv kreves det at tjenesteapparatet har gjensidig kunnskap 
om hverandre, og at man også har en klar ansvarsfordeling og et felles mål for øyet. Informante-
ne etterlyser også relasjonskompetanse, som er et begrep som sammenfatter nettopp disse 
perspektivene på en god måte.  

  

                                                
10 Lov om sosiale tjenester, http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-19911213-

081.html&emne=sosialtjeneste*&& 
11 Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen, http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-20060616-

020.html&emne=nav*&& 
12 Lov om barneverntjenester, http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-19920717-

100.html&emne=barnevern*&& 
13 Forskrift om individuell plan § 6, http://www.lovdata.no/for/sf/ho/to-20041223-1837-0.html#6 
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4. UTFORDRINGER PÅ DET BOLIGSOSIALE OMRÅDET  

I dette kapittelet vil vi sette fokus på noen av de viktigste utfordringene som har fremkommet av 

analysen. Innledningsvis er det viktig å presisere at mens analysen nedenfor presenterer utford-

ringer under ulike overskrifter, så bør mange av de skisserte utfordringene i realiteten ses i 

sammenheng. Videre er det viktig å presisere at utfordringene diskuteres ut fra et perspektiv der 

status for arbeidet vurderes opp imot en ”ideell” situasjon. De skisserte utfordringspunktene re-

flekterer dermed ikke nødvendigvis aspekter ved det boligsosiale arbeidet som ”ikke fungerer”, 

men bør heller tolkes som områder der det foreligger et forbedringspotensial. I tråd med dette 

presenterer vi i neste kapittel anbefalinger knyttet opp mot hvordan man kan ytterligere effekti-

visere det boligsosiale arbeidet.  

 

4.1 Plan, strategi og måloppnåelse 

Oppsummert kan følgende utfordringer knyttes til dette temaet: 

 

 Mangel på en felles strategi for boligsosialt arbeid 

 Mangel på felles mål som alle instanser kan relatere seg til 

 Mangel på indikatorer som kan belyse måloppnåelse i det helhetlige kommunale boligsosiale 

arbeidet 

 

Disse manglene kan dels ses opp imot at boligsosialt arbeid kun i liten grad fanges opp av det 

nåværende kommunale planverket. Vi vil utdype disse utfordringspunktene nedenfor. 

 

4.1.1 Strategier og mål 

Slik vi har beskrevet i kapittel 3 diskuterer 26 av våre informanter temaet strategier, målsetting-

er og planer, og 19 av disse informantene kjenner ikke til noen overordnede strategier/ mål for 

det boligsosiale arbeidet i kommunene, eller mener at slike overordnede strategier/ mål ikke ek-

sisterer.  

 

Flertallet av de intervjuede informantene gir altså uttrykk for en oppfattning av at det mangler en 

overordnet strategi for det boligsosiale arbeidet i kommunen. Tilbakemeldingene knyttes opp til 

både en mangel på overordnede strategier, målsettinger og prioriteringer i det boligsosiale arbei-

det generelt, og i noen grad også til en mangel på strategier knyttet til det helhetlige arbeidet 

med ulike brukergrupper – herunder rusmiddelavhengige og personer med psykiske helseprob-

lemer. Dette gir utslag i et arbeid som oppleves å være ”ad hoc”, og selv om enkelte tjenestein-

stanser gjerne kan ha strategier for sin del av arbeidet mangler ”en felles overbygning over det 

de arbeider med.” 

 

En slik situasjon kan ventes å medføre et lite helhetlig arbeid, særlig da det boligsosiale arbeidet 

i kommunen er spredd ut på en rekke ulike tjenesteinstanser. Informanter trekker frem en rekke 

konkrete eksempler på nettopp dette. Et konkret eksempel som fremheves er at det ikke forelig-

ger noen klar strategi som knytter boliganskaffelser opp mot boligbehovene. Særlig gjelder dette 

de spesifikke boligbehovene til de mest vanskeligstilte rusmiddelavhengige og store flyktninge-

familier. En rekke informanter peker på at det i for liten grad anskaffes boliger av rett type, stør-

relse, eller beliggenhet for disse målgruppenes behov. 

 

En beslektet problemstilling som informanter fra et par ulike tjenesteområder henviser til er at 

husleiene i flertallet av de eksisterende kommunale boligene er til dels meget høye. Dette resul-

terer blant annet i betydelige utgifter til kommunal bostøtte for å dekke leieutgifter i kommunale 

boliger. En informant hevder at ”[store deler av] sosialbudsjettet brukes til å betale egne boliger i 

kommunen. [Jeg] kjenner ikke til noen diskusjon på hvordan man skal se på dette.” Slike forhold 

kan selvsagt ha gode underliggende begrunnelser og årsaker. Likevel vitner disse innspillene om 

en mangel på en felles strategi, eller felles eierskap til det boligsosiale arbeidet. Som et resultat 

oppgir flere informanter at ulike tjenesteinstanser i kommunen fokuserer på å løse egne ansvars-

oppgaver, uten å ha et tilstrekkelig fokus på å se på mulighetene for systematisk tverrfaglig ar-

beid, rettet mot oppnåelsen av felles mål.  
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Informantene klarer i tråd med dette i liten grad å formulere konkrete mål for det boligsosiale ar-

beidet. Ulike tjenesteinstanser kan ha relativt klare mål for eget arbeid, en klar forståelse av 

egen rolle, og ivareta sine egne oppgaver på en god måte. Likevel kan det sies at en mangel på 

felles, overgripende mål reflekteres i en mangel på klare perspektiver på hvordan den enkelte 

tjenesteinstans bidrag passer inn i den helhetlige boligsosiale innsatsen i kommunen.  

 

Fra et teoretisk perspektiv kan denne utfordringen ses opp mot konseptet ”line of sight.”14 Et 

kjennetegn ved effektive organisasjoner ifølge denne tankegangen er at alle involverte personer, 

på alle nivåer, er bevisste på de målsettingene som de skal bidra til å oppnå og hvordan deres 

innsats passer inn i den helhetlige innsatsen. Med andre ord, at det er en klar ”line of sight”, eller 

siktlinje mellom alle ledd i organisasjonen og dens overordnede mål. Overført til den aktuelle set-

tingen kan ”organisasjonen” forstås å være det boligsosiale arbeidet, og de ulike involverte tje-

nesteinstanser kan forstås å være ulike deler av organisasjonen. Slik forstått synes det i liten 

grad å være en ”line of sight” i det boligsosiale arbeidet, i den betydning at enkelte tjenestein-

stanser ikke ser deres innsats opp mot et fastsatt sett med målsettinger for den overordnede 

innsatsen. Dette betyr ikke at ulike tjenesteinstanser ikke gjennomfører sine oppgaver på en god 

måte. Det innebærer imidlertid at man ikke nødvendigvis jobber på en mest mulig helhetlig og 

samordnet måte mot de samme målene.  

 

En mangel på tydelige målsettinger som alle kan identifisere seg med kan dermed betegnes som 

en utfordring i forhold til å få til en mest mulig effektiv boligsosial innsats på kommunenivå. For å 

gi gode mål på hvor effektiv innsatsen faktisk er, er det videre behov for operasjonaliserte mål-

settinger og indikatorer på måloppnåelse. Slik vi har synliggjort under forrige kapittel foreligger 

slike mål for noen aspekter av det boligsosiale arbeidet – eksempelvis knyttet til bosetting av 

flyktninger. For mange av de andre aspektene av den boligsosiale innsatsen er det imidlertid til-

synelatende behov for å reflektere rundt hvordan man kan måle resultater og måloppnåelse av 

innsatsen.  

 

Også dette ønsker vi å fremheve som en utfordring, med henvisning til noen teoretiske argumen-

ter. Fra et mål- og resultatstyringsperspektiv fremheves viktigheten av å måle resultater av ulike 

innsatser med henvisning til at en slik måling er viktig for å sikre at man oppnår det man ønsker 

å oppnå, å sikre at man vet hva som henholdsvis fungerer og ikke fungerer, og å sikre at man er 

i stand til å lære både av sine feil og av sine suksesser.15 Også statlige retningslinjer for økonomi-

styring etterspør et slikt fokus på resultatmåling.16 Hovedpoenget er at det er viktig å vite noe 

konkret om hvorvidt man klarer å oppnå det man ønsker å oppnå med en gitt innsats, slik at 

man eventuelt kan avdekke om det er behov for å justere innsatsen.  

 

4.1.2 Planarbeid 

For å bidra til overordnede, felles strategier for det boligsosiale arbeidet, samt fastsette målset-

tinger og måleindikatorer, kan kommunale plandokumenter være nyttige verktøy. Et tydelig inn-

trykk fra informantene som vi har intervjuet er at forrige boligsosiale handlingsplan i liten grad 

ble forankret i praksisfeltet. Boligsosialt arbeid berøres i en rekke ulike planer, men et sympto-

matisk utsagn fra en informant er oppfatningen av at ”ingen av planene legger noen føringer for 

det vi driver med.” En informant formulerer seg slik: ”Blir veldig diffust for meg… lite samsvar 

med min hverdag.” Slike tilbakemeldinger foreligger fra informanter fra ulike instanser. Inntryk-

ket er dermed at et klart flertall av informantene, både på ledernivå og på 1.linjenivå, i liten grad 

er kjent med eller er opptatt av foreliggende planer eller føringer.  

 

En analyse av planverket synliggjør at noen føringer av relevans for det boligsosiale arbeidet fo-

religger. Det er imidlertid stort sett snakk om relativt overordnede størrelser, og ofte er føringene 

lite konkrete.  

 

                                                
14 Se for eksempel: Kusek, Jody Z. & Ray Rist (2004): Ten Steps to a Results-Based Monitoring and Evaluation System. Washington 

DC: The World Bank. 
15 Hentet fra: Osborn & Gaebler (1992) i Imas, Linda G Morra & Ray C. Rist (2009): The Road to Results. Designing and Conducting Ef-

fective Development Evaluations. Washington DC: The World Bank. s.107 
16 Se for eksempel Finansdepartementet (2006): Reglement for økonomistyring i staten. Bestemmelser for økonomistyring i staten. 

Tilgjengelig på: http://www.regjeringen.no/Upload/FIN/Vedlegg/okstyring/Reglement_for_okonomistyring_i_staten.pdf 
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En videre mulig årsak til lav forankring av planer blant et flertall av våre informanter kan være 

utilstrekkelig inndragelse av involverte instanser i strategisk arbeid/ planarbeid. Dette må imid-

lertid også ses opp mot organiseringen. Da ansvaret for boligsosiale arbeidsoppgaver er såpass 

spredd ut til mange tjenesteinstanser, vil det være utfordrende å besørge at alle dras inn i plan-

arbeid. Likevel er det flere informanter, fra flere ulike tjenesteinstanser, som gir uttrykk for et 

ønske om å i større grad få bidra med sin kompetanse og sine perspektiver inn i planarbeid som 

potensielt kan legge viktige føringer for den boligsosiale innsatsen.  

 

Det bør fremheves at planprosessene involverer høringsrunder der relevante/ berørte instanser 

inviteres til å gi innspill. Inntrykket er imidlertid at det har vært lite aktiv involvering i disse pro-

sessene fra mange instanser. Ifølge en sentral informant oppgis at ”man har ikke noen tradisjon 

for å jobbe på den måten. Nå deltas det, men tidligere har det ikke vært slik at de har deltatt, 

men det har med arbeidstradisjon å gjøre.”  

 

Utfordringen i forhold til dette temaet oppsummeres godt av en informants innspill: ”Felles for 

oss er at vi driver brannslokking, og får da ikke vært med å tenke langsiktig. [Planene] blir veldig 

overordnede, og hjelper meg ikke med de problemene jeg møter i hverdagen.” Dette er selvsagt 

en gjennomgående, overordnet utfordring knyttet til planarbeid, som per definisjon ofte skal ta 

for seg nettopp de overordnede, store linjene. Samtidig er det viktig å besørge at slike planer 

ikke blir så overordnede at de ikke oppfattes av førstelinjen å være av relevans til deres innsats.  

 

I en diskusjon rundt de overordnede strategiene og målsettingene for det kommunale rusarbei-

det er det viktig å fremheve at interne omorganiseringsprosesser i kommunen kan synes å ha 

hatt en innvirkning på forutsetningene for å jobbe strategisk og langsiktig. Særlig kan dette knyt-

tes til NAV-reformen. Prosessen rundt opprettelsen av NAV-kontor i Lillehammer – der NAV-

kontoret overtok viktige ansvarsoppgaver knyttet til det boligsosiale arbeidet – har tilsynelatende 

utgjort en utfordring i forhold til helheten i det boligsosiale arbeidet i kommunen. Dette henger 

sammen med fordelingen av ansvarsoppgaver, og den overordnede organisering av det boligso-

siale arbeidet i kommunen, som vi nå vil komme nærmere inn på.  

 

Igjen er det også viktig å påpeke at et tydelig inntrykk fra datamaterialet er at man i forbindelse 

med BoSo satsningen har lykkes med å inndra en rekke sentrale instanser i en prosess som ven-

tes å resultere i tydeligere og mer strategisk tilnærming til boligsosialt arbeid i kommunen. Dette 

understreker nettopp viktigheten av deltakelse i satsningen, og av å gjennomføre en stundig 

strategiprosess som en innledning til denne satsningen. 

 

4.2 Organisering og forankring  

I forhold til organisering har datainnsamlingen gitt inntrykk av at det foreligger utfordringer knyt-

tet til: 

 

 fragmentering 

 mangel på formalisert samarbeid 

 

Slik fremstillingen av organiseringen under forrige kapittel umiddelbart synliggjør er det mange 

ulike instanser involvert i arbeidet. Dermed er det en iboende risiko for at arbeidet kan bli opp-

stykket og fragmentert – særlig da det tilsynelatende mangler en felles, overordnet boligsosial 

strategi, slik vi har diskutert under forrige avsnitt. En slik fragmentering kan for eksempel medfø-

re at kompetanse opparbeidet av ulike enheter og personer ikke nødvendigvis kommer andre in-

stanser til gode.  

 

4.2.1 Organisering 

Organisasjonsformen som er valgt i Lillehammer kommune presenterer dermed noen grunnleg-

gende utfordringer – særlig i forhold til mulighetene for å få til et helhetlig arbeid. Disse utford-

ringene reflekteres i svarene til en betydelig andel av informantene. Seks ulike informanter be-

nytter seg av ordet fragmentert når de skal beskrive organiseringen av det boligsosiale arbeidet. 

Særlig knyttes kritikk i retning av fragmentering mot oppfølgingssiden i det boligsosiale arbeidet. 

Dette knytter seg særlig også opp mot innsatsen rettet mot rusmiddelavhengige og personer 

med psykiske helseproblemer. 
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Utfordringen kan illustreres av ett konkret innspill som beskriver det boligsosiale arbeidet på 

kommunalt nivå: ”Det er ad hoc, i noen grad et resultat av at uansett hvordan du snur og vender 

på det er det et lite antall personer som må løse noen utfordring på individuell basis uten en hel-

hetlig plan.” 

 

Det er selvsagt viktig å presisere at organiseringsmodellen valgt i Lillehammer ikke nødvendigvis 

er uhensiktsmessig. En slik organisering kan for eksempel tilrettelegge for god spesialisering og 

effektiv løsning av de enkelte sentrale arbeidsoppgaver. Likevel er samarbeid og samordning 

nøkkelord for å besørge effektivt og helhetlig arbeid gitt en organisasjonsstruktur der ansvarsom-

råder er delt på mange instanser. Særlig er dette tilfellet da mange av målgruppene for det bo-

ligsosiale arbeidet i utgangspunktet vil ha sammensatte behov – behov for bolig, for økonomisk 

bistand knyttet til boligen, for booppfølging, osv. I slike situasjoner vil det være nødvendig med 

samordning på tvers av de ulike instansene for å få til et mest mulig effektivt og helhetlig arbeid. 

Overordnet sett er imidlertid nettopp ”mangelen på sideveis dialog” noe som ligger til grunn for 

beskrivelsen av organiseringen som fragmentert fra en rekke av informantenes side.  

 

Positive strukturer bør fremheves. Særlig boligtildelingsgruppa oppgis å være en hensiktsmessig 

og velfungerende enhet, der ulike tjenesteinstanser kan se sine innsatser i sammenheng med 

hverandre. Det samme er ordningen med en delt stilling mellom flyktningetjenesten og TO Eien-

dom. Videre forekommer det mye godt samarbeid på det mer uformelle planet mellom mange av 

de involverte tjenesteinstansene. Likevel kan det etter Rambølls vurdering fremheves at det er et 

tydelig forbedringspotensial knyttet til samarbeid og samordning i det boligsosiale arbeidet – noe 

som av mange ønskes imøtekommet av opprettelsen av flere formelle samarbeidsstrukturer på 

tvers av tjenesteområder, slik vi vil komme nærmere inn på under neste kapittel.  

 

4.2.2 Forankring 

Generelt forekommer det svært varierende tilbakemeldinger knyttet til forankring i ulike tjeneste-

instanser og på ulike nivåer. Slike varierte oppfatninger bør sees i lys av at ”forankring” i seg selv 

er en størrelse som i dette tilfellet i stor grad måles subjektivt. Videre vil enkeltinformanters 

plassering i systemet, samt personlige erfaringer eller relasjoner i høy grad kunne prege deres 

subjektive opplevelser av forankringsgrad.  

 

En rimelig konklusjon i lys av informantenes innspill, og med tanke på den organisatoriske 

spredningen av boligsosiale ansvarsoppgaver, kan være at det boligsosiale feltet mottar svært 

varierende grad av fokus fra ulike enhetsledere, kommunalsjefer, eller medlemmer av den poli-

tiske ledelse. Dersom særskilte instanser kan fremheves, uttrykkes det særlig et ønske fra flere 

hold om økt fokus på boligsosialt arbeid innad i NAV. Utfordringer knyttet til mangelfullt fokus på 

boligsosialt arbeid kan knyttes til den administrative ledelse i flere tjenesteinstanser med an-

svarsoppgaver på feltet. 

 

Utfordringer knyttet til forankring bør ses opp imot de utfordringer vi har påpekt når det kommer 

til organisering. En effekt av oppdelt organisering kan være at det er lettere å anta at det er 

”noen andres ansvar” å ha fokus på boligsosiale problemstillinger. En slik tendens kan forsterkes 

av det vi tidligere har påpekt i forhold til en mangel på en overordnet strategi. Med mangelen på 

en tydelig strategi og klare føringer på kommunalt nivå er det lettere at et fokus på boligsosialt 

arbeid ”glipper” i tjenesteinstanser som i tillegg til boligsosiale ansvarsoppgaver har mange andre 

fokusområder som skal ivaretas. 

 

4.3 Roller og ansvar 

Et betydelig flertall av informantene som vi har snakket med oppgir at de selv opplever å ha en 

tydelig forståelse av egen rolle, og god oversikt over de oppgavene som de selv skal løse. Likevel 

kan det fremheves enkelte utfordringer knyttet til avklaringer av roller og ansvar, både innad i og 

på tvers av enkelte tjenesteinstanser. Oppsummert er de viktigste utfordringene tilsynelatende 

knyttet til: 

 

 Hvilken instans/hvilke instanser som har et overordnet ansvar for booppfølging 

 Hvilken instans/hvilke instanser som har et overordnet ansvar for oppfølging av rusmiddelav-

hengige med boligbehov 

 Hvor omfattende NAV sin rolle i det boligsosiale arbeidet skal være  
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Rollen og ansvarsfordelingen mellom NAV og andre instanser synes å være særlig utfordrende. 

Dette fremheves av informanter både innenfra og utenfor NAV. En informant fra NAV systemet 

oppgir at det til en viss grad er en ”kamp om hvem skal gjøre hva.” Det er tydelig at kommunen 

har stått overfor betydelige utfordringer under implementeringen av NAV-reformen, i likhet med 

mange andre kommuner. På det boligsosiale feltet har dette gitt utslag i usikkerhet rundt hva 

som er NAVs rolle både innad i NAV, og ellers i kommunen. Særlig gjelder dette rolle som skal 

ivaretas innen booppfølging.  

 

Slik vi tolker datagrunnlaget er det overordnet sett mest utydelighet når det kommer til forde-

lingen av ansvar knyttet til booppfølging, både generelt, men også særlig når det kommer til 

målgruppen rusmiddelavhengige/ mennesker med dobbeltdiagnose (rus/psykiatri).  

 

4.4 Samarbeid 

Utfordringene knyttet til samarbeid er i stor grad knyttet til at kommunen oppleves å mangle en 

helhetlig forståelse og strategi på det boligsosiale området. Det fremgår av de kvalitative inter-

vjuene at det ikke foreligger noen formell dialog mellom tjenesteområdene som forvalter de ulike 

boligsosiale virkemidlene. Internt er en vesentlig utfordring at det er begrenset samarbeid mel-

lom Eiendom som utbyggere og tjenesteområdene som har oversikt over behov. Det oppgis å fo-

rekomme fruktbare meningsutvekslinger under boligtildelingsgruppemøtene som belyser behove-

ne blant de ulike målgruppene som bør gi innspill til kommunens utbygging. Imidlertid fremgår 

det av intervjuene at boligtildelingsgruppen i liten grad samarbeider med Eiendom når det gjelder 

utbygging av kommunale boliger. Det oppgis også å være en utfordring knyttet til samarbeid 

med NAV når det gjelder oppfølging av brukere. En stor del av oppfølgingsarbeidet er som følge 

av NAV-reformen blitt overført til NAV, og det oppgis at denne typen tjenester er blitt mindre til-

gjengelige for brukerne som følge av dette. Generelt vurderes det å være et manglende systema-

tisk samarbeid på tvers av tjenesteområdene i kommunen. 

      

Det vurderes også å være behov for å styrke samarbeid med eksterne aktører innenfor det bolig-

sosiale arbeidet i Lillehammer kommune. Informanter som representerer eksterne aktører opple-

ver Lillehammer kommune som relativt lite interessert i å få etablert samarbeid, og Lillehammer 

beskrives som en ”innadvendt” kommune. Innenfor boligsosialt arbeid kan det ligge stor gevinst i 

samarbeid med eksterne aktører, da eksterne aktører som frivillige organisasjoner og spesialist-

helsetjeneste kan ha god innsikt i ulike målgruppers situasjon, og gode relasjoner med brukere 

som kommunen kan dra nytte av. Et strategisk samarbeid med private ubyggere og utleiere vil 

også kunne bidra til at man får fremskaffet tilstrekkelig med boliger som er tilpasset målgruppen. 

Under gjennomføringen har det vært en utfordring å få tak i private utleiere, og dette synliggjør 

at det i liten grad foreligger et systematisk samarbeid med denne typen aktører.         

  

 

4.5 Boligsosiale arbeidsoppgaver 

I dette presenterer vi utfordringer knyttet til sentrale boligsosiale arbeidsoppgaver i Lillehammer 

kommune. Vi presenterer hermed utfordringer knyttet til booppfølging, fremskaffelse av bolig og 

tildeling av bolig. 

  

4.5.1 Booppfølging 

Selv om booppfølging i Tjenesteområde bofellesskap ser ut til å være velfungerende, oppgis det 

generelt fra våre informanter at booppfølging er et svært mangelfullt område i kommunen. Det 

oppgis at oppfølgingstjenester er blitt mindre tilgjengelige etter at dette ble overført til NAV i for-

bindelse med etablering av NAV-kontor i Lillehammer kommune. Videre fremkommer det av in-

tervjuene at den booppfølgingen som gjennomføres i liten grad er satt i system, og at den er 

svært avhengig av personen som gjennomfører den.  

 

Det fremgår av intervjuene at mangelen på booppfølging kan ses i sammenheng med at det er 

store utfordringer knyttet til bomiljøet som omgir kommunale boliger. Det oppgis at det er 

mange beboere som mangler boevne i form av evne til å ta vare på boligen og opprettholde et 

godt forhold til sine naboer.         
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Det oppgis at det i liten grad tilbys booppfølging som går utover den kontakten som opprettes 

med brukere ved inngåelse og fornyelse av leiekontrakter. Flere informanter har inntrykk av at 

dette bidrar til en situasjon der beboere i kommunale boliger ikke kommer seg videre i sin ”bo-

karriere”. Lillehammer kommune har som målsetting å gjøre vanskeligstilte i stand til å klare seg 

på det ordinære boligmarkedet, og da er det nødvendig å hjelpe vanskeligstilte videre, for ek-

sempel fra ”leie til eie”. Det er også nødvendig å veilede beboere, og styrke deres boevne, slik at 

de har forutsetninger til å opprettholde et boforhold på det ordinære markedet.     

 

En målgruppe som vurderes å være særlig utfordrende i denne sammenheng er personer med 

rusmiddelproblematikk. Personer med rusmiddelproblematikk har ofte også problematikk knyttet 

til psykiatri, og det oppgis at denne målgruppen kan bidra til et dårlig bomiljø som andre mål-

grupper ikke ønsker å flytte inn i. I tillegg oppgis det at Lillehammer kommune mangler et lav-

terskeltilbud som gir grunnlag for å hjelpe denne målgruppen.      

 

4.5.2 Fremskaffelse av bolig 

Utfordringer knyttet til fremskaffelse av bolig oppgis å ha sammenheng med at det er liten grad 

av formelt samarbeid mellom Eiendom og de tjenesteområdene og -avdelingene som har oversikt 

over behov blant vanskeligstilte på boligmarkedet. Flere informanter opplever at det er liten vilje 

til å fremskaffe boliger på bakgrunn av de innspillene som for eksempel kommer fra Boligtilde-

lingsgruppen. Det fremkommer blant annet at det fortsatt er behov for å fremskaffe flere store 

boliger som er tilpasset store familier, herunder for eksempel store familier med flyktningbak-

grunn.  

 

Det oppgis også at flere kommunale boliger er lokalisert i lite attraktive områder som preges av 

”gettofisering”. Det oppgis at kommunen ikke får utnyttet den eksisterende boligmassen optimalt 

på grunn av at mange boligsøkere ikke ønsker å bosette seg i denne typen områder. Det fremgår 

videre at kommunen er nødt til å foreta ”interne flyttinger” fra en kommunal bolig til en annen 

for å få bosatt enkelte boligsøkere.  

 

Det fremkommer av analysen at det er behov for å løfte frem problemstillinger og diskusjoner 

knyttet til hvordan man ønsker at vanskeligstilte skal bo. Dette innebærer både utforming av bo-

liger for de ulike målgruppene samt lokaliseringen av boligene. Flere informanter savner en klar 

strategi på dette området.     

 

4.5.3 Tildeling av bolig 

Det vurderes ikke å være store utfordringer relatert til tildeling av bolig, da dette gjennomføres 

av en Boligtildelingsgruppen som består av de ulike tjenesteområdene som er involvert på det 

boligsosiale området. Arbeidet som gjennomføres av Boligtildelingsgruppen oppgis å fungere 

godt, men det oppgis at det kan være uklarheter knyttet til gruppens mandat, for eksempel knyt-

tet til det å gi innspill til behov for boliger. Utfordringen knyttet til tildeling av bolig vurderes dog 

å være knyttet til at det ikke er noen overordnet strategi for hvordan man skal betjene de ulike 

målgruppene. Gruppeintervjuet som er gjennomført med beboere i kommunale leiligheter avdek-

ker også at tildelingen kan oppleves som tilfeldig for brukere. Det kan derfor være behov for å 

kople tildelingsprosessen opp mot en overordnet strategi.   

 

4.6 Virkemiddelbruk 

Det fremgår av analysen at Lillehammer kommune har enkelte utfordringer knyttet til helhetlig 

bruk av de boligsosiale virkemidlene. Flere informanter beskriver organiseringen av det boligsosi-

ale arbeidet som fragmentert, og oppgir at det er lite systematisk samarbeid mellom de ulike tje-

nesteområdene som forvalter de ulike boligsosiale virkemidlene. For eksempel fremkommer det 

at det i begrenset grad kommer henvendelser til Fagenhet Informasjon og Service fra andre in-

stanser vedrørende Husbankens virkemidler, særlig vedrørende bruk av startlån. Dette til tross 

for at det er foretatt formidlingsvirksomhet fra fagenhetens side ut mot de involverte tjenesteom-

rådene.    

 

Videre er det en generell ufordring at det er høye boligpriser i kommunen, og at det er lagt til 

grunn et prinsipp om at leietakere i kommunale boliger skal betale markedspris. Dette fører til at 

leietakerne blir avhengige av økonomiske støtteordninger for å kunne opprettholde leieforholdet. 

Det fremgår også at kommunen har en forsiktig praksis når det gjelder utdeling av startlån, der 
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mange vanskeligstilte får avslag fordi det vurderes som lite sannsynlig at de vil makte å betjene 

avbetalingene på lånet. Et styrket boligtilskudd kunne bidratt til å redusere størrelsen på lånet, 

men det oppgis at kommunen har en for begrenset tilgang på boligtilskudd.    

 

4.7 Kunnskap og kompetanse på det boligsosiale området 
Utfordringene som dreier seg om kompetanse og kunnskap på det boligsosiale området dreier 
seg i stor grad om utnyttingen av eksisterende kompetanse gjennom å strukturere arbeidet på 
en måte som gir en mer helhetlig tilnærming. På mange måter henger dermed kompetanseut-

fordringen svært tett sammen med de utfordringer som skisseres under for eksempel punkt 4.2, 
der fragmentering trekkes frem som en utfordring. Det at arbeidet er spredt på mange instanser 
gjør det vanskeligere å arbeide på en enhetlig måte enn tilfellet hadde vært med en mer sentrali-
sert modell. I dette vil vi trekke fram boliggruppa som er satt sammen etter prinsipper som gjør 
det mulig å gjennomføre tildelingsprosesser på en mer helhetlig måte.  
 

Det er en utfordring å få til bedre utnyttelse av kommunens uformelle kompetanse. I dette legger 

vi at det er en stor del av kommunens ansatte som er i jevnlig kontakt med beboere i de ulike 

målgruppene, og som i tillegg til å ha kunnskap om enkeltbrukere, også besitter atskillig relasjo-

nell kompetanse som ikke er synlig for øvrig ansatte. Et eksempel er vaktmestertjenesten som i 

sitt ettersyn av boliger også kommer i kontakt med de som er beboere, og som for beboeren re-

presenterer en annen og mer ”ufarlig” del av tjenesteapparatet. En praktisk utfordring er selv-

sagt at vaktmesterne også er underlagt taushetsplikt som setter grenser for i hvilken grad de kan 

benytte sine erfaringer i kommunikasjon med andre. 

 

Slik vi opplever situasjonen i kommunen er det også en sterk motivasjon blant de ansatte for å 

øke egen kompetanse på det boligsosiale feltet. Det er en utfordring for Lillehammer kommune å 

velge rette organisatorisk grep som kan knytte det praktiske boligsosiale arbeidet sammen med 

strategier og målsettinger for området, slik at man i større grad etablerer felt hvor vanskeligstilte 

mottar et tilbud basert på helhetlig kunnskap og langsiktighet. 

 

Det er også en utfordring å spre oppdatert kunnskap om muligheter ved bruk av Husbankens 

produkter på en måte som gir en bedre praksis for bruk av for eksempel startlån. 
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5. RAMBØLLS ANBEFALINGER  

I det følgende vil vi presentere og drøfte våre anbefalinger til tiltak eller fokusområder som vi 

mener det kan være fordelaktig å fokusere på i den kommende utviklingsplanen i forbindelse 

med BoSo satsningen. Anbefalingene baserer seg på bildet av nåsituasjonen og utfordringene i 

denne som vi har skissert i de foregående kapitlene. Videre springer anbefalingene til en viss 

grad ut fra faglige perspektiver på hva som utgjør sentrale kjennetegn ved effektive virksomhe-

ter eller satsninger. Disse perspektivene er særlig forankret i en mål- og resultatstyringstanke-

gang – en tankegang som også ligger sentral i de føringer knyttet til økonomistyring og tiltaksar-

beid som fremlegges fra statlig hold, blant annet gjennom senter for statlig økonomistyring.17 

 

Anbefalingene presenteres i forhold til ulike temaområder, og følger således strukturen som har 

ligget til grunn for de foregående kapitler. Imidlertid er det viktig å påpeke at anbefalingene som 

fremlegges i stor grad må sees på som sammenhengende og komplementære. I hovedsak vil et 

par overordnede grep kunne imøtekomme mange av de utfordringene som vi i de foregående ka-

pitlene har fremlagt i forhold til disse enkelte temaområdene. Disse grepene er særlig knyttet til: 

 

 Utarbeidelsen av en overordnet strategi, med konkretiserte og målbare målsettinger for 

kommunens boligsosiale arbeid – særlig knyttet opp mot de mest vanskeligstilte målgruppe-

ne, slik som rusmiddelavhengige 

 Bevisstgjøring og forankring av denne strategien på samtlige nivåer, slik at ulike tjenestein-

stanser i kommune er bevisste på og på en samordnet måte jobber mot å realisere de skis-

serte målene 

 

En slik strategi bør etter vår erfaring sette fokus på: 

 

 Styrket samordning mellom ulike involverte tjenesteområder, enten gjennom opprettelsen av 

flere formaliserte samarbeidsstrukturer, eller gjennom mer overordnede organisatoriske grep 

 Bedre rolleavklaring knyttet til booppfølgingsaspektet av det boligsosiale arbeidet.  

 

Strategien bør utarbeides ved hjelp av aktiv medvirkning fra samtlige involverte tjenesteinstan-

ser, for å sikre at alle disses kompetanse og innsikt inndras i strategiarbeidet, samt for å sikre en 

styrket forankring av det boligsosiale arbeidet i alle ledd.   

 

Nedenfor utdyper vi disse punktene, spesifikt knyttet opp til de undertemaene som har vært i fo-

kus i de foregående kapitlene.  

 

5.1 Plan, strategi og måloppnåelse 

 

 Vi mener at det vil være sentralt å utarbeide en på en felles, konkret strategi for det boligso-

siale arbeidet i Lillehammer kommune. 

 

En sentral utfordring som har blitt påpekt i de foregående kapitler er mangelen på en felles stra-

tegi på det boligsosiale feltet, og en felles oppfattelse av de sentrale målsettinger. En felles stra-

tegi er etter vår vurdering svært viktig for å besørge at de mange ulike tjenesteinstansene som 

på nåværende tidspunkt er involvert i det boligsosiale arbeidet i kommunen trekker i samme ret-

ning.  

 

5.1.1 Målsettinger og måloppnåelse 

 

 Det er viktig å få inn en tankegang rundt resultatmåling og måleparametre på det boligsosia-

le feltet. 

 

                                                
17 Se for eksempel Finansdepartementet (2006): Reglement for økonomistyring i staten. Bestemmelser for økonomistyring i staten. 

Tilgjengelig på: http://www.regjeringen.no/Upload/FIN/Vedlegg/okstyring/Reglement_for_okonomistyring_i_staten.pdf 
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Et sentralt hensyn i utarbeidelsen av en boligsosial strategi er at den fastsetter konkrete mål for 

den helhetlige innsatsen, samt skisserer kriterier for måloppnåelse og indikatorer som kan belyse 

disse kriteriene. Eksempler på mulige måleparametre er:  

 

 Omfang av venteliste for kommunale boliger, evt fordelt på ulike brukergrupper (som en in-

dikator på tilgang på boliger) 

 Turnover av kommunale leiligheter, samt gjennomsnittlig botid i kommunale leiligheter (som 

en indikator på hvor mange man får ut i andre boformer) 

 Antall utkastelser (som en indikator på oppfølging), osv.  

 Bruk av bostøtte, startlån, og kommunal bostøtte 

 

I forhold til samtlige av disse parametrene kan det fastsettes måltall. Ovennevnte utgjør kun ek-

sempler på hva slags forhold ved boligsosialt arbeid som kan måles. En utfyllende liste av indika-

torer må selvsagt utarbeides med utgangspunkt i de overordnede målsettingene som settes for 

den boligsosiale innsatsen.  

 

5.1.2 Planarbeid 

 

 Eksisterende planer kan med fordel være mer konkrete i forhold til boligsosiale perspektiver 

 Det er viktig å arbeide med å forankre en ny boligsosial strategi, blant annet gjennom invol-

vering av ulike aktuelle tjenesteinstanser og nivåer i planprosesser. 

o Det er blant annet viktig å besørge at NAV inndras i en slik planprosess 

 

Det er etter vår vurdering et betydelig forbedringspotensial når det gjelder å sette fokus på bolig-

sosiale perspektiver i andre eksisterende kommunale planer. En rekke kommunal planer har blitt 

fremhevet av informanter som relevante for det boligsosiale feltet – men på nåværende tidspunkt 

legger disse lite eksplisitte eller konkrete føringer for arbeidet. I fremtidig planarbeid kan det 

med fordel legges et større fokus på å være konkret når det kommer til boligsosiale perspektiver. 

Videre vil det boligsosiale arbeidet kunne styrkes gjennom en konkretisering av delmålet om å 

”styrke samordningen knyttet til boligsosialt arbeid” i helse- og omsorgsplanen, eller kommune-

planens forslag om å sette fokus på særskilte gruppers behov i utbyggingsavtaler. Vi vurderer at 

disse nevnte planene trekker frem noen hensiktsmessige punkter i lys av påviste utfordringer, 

men mener at boligsosiale perspektiver med fordel kan være gjenstand for et ytterligere fokus og 

en ytterligere konkretisering i revidering eller rullering av de aktuelle planene.  

 

Inntrykket fra informantene som vi har intervjuet er at man i liten grad lykkes med å forankre og 

implementere den forrige boligsosiale handlingsplanen. For å unngå at dette gjentas med en 

eventuell ny boligsosial strategi, er det viktig at denne i større grad forankres i det øvrige kom-

munale planverket. For å sikre at en ny boligsosial strategi i regi av BoSo satsningen forankres, 

eller at boligsosiale perspektiver kan inndras i andre plandokumenter, er det sentralt å sørge for 

involvering av ulike tjenesteinstanser og nivåer i planprosessene. Blant annet mener vi at det er 

særlig viktig å besørge at NAV involveres i planarbeidet. Det er tydelig at NAV-reformen har 

medført utfordringer i Lillehammer som i mange andre kommuner. Dermed er det viktig å besør-

ge at samarbeidet med NAV styrkes – noe som blant annet kan gjøres gjennom inndragelse av 

NAV i ulike planprosesser av potensiell relevans. 

 

5.2 Organisering og forankring  

 

 Det bør legges opp til flere formaliserte samarbeidsstrukturer på tvers av tjenesteområder 

 Et mulig organisatorisk grep som bør vurderes er opprettelsen av et eget boligkontor 

 Det er viktig på fortsatt fokus på forankring av det boligsosiale arbeidet på politisk og admi-

nistrativt ledernivå 

 

Når det gjelder organisering, stiller Rambøll seg bak følgende utsagn fra en av våre informanter: 

”Med den modellen som Lillehammer har samlet sett så tilsier erfaringen at man må lage noen 

formaliserte ansvarsstrukturer på tvers.” Samarbeidsorganet boligtildelingsgruppa vurderes å 

være hensiktsmessig, og det samme gjør grep som det å ha en delt stilling mellom eiendom og 

flyktningetjenesten. For å styrke samordningen i det boligsosiale arbeidet ytterligere bør det etter 

vår mening vurderes å opprette flere formaliserte samarbeidsstrukturer mellom ulike involverte 
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tjenesteinstanser. Et mulig organisatorisk grep kan være opprettelsen av et eget boligkontor, 

som kan samordne eller ha et overordnet ansvar for å gjennomføre sentrale oppgaver på feltet, 

slik som forvaltning av økonomiske virkemidler, boligtildeling, booppfølging, osv. Et par infor-

manter støtter et slikt forslag, og Rambøll mener at det er en mulig løsning som med fordel kan 

utredes og vurderes som et ledd i BoSo satsningen.  

 

Særlig gitt det oppstykkede organisatoriske bildet når det kommer til kommunens boligsosiale 

arbeid er det viktig å besørge at de ulike involverte instansene jobber sammen mot felles målset-

tinger, på en samordnet og helhetlig måte. Det er derfor viktig å besørge at boligsosialt arbeid 

forankres, eller settes på dagsorden i alle de involverte instansene, og på alle nivåer. Kanskje av 

særlig viktighet er det å besørge forankring på ledernivå, for å sikre et fokus på samordning med 

andre tjenesteområder. Videre er det viktig at innsatsen rettet mot rusmiddelavhengige settes på 

dagsorden i større grad enn det som er tilfellet på nåværende tidspunkt, slik at denne gruppen 

ikke faller utenfor fordi ingen oppfatter å ha ansvaret.  

 

Det er viktig å fremheve at inntrykket fra analysen er at den pågående BoSo satsningen har blitt 

godt forankret på ledernivå i kommunen – noe som bør tilsi at forutsetningen for en effektiv im-

plementering av satsningen er til stede.  

 

5.3 Roller og ansvar 

 

 Det er behov for en tydeligere rolleavklaring knyttet til booppfølging 

 Det er behov for en tydeligere definering av ansvar for oppfølging av særlig rusmiddelav-

hengige 

 

I forhold til roller og ansvar er indikasjonen at flertallet av de involverte parter har klare oppfat-

ninger av hva deres rolle er. Imidlertid vil vi fremheve behovet for en tydeligere rolleavklaring 

knyttet til boppfølgingsoppgaver, samt til den generelle oppfølgingen særlig av målgruppen rus-

middelavhengige. Begge disse forholdene vil kunne imøtekommes av eventuelle organisatoriske 

grep eller strategiarbeid, slik som det diskuteres ovenfor.  

 

5.4 Samarbeid 

 

 Kommunen bør søke å øke graden av formalisert samarbeid mellom sentrale aktører innenfor 

boligsosialt arbeid, internt og eksternt 

 Kommunen bør undersøke i hvilken grad det er mulig å finne gode temaer for samarbeid med 

frivillig sektor, for eksempel i forbindelse med innhenting av kunnskap 

 

For å imøtekomme kommunens utfordringer på det boligsosiale området, vil det som nevnt være 

nødvendig å få på plass sentrale strategier som kan ligge til grunn for det boligsosiale arbeidet. 

Dette vil bidra til å få etablert en felles forståelse av hva som er kommunens målsettinger for ar-

beidet, og hvordan kommunen i fellesskap skal løse disse utfordringene. Dette vil også bidra til å 

gi retning for samarbeid på det boligsosiale området, både internt og eksternt. I forhold til eks-

ternt samarbeid er det også enighet blant informantene om at det bør være mer å hente i bedre 

samarbeid med 3.sektor. 

 

5.5 Boligsosiale arbeidsoppgaver 

Her vil vi presentere våre anbefalinger som er rettet mot hvordan kommunen kan styrke utførel-

sen av sentrale boligsosiale arbeidsoppgaver. 

 

5.5.1 Booppfølging  

 

 Kommunen bør kartlegge dagens booppfølging og vurdere dette opp i mot de brukerbehov 

som avdekkes gjennom deltagelse i BoSo 

 Man bør i større grad samle booppfølgingstjenester, samt vurdere innføring av vedtaksfeste-

de tjenester 

 

Booppfølging er den boligsosiale arbeidsoppgaven som informantene generelt vurderer som den 

det er størst behov for å styrke. Det oppgis at kommunen bør etablere en felles forståelse for at 
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booppfølging er et kommunalt ansvar, og for hva som er formålet med å drive booppfølging. Vi 

vurderer at et styrket booppfølgingsarbeid kan bidra til å løse opp i en del andre utfordringer, for 

eksempel i at det oppgis å være lite sirkulasjon blant beboere og i at det oppstår konflikter og 

bomiljøproblematikk. Booppfølging vil også styrke kommunens evne til å sette vanskeligstilte i 

stand til å klare seg på det ordinære boligmarkedet, ved at man styrker beboeres egne ressurser 

til å klare seg på egen hånd for eksempel gjennom boveiledning.    

 

5.5.2 Fremskaffelse av bolig 

 

 Samarbeidet mellom hhv de ansvarlige for boligtildeling og de ansvarlige for fremskaffelse av 

boliger bør styrkes, for å forbedre tilpasningen av boligmassen til brukergruppenes boligbe-

hov 

 Det bør videre vurderes å styrke samarbeid med eksterne aktører, herunder private utleiere, 

for å bidra til at vanskeligstilte får etablert seg på det private leiemarkedet 

 

Vi vurderer at kommunen bør styrke samarbeidet mellom Eiendom som utbyggere og aktørene 

som har oversikt over behov blant vanskeligstilte på boligmarkedet. Det bør gjennomføres en 

kartlegging av behov blant ulike brukergrupper som kan gi innspill til fremtidig utbygging og 

eventuelt utbedring og endring av eksisterende boligmasse. Dersom kommunen har som målset-

ting å sette vanskeligstilte i stand til å klare seg på det ordinære boligmarkedet, bør som nevnt 

booppfølgingsarbeidet knyttes opp mot denne målsettingen. Kommunen kan også dra fordel av å 

styrke samarbeidet med LOBB i forbindelse med utbygging, og med private utleiere for å bidra til 

at vanskeligstilte får etablert seg på det private leiemarkedet.     

 

5.5.3 Tildeling av bolig 

 

 Samordningen mellom de mest sentrale boligsosiale oppgavene – booppfølging, fremskaffelse 

og tildeling av bolig – bør styrkes.  

 

Tildeling av bolig til de aktuelle målgruppene foregår i regi av Boligtildelingsgruppen, og vi vurde-

rer at det ikke er spesielle utfordringer knyttet til deres arbeid. Likevel kan det knyttes utford-

ringer til at erfaringene til de som arbeider med henholdsvis boligtildeling, boligoppfølging, og 

fremskaffelse av boliger ikke i tilstrekkelig grad knyttes opp mot hverandre. 

 

5.6 Virkemiddelbruk 

 

 Virkemiddelbruk bør ses i sammenheng med de øvrige anbefalinger vi gir for et mer helhetlig 

boligsosialt arbeid i Lillehammer 

 

Rambøll vurderer at det er behov for å styrke samordningen av de boligsosiale virkemidlene slik 

at man får tilrettelagt for helhetlig virkemiddelbruk. Det er behov for å styrke kommunikasjonen 

mellom de ulike aktørene som forvalter de ulike virkemidlene. En måte å skape en samordning er 

ved å etablere et boligkontor som forvalter de viktigste virkemidlene. For eksempel kan et slikt 

boligkontor ha ansvar for tildeling av bolig, råd og veiledning, forvaltning av Husbankens virke-

midler, samt generell booppfølging. I tillegg kan et slikt kontor ha ansvar for bestilling av boliger 

for vanskeligstilte, og bestilling av booppfølging for vanskeligstilte med spesielle behov. Boligkon-

toret vil dermed kunne ha både et utfører- og koordineringsansvar, og dette vil kunne bidra til at 

man får implementert en helhetlig virkemiddelbruk som tilbyr brukere individuelt tilpassede tje-

nester. 

 

Det fremgår av de kvalitative intervjuene at det er behov for å avklare kommunens holdning til 

bruk av boligsosiale virkemidler. Dersom kommunen skal ta større risiko i forbindelse med låne-

utbetalinger bør dette nedfelles i sentrale strategier. Generelt vurderer vi at et bredere og mer 

forankret strategisk fundament vil kunne bidra til å styrke kommunens boligsosiale arbeid ve-

sentlig. BoSo representerer også en mulighet for å utfordre Husbanken på områder der deres til-

bud virker begrensende på utviklingen av det boligsosiale arbeidet, for eksempel når det gjelder 

kommunens tilgang på boligtilskuddsmidler.   
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5.7 Kunnskap og kompetanse på det boligsosiale området 

 

 Kommunen bør gjennom en samling av relevant kompetanse utvikle samarbeidsarenaer som 

tilrettelegger for kunnskapsdeling slik at tilgjengelig kompetanse utnyttes bedre. Dette inne-

bærer også å gjennomføre en nærmere kartlegging av hvilke kompetanse som befinner seg 

hvor i organisasjonen 

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

keligstilte på boligmarkedet etter de samordningsprinsipper som følges av boliggruppa 

 Kommunen bør se på mulighetene for å sette opp en innsats som har som hovedmål å skaffe 

inngående kunnskap om hovedmålgruppenes behov 

 Det bør gjøres en ytterligere avgrensing av målgruppene for det boligsosiale arbeidet, dette 

gjelder i særdeleshet unge voksne som av ulike årsaker må lære å bo 

 

Når det gjelder den kunnskap og kompetanse som kommunen besitter ser vi at denne kan utnyt-

tes på en bedre måte. Dette dreier seg om kunnskap som på forskjellige vis bedre kan integreres 

i det boligsosiale arbeidet, og kunnskap som er verdifull i en mer utradisjonell forstand. Vi vurde-

rer at kommunen bør starte opp med å iverksette tiltak rettet mot egen organisasjon for å opti-

malisere forutsetningene for kommunikasjon og samarbeid på det boligsosiale feltet. Dette dreier 

seg om å utnytte den kompetansen som kommunen allerede er i besittelse av på en bedre måte, 

gjennom for eksempel formaliserte samarbeidsmøter og erfaringsdelingssamlinger. Blant annet 

kan en se om det er mulig å bedre utnytte den uformelle kompetanse som ligger i organisasjo-

nen. Dette vil blant annet medføre å undersøke i hvilken grad vaktmestere, eller annet relevant 

personell, besitter kunnskap på gruppenivå som kan deles uten at man kommer i konflikt med 

taushetsplikt eller tillitsforholdet til den enkelte beboer. 

 

Vi vurderer at kommunen besitter oversikt om brukergrupper med rus- og/eller psykiatriproble-

matikk, men at det vil være et strategisk godt valg å gjøre en ekstra innsats for å legge et bedre 

kunnskapsgrunnlag om sine to uttalte hovedmålgrupper. Unge voksne som av ulike årsaker må 

lære å bo kan koordineres og avgrenses tydeligere ved å se nærmere på hvordan andre sentrale 

plandokumenter, for eksempel Plan for psykisk helsearbeid, omtaler denne gruppen. På denne 

måten vil man i større grad kunne se tjenesteyting opp i mot behovene. Arbeidet kan for eksem-

pel være todelt: 

 

 Samle alle aktører med relevant kunnskap, for eksempel Frelsesarmeen, 2.linje, brukerorga-

nisasjoner, kommunalt ansatte fra flere fagområder for idédugnad om hvordan kunnskap 

bedre kan samles på en måte som gjør den mobiliserbar 

 Gjennomføre brukerundersøkelser etter enkle prinsipper som søker å kartlegge gruppene, 

samt at de gi mulighet til å komme med innspill om hvordan tilbudet de mottar kan gi en 

bedre hverdag 

 
  



 

 

 

 

 

 
 
 

38 

 

5.8 Overordnete styrker, svakheter, muligheter og trusler 

I følgende SWOT-analyse presenterer vi hva som framstår som kommunens styrker, svakheter, 

muligheter og trusler. Styrker og svakheter dreier seg i hovedsak om interne forhold i kommu-

nen, mens muligheter og trusler dreier seg om eksterne forhold. 

 

Figur 5.1- Styrker, svakheter, muligheter og trusler for det boligsosiale arbeidet i Lillehammer kommune 

 

 

 

 

De anbefalinger som Rambøll har skissert i dette kapittelet er i hovedsak knyttet til å imøtekom-

me de svakheter som fremheves i SWOT-analysen ovenfor. Av de anbefalingene som vi har gitt, 

ønsker vi nok en gang å fremheve viktigheten av å utarbeide en felles strategi – som er forankret 

i alle de ulike involverte tjenesteinstansene, og som kan sørge for at man i den fremtidige sats-

ningen er bevisste på, og jobber sammen mot et sett med felles målsettinger. Styrket samarbeid 

og styrket kompetanse bør være forhold som er prioritert i en slik strategi. Strategien bør således 

fokusere på mulige samarbeidsformer og synergier på tvers av de involverte instansene – herun-

der synergier i forhold til en bedre utnyttelse av foreliggende kompetanse. Det å løse opp i disse 

utfordringer mener vi vil gi ringvirkninger i forhold til mange av de andre utfordringene som har 

blitt fremhevet i rapporten.  

 

Slik vi poengterer i analysen ovenfor foreligger det en rekke viktige styrker som det kan bygges 

videre på. I arbeidet med å utarbeide en felles, langsiktig strategi for det boligsosiale arbeidet 

bør kommunen dermed fokusere på å bygge videre på de skisserte styrkene. Videre bør kommu-

nen være bevisst de muligheter som fremheves, samt være oppmerksom på de eksterne trusler 

som foreligger.  

 

 

Styrker

● Stor motivasjon blant de 
ansatte

● Økende grad av politisk 
forankring av boligsosialt arbeid

● Besitter mye nødvendig 
kompetanse  

● Velfungerende samarbeid i 
boligtildelingsgruppa, som kan 
ligge til grunn for utvikling på 
feltet

Svakheter

● Mangel på felles strategi

● Underskudd på egnede boliger 
til noen målgrupper

● Uklare roller ift boppfølging

● Manglende utnyttelse av 
kompetanse

● Manglende kunnskap om 
hovemålgrupper

● Fragmentert organisering og 
for lite formalisert samarbeid

Muligheter

● Samarbeid med Husbanken  
kan styrke økonomi og 
kompetanse

● Samarbeid med  eksterne 
aktører kan bidra til å dekke 
boligunderskudd 

● Samarbeid med frivillige  org. 
kan bidra til bedre booppfølging

● Samarbeid med eksterne 
aktører, feks frivillige org. og 
2.linje kan bidra til bedre 
kunnskap om målgruppers behov

Trusler

● Mangel på tilgjengelige arealer 
for boligutbygging i kommunen

● Generelt høye boligpriser

● Fare for opphopning av sosiale 
problemer i avgrensede 
boligmiljøer 


