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0. Sammendrag 
Foreliggende plan er utarbeidet av en tverrfaglig prosjektgruppe. Mandatet for arbeidet er gitt 
av Rådmannen. 
 
Kapittel 1  
Her gis det en framstilling av mandat, arbeidets organisering, målene for planen ut fra 
mandatet, statlige føringer, kommunens ansvar og en fokusering på brukerperspektiv. 
 
Overordnede målsetning 
Den overordnede målsetningen er å lage en samlet plan for kommunens arbeid for at unge 
og vanskeligstilte skal kunne etablere seg og bli boende i en bolig. 
 
Mandat: 
I følge mandatet skal prosjektgruppen se på følgende: 
1. Gi en beskrivelse og vurdering av generelle befolknings- og boforhold i kommunen. 
2. Utarbeide en oversikt over behovet for ulike typer boliger og andre boligtiltak til 
vanskeligstilte grupper på boligmarkedet. 
3. Kartlegge den kommunale boligmassen, og vurdere utnyttelsen av denne. 
4. Vurdere generell utbygging og arealutnyttelse i kommunen. 
5. Gjennomgå og vurdere kommunens bruk av låne- og tilskuddsordninger. 
6. Gjennomgå og vurdere kommunens organisering av det boligsosiale arbeidet. 
7. Lage en samlet plan for framskaffelse av boliger, og behov for booppfølging til 
vanskeligstilte på boligmarkedet. 

Dette medfører blant annet å: 
 Vurdere muligheter for ombygging, kjøp, salg og endret disponering av den 

kommunale boligmassen, og foreslå eventuelle nybygg. 
 Legge til grunn et langtidsperspektiv, tilrettelegge planen for rullering og 

ansvarsplassere oppfølgingen av planen. 
 Vurdere utarbeidelsen av planen i sammenheng med andre kommunale planer som 

kommuneplan/eldreplan/psykiatriplan/økonomi. (Velg de planer som eksisterer i 
kommunen.) 

 
Med vanskeligstilte på boligmarkedet forstås personer som, av en eller annen grunn, har 
problemer med å etablere seg eller bli boende i en bolig. En har erfart at det er store 
utfordringer på tiltakssiden både når det gjelder det å framskaffe bolig, og å kunne gi 
oppfølging. 
 
Kommunen sitt generelle behov i forhold til vanskeligstilte på boligmarkedet vil være å ha 
tilstrekkelig med boliger, personale i/tilknyttet boligene og å ha et mangfold av tiltak. Ut fra 
forutsetningene i vedtatt mandat og overordnet mål ble det satt opp følgende hovedmål med 
planen: 
 
Hovedmål:  
 

1. Kommunen skal ha en god utnyttelse og oppgradering av eksisterende 
boligmasse, samt bytte ut boliger som ikke er egnet. 

2. Kommunen må inneha tilstrekkelig antall tilpassede boliger, slik at en dekker 
de behovene en har i kommunen.  

3. Kommunen må legge til rette for at de som ikke klarer seg selv i egen bolig skal 
få tilstrekkelig hjelp til å mestre dagliglivet og bli boende i egen bolig.  

4. Kommunen skal ha et godt samarbeid med private aktører/ideelle 
organisasjoner, for å dekke de behovene kommunen selv ikke klarer å realisere.  

5. Kommunen skal ha en aktiv bruk av Husbankens låne- og tilskuddsordninger. 
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Det er enhver borgers ansvar å skaffe seg egen bolig. Økonomiske, sosiale, psykiske og 
fysiske problemer gjør at en del mennesker likevel har problemer med å skaffe seg egen 
bolig eller beholde egen bolig. I det siste tiåret har det vært nasjonal politikk at så mange 
som mulig skal integreres i lokalsamfunnet og ha selvstendige boliger.  
  
Lov om sosiale tjenester regulerer kommunens ansvar for vanskeligstilte i boligmarkedet. 
Dette gjelder ansvaret for å medvirke til å skaffe bolig for de som ikke selv kan ivareta sine 
interesser i dette markedet samt forpliktelsen til å finne midlertidig husvære for de som har 
akutt behov for tak over hodet. Videre angir loven de viktigste tjenestene i sammenheng med 
det boligsosiale arbeid, for eksempel praktisk bistand og opplæring.   
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Kapittel 2 
I dette kapittelet gis en oversikt over boligmarkedet, befolkningsutvikling og 
samfunnsøkonomiske utviklingstrekk. 
 
Befolkningstallet i Haugesund per 01.01.08 var på 32 956. Det er en økning i 
befolkningsveksten i Haugesund, og de siste 10 årene har befolkningstallet steget med 12,1 
%, fra 29 385 til 32 956 innbyggere. 
 
Viktige trekk ved befolkningsprognosen, er at antall barn i grunnskolen vil øke fram mot 2020 
for deretter å stabilisere seg på et nivå som er ca. 500 elever mer enn situasjonen er i dag. 
Antallet eldre vil øke sterkt for aldersgruppen 67-79, men vil avta for aldersgruppen 80+. For 
80+ vil det komme en økning i 2025. For 90+ vil det være en liten økning de nærmeste 
årene, for deretter å avta noe.  Det er en sammenheng mellom befolkningsøkning og det 
antall personer som vil ha et boligbehov. Rundt regnet 1 % av befolkningen kartlegges med 
et boligbehov. (Husbanken 2008). 
 
Erfaringsmessig er det imidlertid andre forhold enn den rene befolkningsveksten som vil ha 
avgjørende innflytelse på hvor mange personer som har et boligbehov. Dette vil for eksempel 
dreie seg om:  

• Utviklingen i arbeidsmarkedet  
• Boligbygging – omfang og hvilke typer boliger som bygges  
• Prisutvikling på boliger, herunder rentenivået  
• Utviklingen i leiemarkedet  

 
De siste årene har en i hele landet sett en sterk økning i boligprisene. Samtidig har det vært 
sterk økning i sysselsettingen, og vi har sett en markert reallønnsvekst. Samtidig har Norges 
Banks styringsrente steget til 5,75 % i september 2008 fra et bunnivå på 2 % i 2004. 
Boligrenta er imidlertid nå på vei ned igjen. 
  
Det er flere forhold som peker i ulike retninger når vi vurderer den samfunnsøkonomiske 
utviklinga i et boligsosialt perspektiv. Vi tror, og der har vi mange økonomer med oss, at så 
lenge sysselsettingen er god vil norske husholdninger greie å håndtere de høye boligprisene 
og det rentenivået en ser den nærmeste tida. Det en kanskje vil se er en sterkt redusert 
prisvekst på boliger, og kanskje til og med en mindre nedgang.   
 
Nå skal det ikke legges skjul på at det kan være spesielle forhold ved boligmarkedet som kan 
ramme enkeltgrupper svært negativt. Dette gjelder for eksempel borettslagsboliger med høy 
fellesgjeld der fellesgjelden er så høy at en ikke har en egenkapitaldekning som gir 
muligheter for forsikring mot tap som følge av misligholdt husleie. De mest pessimistiske 
snakker også om gjeldskrise i enkelte husholdninger. Dette gjelder husholdninger som har 
spesielt høye boliglån, og der gjeldskrisen inntrer i de situasjoner der en må selge på 
tidspunkt der boligprisene har falt. Da kan en komme i en situasjon der en etter boligsalget 
sitter igjen med gjeld, og der en skal ut å skaffe en ny bolig med negativ boligkapital.  
  
Selv om slike negative situasjoner skulle inntre, er det vår vurdering at slike forhold ikke vil 
påvirke omfanget og behovet for spesielle boligsosiale tiltak. Dersom sysselsettingen 
opprettholdes på et høyt nivå, vil dette være det fundamentale grunnlaget for den enkelte for 
å gjøre tilpasninger i boligmarkedet selv om husholdningen har gjort uheldige disposisjoner. 
Enkelt sagt kan man selge den store eneboligen og kjøpe en leilighet så lenge man har jobb. 
Man kan gjøre svært mange individuelle tilpasninger før en kommer i den situasjon at en er 
nødt til å trekke den konklusjon at en ikke greier å løse sitt boligbehov på egenhånd. 
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Kapitel 3 
Her har vi tatt for oss de økonomiske virkemidlene som foreligger, og bruken av disse i 
kommunen. 
 
Husbanken har ulike støtte-, låne- og tilskuddsordninger. Formålet med disse ordningene er 
å medvirke til at også vanskeligstilte skal bli i stand til å anskaffe og bo i egen bolig. 
Ordningene brukes aktivt til å hjelpe flest mulig til å kjøpe egen bolig.  
 
Husbankens ordninger i dag er:  
Grunnlån: Det som ligner mest på det tradisjonelle ”husbanklånet”. Ved årsskiftet 2006 ble 
det som tidligere var Husbankens oppføringslån og utbedringslån, slått sammen til nytt 
grunnlån.   
  
Startlån: Startlån er en låneordning som kan søkes av personer som har problemer med å 
skaffe egenkapital for å etablere seg. Lånet kan gis både til kjøp av bolig og til refinansiering.   
  
Boligtilskudd: Boligtilskuddet skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for 
vanskeligstilte på boligmarkedet. Ordningen er sterkt behovsprøvd, og kan gis til 
enkeltpersoner eller husstander med varig lav inntekt som ikke er i stand til å betjene fullt lån 
til egnet bolig.   
  
Bostøtte: Dette er en statlig støtteordning som administreres av Husbanken og kommunene. 
Bostøtten skal sikre at vanskeligstilte på boligmarkedet skal få en bolig, og beholde denne.   
 
Lov om sosiale tjenester pålegger kommunen ved NAV(Sosialtjenesten) å yte økonomisk 
hjelp til personer som ikke klarer sine utgifter, herunder også boutgifter. I tillegg yter NAV 
hjelp i form av disponering av menneskers inntekt, dersom de ikke klarer å disponerer 
pengene sine selv, samt gir økonomisk rådgivning/gjeldsrådgivning.  
 
Utfordringene til kommunen ligger i å forsikre oss om at låne- og tilkuddsordningene blir gjort 
kjent blant kommunens innbyggere. I tillegg må de enkelte enhetene som jobber med 
mennesker som er vanskeligstilt på boligmarkedet, være kjent med de ulike ordningene.  
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Kapittel 4 
Her gis en oversikt over kommunes boligmasse, samt utfordringer og fremtidige behov. 
 
Kommunen disponerer 552 boliger, som Bygg- og Vedlikeholdsenheten har oversikt over, og 
forvalter. I tillegg kommer 12 psykiatriboliger på Udland, samt 8 boliger i Valhallgaten, som er 
sameie, eid av utviklingshemmede. Haugesund kommune leier en leilighet til personalbase 
og en leilighet som leies ut på framleie.  
 
Per oktober 2008  

 499 boliger utleid. 
 24 leiligheter ubeboelige.  
 29 leiligheter som stod ubebodd av ulike årsaker.  
 81 søkere til kommunal utleiebolig. 
 

KOSTRA-tallene for 2007 viser at Haugesund kommune disponerer færre boliger enn 
kommuner det er relevant å sammenligne seg med(Kommunegruppe 13). Haugesund har 17 
kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere(tallet inkluderer private omsorgsboliger 
med kommunal tildelingsrett). Gjennomsnittet for sammenlignbare kommuner er 19 boliger 
per 1000 innbyggere. Dette betyr at Haugesund har ca 10 % færre boliger enn 
gjennomsnittet av kommuner i den gruppen som normalt blir sammenlignet.  
 
Ut i fra kartleggingen som er fortatt, og innhenting av opplysninger om boligbehov fra de ulike 
enhetene i kommunen, har prosjektgruppen sett en del utfordringer som vi har valgt å 
fokusere på i planen. 

 
 Behov for boliger til Rusmisbrukere. Kartleggingen sier oss at per i dag er 43 

rusmisbrukere uten bolig. Ganske mange av dem trenger også oppfølging i bolig, for å 
kunne bo og bli boende. 

 Boliger til personer med kombinasjon rus/psykiatri. En ser ut i fra egne kunnskaper, samt 
kartleggingen at dette er et udekket behov i kommunen. 23 personer som står uten 
tilfredsstillende botilbud, har kombinasjon rus/psykiatri. 

 Vi har også en liten gruppe mennesker med svært lav boevne, og som i tillegg kan ha 
rus/psykiatri problematikk. Disse har per i dag ikke et egnet botilbud. Kommunen trenger 
en type bolig som er robuste, også kalt ”skeive hus”. Den gruppen trenger også 
oppfølging i boligen, med botrening, og jevnlig tilsyn, og utvask av boligen.  

 Boliger til flyktninger. Kommunen skal bosette flere flyktninger i 2009 enn tidligere år, 
etter forespørsel fra IMDI. En ser at behovet for boliger til flyktninger er økende. En 
trenger flere kommunale boliger, og noen trenger også å få lengre kontrakter enn de får 
per i dag. Det kan ev. også være aktuelt at flyktningene får tilbud om å kjøpe ut den 
kommunale boligen når de har økonomi til dette.  

 Når det gjelder boliger til mennesker med psykisk utviklingshemming, er en per i dag på 
god vei ifht å få dekket det behovet som er kjent. Behovet dekkes via utbygging i 
Øyvind Skaldarspillarsveg og Stallvegen, samt Uni-k prosjektet og de som ønsker 
å bygge privat i Skjoldavn.(ev. annen kommunal tomt, jfr. Formannsskapssak). 
Med denne gruppen er det viktig å ha en plan på fremtidige boliger, da ad hoc løsninger 
blir veldig dyre. En vet som regel en stund på forhånd når disse menneskene trenger en 
bolig, dersom de bor i kommunen, men dersom de kommer tilflyttende, er det vanskelig å 
forutse.  

 Boliger til mennesker med alvorlig psykisk lidelse, blir ivaretatt i vedtatt delplan psykiatri. 
Denne må følges opp, og foreslåtte tiltak må gjennomføres:  

o Det etableres nytt bofellesskap for særlig ressurskrevende brukere. Det bør 
vurderes om dette kan gjøres i et interkommunalt samarbeid. 
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o Det etableres nytt bofellesskap for 10 personer i planperioden – målgruppe 
nysyke. 

o Med utgangspunkt i Individuell Plan for den enkelte, etableres botilbud for 4 unge 
personer. Det bør vurderes om dette kan gjøres i et interkommunalt samarbeid.  

 Når det gjelder boliger til mennesker med fysisk funksjonshemming, er dette en stor 
gruppe i kartleggingen. Hovedgrunnen til at dette er en så stor gruppe, er at mange av 
disse er eldre, og eier boligen selv. De ønsker ikke å bytte bolig, og boligen er vanskelig 
å tilrettelegge slik den er i dag. Det som blir viktig ifht denne gruppen, er at de blir gjort 
kjent med mulighetene for tilskudd, og ev. kobles opp mot boligrådgivningsgruppen i 
kommunen, for veiledning. I tillegg er det viktig at kommunen legger føringer for fremtidig 
privat utbygging av boliger til eldre, slik at disse blir funksjonelle ifht de behovene en har 
når en blir eldre. 

 Boliger til ungdommer som kommer fra barnevernstjenesten, og skal ut i egen bolig, er 
også et udekket behov. En del av disse trenger botrening og oppfølging i starten, og 
kommunen trenger overgangsboliger med oppfølging til denne gruppen. 
Barnevernstjenesten og NAV har en samarbeidsavtale i forhold til overgangen mellom 
barnevern og NAV, men mangler et tilfredsstillende botilbud til ungdommene. Det siste 
året har dette dreid seg om mellom 5 – 10 ungdommer. Disse sliter med en rekke 
problemer og er ikke lette å plassere inn i dagens boligmasse. 

 I tillegg har vi en gruppe som vi har valgt å kalle ”sårbar” ungdom. Dette er ungdom som 
flytter for seg selv, enten ut fra fosterhjem, foreldrehjem eller institusjon og som trenger 
en trygg bosituasjon med støtte- tiltak for å hindre utvikling av rus, kriminalitet, alvorlige 
psykisk lidelse eller andre sosiale vansker. Det er behov for midlertidige boliger for å 
sikre god overgang til selvstendig voksenliv. Behovet for nevnte boliger kan gjelde 
ungdom som oppleves som ”umoden” for alderen og ikke mestrer å skaffe seg bolig på 
egenhånd og bo uten oppfølging. Ungdommen kan ha ulike diagnoser som for eksempel 
ADHD eller tourette syndrom, eller ikke-diagnostiserte vansker som medfører lavere 
funksjonsnivå enn forventet ut fra alder. Ansvarsforhold mellom sosialtjeneste, 
barnevern, psykiatri og pleie- og omsorg kan være utydelige eller overlappende og krever 
både samarbeid og tilgang på tiltak deriblant hensiktsmessige boliger. Kommunen har i 
denne sammenheng behov for `trygge` boliger. Dvs. boliger som er lokalisert i ordinære 
omgivelser (ikke sosialt belastede områder), som for eksempel blokkleiligheter. Stikkord: 
ikke fokus på størrelse, gjerne hybel, kunne trene på bo-ferdigheter, mulighet for å kunne 
skjerme seg ved ikke å bo på bakkeplan. (med porttelefon). 

 Kommunen har også behov for akutt boliger til personer som for eksempel kommer ut fra 
fengsel, institusjon, eller av annen grunn står på gata uten et botilbud. Ikke alle passer 
inn i Frelsesarmeens bo- og omsorgssenter, og alternativet med hospits er en dyr 
løsning. Kommunen har per i dag ikke samarbeidsavtaler med omliggende fengsel, og 
dette bør komme på plass. Dersom en skal ha en samarbeidsavtale med 
fengslene/kriminalomsorgen, må en også ha tiltak for å opprettholde kommunens del av 
avtalen. En må i den sammenheng også ha en plan i forhold til overgangsbolig, dersom 
permanent bolig ikke er på plass. Det fremheves i den nasjonale strategiplanen hvor 
viktig det er at personer som kommer ut av fengsel har et bra boligtilbud, for å forhindre 
nye kriminelle handlinger. Kommunen er kjent med at Kirkens Bymisjon vil starte opp et 
prosjekt med overgang fra fengsel til varig bolig.  

 I tillegg har kommunen ved barneverntjenesten en liten gruppe bestående av barn under 
18 år (for tiden 1 ungdom, men denne gruppen anses som økende). Ungdommen har 
store adferdsproblemer og er i behov av døgnoppfølging. Ungdommen har diagnose 
lettere psykisk utviklingshemmet og får derfor ikke rettigheter via Bufetat. Per i dag er 
ungdommen ivaretatt via tiltak fra Vesterled. Tiltaket koster kommunen kr. 6.700,- per 
døgn, dvs kr. 201.000,- per måned og deles mellom Bestillerkontoret og 
Barneverntjenesten. Vi har også et annet barn/ungdom som vi er i ferd med å utarbeide 
et lignende tilbud til. Barneverntjenesten vurderer det som svært viktig at kommunen har 
et eget tilbud til denne gruppen ungdommer/barn.  
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Når vi ser hvor stort behovet er blant de ulike brukergruppene i kommunen, blir det viktig å 
opprettholde dagens antall kommunale boliger, og eventuelt også øke antallet. Vi har også 
mennesker som ikke kommer inn under noen av disse ”kategoriene”, men som har behov for 
bistand fra kommunen ifht bolig. Det kan være økonomisk eller sosialt vanskeligstilte eller 
andre, som av ulike grunner har vansker med å komme inn på det private eie eller 
leiemarkedet. 
 
Kapittel 5  
I dette kapittelet gir vi en oversikt over kommunens organisering av det boligsosial arbeidet, 
og utfordringer. Her gjengis kun utfordringene. 
 
Utfordringer ved tildeling av bolig: 
Dagens organisasjon ved tildeling av bolig bør revurderes. Per i dag er mange ulike enheter 
involvert når en tildeler boliger, og en bør se på mulighetene for å få til en bedre organisering 
av tildeling, samt oppdatere tildelingsrutinene.  
Når en søker kommunal bolig, blir en tilskrevet med informasjon om at en står på venteliste, 
og at en må søke på ny om 6 måneder, dersom en ikke har hørt noe. Mange av de som 
søker kommunal bolig, vil ikke klare å følge med på hvor lenge en har ventet på kommunal 
bolig, og om en eventuelt fortsatt står på venteliste. 
Mange står også lenge i kø for kommunal bolig, noe Riksrevisjonen også påpeker i sin 
rapport.  
 
Utfordringer i forhold til oppfølging i bolig: 
Miljøarbeidertjenester til mennesker med ulike utfordringer ifht bolig, er et umettet behov. De 
fleste kan klare å bo og bli boende i en bolig, dersom de får oppfølging og hjelp i boligen. 
Utfordringen til kommunen er å ha nok ressurser til å dekke behovet.  
Gjennom kartleggingen fikk vi belyst at 225 boenheter trenger oppfølging i boligen, alt fra 
ukentlig oppfølging til kontinuerlig tilsyn. Hovedtyngden av de som trenger kontinuerlig eller 
daglig praktisk hjelp og miljøtiltak fysisk funksjonshemmede og mennesker med psykisk 
utviklingshemming. Når det gjelder de som trenger daglig, flere ganger i uken eller ukentlig 
oppfølging, er hovedtyngden rusmiddelmisbrukere, mennesker med psykisk lidelse og sosialt 
vanskeligstilte.  
 
Når det gjelder omsorgsboligene, viser erfaringer at disse ikke fungerer etter intensjonen, der 
tanken var å kunne bo i omsorgsboligen, med tilrettelagte tjenester til livets slutt. Erfaringene 
viser at mange søkes inn på syke-/ aldershjem når helsetilstand og funksjonsnivå er 
sviktende. Fast bemanning i boligene vil gi et mer forutsigbart tilbud til beboerne. Det ville 
utsette behovet for plass i institusjon, og derved spare kommunen for store ressurser. 
 
Vi ser at vi trenger en økning i ressurser når det gjelder oppfølging i 
bolig/miljøarbeidertjeneste generelt for alle brukergruppene i kommunen. Mange trenger 
boveiledning og generell oppfølging/tilsyn, for å kunne bo og bli boende i egen bolig. Ved å 
sette inn ressurser på dette området, vil slitasjen på boligene bli mindre, og en får mindre 
utgifter til vedlikehold av kommunale boliger, men også private utleieboliger. I tillegg kan 
disse personene bli boende lengre, og en forhindrer utkastelse og stadig skifte av boliger for 
enkelte. Dette vil igjen gjøre at de som jobber med disse personene, samt personene selv får 
mer tid til å fokusere på andre viktige ting, som behandling, aktivitet og arbeid osv. 
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Kapittel 6 
I dette kapittelet gis en oppsummering av kartleggingen som ble gjort i forbindelse med 
utarbeidelse av boligsosial handlingsplan. 
 
Kartleggingsmetoden som er brukt er utarbeidet av Husbanken i samarbeid med Byggforsk.  
Kartleggingen ble begrenset til å omfatte personer som har vært i kontakt med eller mottatt 
tjenester fra en av kommunens tjenestesteder de siste 6 månedene. For Haugesund 
kommune ble dette gjeldende for perioden 15.03.08 – 15.09.08.  
Det er bare husstander med utilfredsstillende boforhold som ble kartlagt. 
De enhet som deltok i kartleggingen var; 
 

 Boligkontoret 
 Bygg- og vedlikeholdstjenesten 
 NAV 
 Barnevernet 
 Rusteamet 
 Psykiatritjenesten 
 Ergo- og fysioterapitjenesten 
 Bestillerkontoret 
 

I tillegg inviterte vi også Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeens bo- og omsorgssenter og 
veiledningssenteret for pårørende til å delta i kartleggingen. Dette fordi de er i kontakt med 
en del brukere som kanskje ikke er i kontakt med hjelpeapparatet. 
 
Antall husstander som ble kartlagt i haugesund er 328. I disse husstandene bodde det til 
sammen 472 personer, derav 121 barn under 18 år.  
 
Viktige tall i forbindelse med kartleggingen: 
- Enslige husstander utgjør ca. 65 % av alle kartlagte.   
- Største delen av de kartlagte er rusmiddelmisbrukere, ca. 27 %. 
- Ca. en tredjedel er per i dag uten bolig, de resterende har en eller annen form for boforhold, 
som er utilfredsstillende. 
- Nesten 90% av de kartlagte har inntekt som er lavere enn grensen for boligtilskudd fra 
Husbanken, dvs. at de fleste har dårlig økonomi. 
- 77 % av de kartlagte har en botid i kommunen på over 5 år. 
- Ca. 68 % (225 husstander) av de kartlagte husstandene trenger oppfølging i boligen. 
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Kapittel 7 
Her gis en kort oppsummering av andre planer som foreligger eller er under arbeid i 
kommunen, som må sees i sammenheng med boligsosial handlingsplan. 
 
Planer som er omtalt: 
- Overordnet kommuneplan/samfunnsdel 
- Kommunedelplan for helse, sosial- og omsorgstjenester 2006-2020: 
- Delplan psykiatri 2007-2010 
- Utbyggingsprogram 2009-2012  
 
Kapittel 8 
I dette kapittelet gis en oversikt over hovedmål, delmål og tiltak som prosjektgruppen 
anbefaler i planen. 
 
Prosjektgruppen har satt ned følgende hovedmål med planen: 

1. Kommunen skal ha en god utnyttelse og oppgradering av eksisterende 
boligmasse, samt bytte ut boliger som ikke er egnet. 

2. Kommunen må inneha tilstrekkelig antall tilpassede boliger, slik at en dekker de 
behovene en har i kommunen.  

3. Kommunen må legge til rette for at de som ikke klarer seg selv i egen bolig skal 
få tilstrekkelig hjelp til å mestre dagliglivet og bli boende i egen bolig.  

4. Kommunen skal ha et godt samarbeid med private aktører/ideelle 
organisasjoner, for å dekke de behovene kommunen selv ikke klarer å realisere.  

5. Kommunen skal ha en aktiv bruk av Husbankens låne- og tilskuddsordninger. 
 
Kapittel 9 
Her presenteres forslag til handlingsplan, med angitt tidsperspektiv for når de ulike tiltakene 
forventes iverksatt, samt ev. budsjettøkning der dette er kjent. En del områder kreves 
ytterligere utredning, og må også opp til politisk behandling etter utredning. 
 
Hovedmål 1: Kommunen skal ha en god utnyttelse og oppgradering av eksisterende 
boligmasse, samt bytte ut boliger som ikke er egnet. 
Delmål/
Tiltak 

Benevnelse Iverksettes Kostnad 
økning 

Politisk  
behandl
ing. 

Oppf. 
ansvar * 

1.1 Gjennomgang av de som bor i 
kommunal bolig. 

Våren 2009 -  Bygg- og 
vedl.hold 

1.2 Gjennomgang og oppdatering av 
tildelingsrutinene, og evaluering av 
tildelingsutvalget. 

Våren 2009 -  Bygg 
og.vedl.h
old/NAV 

1.3 Selge de boligene som ikke er 
egnet/beboelige, og erstatte dem 
med nye kommunale boliger. 

2009/2010 - Ja Bygg –
og 
vedl.hold
/Boligkont
oret. 

1.4 Sikre god vedlikehold av den 
kommunale boligmassen. 

Kontinuerlig Årlig 
budsjettbe
handling 

Ja Bygg –og 
vedl.hold 
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Hovedmål 2: Kommunen må inneha tilstrekkelig antall tilpassede boliger, slik at en 
dekker de behovene en har i kommunen.  
Delmål/
Tiltak 

Benevnelse Iverksettes Kostnad 
økning 

Politisk  
behandl
ing. 

Oppf. 
ansvar * 

2.1 Vurdere mulighetene for 2-4 
akuttboliger/overgangsboliger til 
personer som kommer ut fra 
fengsel/institusjon eller lignende. 

Utredes 
2009 

  Bygg-og 
vedl.hold.
/NAV 

2.2 Kommunen bør ha overgangsboliger 
m/oppfølging til barn/ungdom som er i 
ferd med å avslutte tiltak fra 
barnevernstjenesten, bufetat eller 
henvender seg på NAV, og skal over i 
egen bolig. Boligene må være en 
treningsbolig, der beboer etter hvert 
skal over i en permanent bolig.  

Utredes 
2009 

  BV.tj., 
NAV og 
Bygg og 
vedl.hold 

2.3 Sikre et godt boligtilbud til 
rusmisbrukere – Frelsearmeens 
trappetrinn 2 utredes og kommunen 
bør gå i forhandlinger med 
Frelsesarmeen. 

Våren 2009 1 930 00
0,-/ 
2490 000
,- årlig fra 
2010 

Ja NAV 

2.4 Sikre et godt boligtilbud til personer 
med kombinasjon rus/psykiatri – 
Vurdere om trappetrinn 2 ved 
Frelsesarmeen også er aktuelt for 
denne gruppen, i forbindelse med 
forhandlinger med Frelsesarmeen. 

Våren 2009  Ja NAV 

2.5 Økning i antall psykiatriboliger, Tiltak 
jfr Delplan psykiatri 2007-2010 må 
gjennomføres 

2009/2010 Årlig 
budsjettb
ehandling 

Ja Helse- og 
forebyggi
ng 

2.6 Sørge for å ha tilstrekkelig antall 
kommunale boliger til personer som 
ikke kommer inn på det private 
leiemarkedet. Opprettholde og ev. 
øke dagens antall boliger, ved 
oppgradering/salg, og kjøp av nye 
boliger. 

2009/2010 Årlig 
budsjettb
ehandling 

Ja Bygg- og 
vedl.hold 

2.7 Boliger til ”sårbar” ungdom. Vurdere 
muligheten for ”trygge boliger” til 
denne gruppen. 

2009/2010   Bygg- og 
vedl.hold/
bestillerk
ontoret 

2.8 Tilrettelegging av boliger for 
mennesker med fysisk 
funksjonshemming 

Kontinuerlig   Bestillerk.
/boligk./er
go.fysio 

2.9 Boliger til mennesker med psykisk 
utviklingshemming  
1. Fullføre bygging av Stallvegen (II) 
2. Fullføre bygging av Øyv.sk.sp. 

veg (II) 
3. Samarbeid med UNI-K  
4. Tilrettelegge for tilskudd for 

utviklingshemmede, kjøp av egen 
bolig etter langvarig botrening, 

 
 
2009 
2009 
 
2009 
Kontinuerlig 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vedtatt 
 
Vedtatt 
 
 
 
 

Bestillerk
ontoret/H
else –og 
forebyggi
ng/Andre 
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sikre `sirkulasjon` 
5. Utvikle et sikkert databasert 

system for kartlegging av 
fremtidige boligbehov, gjerne med 
utgangspunkt i ansvarsgruppe/ IP  

 
 

 
2009/2010 

 
 

 
 
 

2.10 Fremskaffelse av flere boliger i 
forbindelse med bosetting av 
flyktninger  
1. Kjøpe to større boenheter til store 

familier som blir bosatt i 2009.  
2. NAV må vurdere årlig kjøp av 1-2 

boenheter, dekket av 
integreringstilskuddet.  

3. Tilby flyktninger som ønsker det 
og har økonomi til det, kjøp av 
den kommunale boligen, når de 
har bodd i 2 år. Vurdere dem ifht 
Startlån i forbindelse med kjøp. 
Bruke kjøpesummen til 
anskaffelse av ny bolig. 

 

 
 
 
2009 
 
Kontinuerlig 
 
 
Kontinuerlig 

 
 
 
Integrerin
gstilskud
d/fond 

 
 
 
Ja 

 
 
 
NAV/Byg
g og 
vedl.hold 

2.11 Sikre et boligtilbud til personer med 
svært lav boevne. Vurdere 
muligheten for bygging av ”skeive 
hus”. 

2009/2010 Årlig 
budsjettb
ehandling 

Ja Bygg og 
vedl.hold
/NAV/Bes
tillerkonto
ret 

2.12 Boligtilbudet til eldre må 
opprettholdes. Det vurderes at 
kommunen har god dekning når det 
gjelder tilbud til eldre per i dag. En 
bør likevel se nærmere på innholdet i 
tilbudet, jfr. Pkt. 3.3   

Kontinuerlig   Bestillerk
ontoret 

2.13 Kommunen utreder mulighetene for 
plassering av ungdom med spesielle 
behov, som ikke har tilbud fra Bufetat. 

2009 
Utredes 

  Barnever
ntjeneste
n/bestiller
kontoret 
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Hovedmål 3: Kommunen må legge til rette for at de som ikke klarer seg selv i egen 
bolig skal få tilstrekkelig hjelp til å mestre dagliglivet og bli boende i egen bolig. 
Delmål/
Tiltak 

Benevnelse Iverksettes Kostn
ad 
økning 

Politisk  
behandl
ing. 

Oppf. 
ansvar * 

3.1 1. Styrke miljøarbeidertjenesten som 
per i dag utføres av Kirkens 
Bymisjon etter vedtak fra NAV, 
med 1,6 årsverk. 

2. Psykiatritjenestens 
miljøarbeidertjeneste skal bygges 
ut i takt med behov, jfr. Delplan 
psykiatri 2007 – 2010.  

      Dette må sees i sammenheng 
med at det nå er vedtatt en felles 
miljøarbeidertjenesten for PU og 
psykiatritjenesten, med oppstart 
mai 2009. 

3. Kommunen bør vurdere å innføre 
ISF(Innsatsstyrt finansiering) av 
miljøarbeidertjenestene, for å 
sikre at pengene følger brukeren 
etter behovsprøvd vedtak. 

2010(Legges 
inn i budsjett 
for 2010) 
 
2009/2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utredes 
2009/2010 

Årlig 
budsjet
tbehan
dling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ja 
 
 
 
Ja 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja 

NAV 
 
 
 
Helse-og 
foreb./be
stillerkont
oret 
 
 
 
 
Bestilerko
ntoret/NA
V/Helse-
og 
forebyggi
ng 

3.2 Det settes ned en arbeidsgruppe som 
må utrede mulighetene for å ha 
miljøarbeiderbaser i de store 
bomiljøene på Risøy og i 
”Kommunegården”. 

Utredes  
2009 

  NAV/Hels
e- og 
foreb./By
gg- og 
vedl.hold 

3.3 Kommunen bør vurdere fast 
bemanning i omsorgsboligene, for å 
gi et mer forutsigbart tilbud til 
beboerne. 

Utredes  
2009 

  Bestillerk
ontoret 
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Hovedmål 4: Kommunen må ha et godt samarbeid med private aktører/ideelle 
organisasjoner, for å dekke de behovene kommunen selv ikke klarer å realisere.  
Delmål/
Tiltak 

Benevnelse Iverksettes Kostnad 
økning 

Politisk  
behandl
ing. 

Oppf. 
ansvar * 

4.1 Kommunen må fortløpende vurderer 
behovet for samarbeid med private, 
dersom en selv ikke klarer å løse 
boligutfordringer. 

Vurderes 
kontinuerlig 

  Bygg –og 
vedl.hold 

4.2 1. Kommunen har stilt en leilighet i 
”kommunegården” til disposisjon for 
Kirkens Bymisjon, som base for 
miljøarbeidertjenesten. Prosjektet 
med tilstedeværelse i bomiljøet i 
kommunegården må settes i gang så 
snart som mulig, og evalueres etter 
ca. 1 år.  
2. Samarbeid med Frelsesarmeen om 
bo- og omsorgssenter fortsetter, og 
vurderes utvidet til også å gjelde 
Trappetrinn 2, jfr. pkt. 2.3 

2009 
 
 
 
 
 
 
 
Kontinuerlig/ 
Utredes 

  Bygg –og 
vedl.hold/
NAV 
 
 
 
 
 
NAV 

 
Hovedmål 5: Kommunen skal ha en aktiv bruk av Husbankens låne- og 
tilskuddsordninger. 
Delmål/
Tiltak 

Benevnelse Iverksettes Kostnad 
økning 

Politisk  
behandl
ing. 

Oppf. 
ansvar * 

5.1 Legge link på Internettsiden til 
Haugesund kommune til Husbanken 
og Boligkontoret, med informasjon 
om låne- og tilskuddordningene. 

2009   Bolig- og 
eiendoms
kontoret 

5.2 Kommunen må vurdere mulighetene 
for større andel startlån-finansiering til 
enkeltpersoner. Kommunen må også 
vurdere mulighetene for å låne mer 
penger av Husbanken til videre utlån, 
som følge av nedgangstidene i 
markedet. 

2009 Årlig 
budsjettb
ehandling 

Ja Bolig –
og 
eiendom
skontore
t/NAV 

5.3 De som søker om kommunal bolig 
bør knyttes opp mot bolig- og 
eiendomskontoret, for vurdering av 
startlån, dersom de i følge 
ligningsutskriften ser ut til å ha god 
nok inntekt til å kunne betjene et 
huslån. 

2009 
Kontinuerlig 

  Bygg –
og 
vedl.hold
/Bolig –og 
eiendoms
kontoret 
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1.0 Innledning  
 
1.1 Bakgrunn og mandat 
I St. meld. Nr. 49 (1997-98) om boligetablering for unge og vanskeligstilte oppfordres 
kommunene til å utarbeide lokale handlingsplaner for boligetablering. Husbanken satte i 
gang prosjektet ”Lokale boligsosiale handlingsplaner”, for å stimulere og veilede kommunene 
i et målrettet planarbeid som kunne bistå vanskeligstilte husstander og unge i 
etableringsfasen med å etablere seg og beholde bolig.  
 
Den kommunale boligsosiale handlingsplanen skal ta for seg vanskeligstilte på 
boligmarkedet, og de som har problemer med å etablere seg og bli boende i bolig. Disse 
problemstillingene må sees i sammenheng med kommunens generelle boligpolitikk. Planen 
må også sees i sammenheng med kommunens øvrige planprosesser og plandokumenter.  
 
Haugesund kommune søkte Husbanken om midler til å utarbeide en boligsosial 
handlingsplan, og fikk tildelt kr. 100 000,00 til dette arbeidet.  
 
Bakgrunnen for at en har valgt å utarbeide en boligsosial handlingsplan for Haugesund 
kommune, er at det er ønskelig med en bedre oversikt over boligsituasjonen i kommunen. 
Egnet bolig er et gjennomgående tema i de fleste enheter hvor en møter vanskeligstilte 
mennesker, og kommunen ønsket derfor å sette fokus på denne utfordringen.  
 
Det har vært ønskelig å kartlegge hvilket tilbud som finnes i kommunen, og se dette i 
sammenheng med hva som er behovet. Ved å samkjøre boligpolitikken mellom enhetene, vil 
en få en mer effektiv utnyttelse av de ressursene som er tilgjengelige, og i større grad en 
samlet boligpolitikk i kommunen.  
 
Mandat: 
 
I følge mandatet skal prosjektgruppen se på følgende: 
 
1. Gi en beskrivelse og vurdering av generelle befolknings- og boforhold i kommunen. 
 
2. Utarbeide en oversikt over behovet for ulike typer boliger og andre boligtiltak til 
vanskeligstilte grupper på boligmarkedet. 
 
3. Kartlegge den kommunale boligmassen, og vurdere utnyttelsen av denne. 
 
4. Vurdere generell utbygging og arealutnyttelse i kommunen. 
 
5. Gjennomgå og vurdere kommunens bruk av låne- og tilskuddsordninger. 
 
6. Gjennomgå og vurdere kommunens organisering av det boligsosiale arbeidet. 
 
7. Lage en samlet plan for framskaffelse av boliger, og behov for booppfølging til 
vanskeligstilte på boligmarkedet. 

Dette medfører blant annet å: 
 Vurdere muligheter for ombygging, kjøp, salg og endret disponering av den 

kommunale boligmassen, og foreslå eventuelle nybygg. 
 Legge til grunn et langtidsperspektiv, tilrettelegge planen for rullering og 

ansvarsplassere oppfølgingen av planen. 
 Vurdere utarbeidelsen av planen i sammenheng med andre kommunale planer som 

kommuneplan/eldreplan/psykiatriplan/økonomi. (Velg de planer som eksisterer i 
kommunen.) 
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Mandatet er gitt av Rådmannsgruppen, som består av Rådmannen og tre kommunal 
direktører. Rådmannsgruppen har også fungert som styringsgruppe for prosjektet.  
Mandatet er tatt ut i fra forslaget som Husbanken har gitt i sin veileder for lokale boligsosiale 
handlingsplaner ”Slik gjør vi det”. 
 
1.2 Organisering 
Prosjektet har vært organisert på følgende måte: 
 
Styringsgruppen har bestått av Rådmannsgruppen i kommunen.  
Stål Alfredsen – fungerende rådmann 
Sissel Hynne - kommunaldirektør 
Jo Inge Hagland - kommunaldirektør 
Tore Haaland - kommunaldirektør 
 
Prosjektansvarlig har hatt ansvaret for gjennomføringen av prosjektet ved ledelse av 
prosjektgruppa og rapportering til styringsgruppa. Prosjektansvarlig har vært Janne Fingann 
Stol. 
 
Prosjektgruppen har utført de oppgaver som tilfaller prosjektet. Gruppen har bestått av: 
Odd Egil Eikje - Bestillerkontoret 
Marit Birk Danielsen - Bygg og vedlikehold 
Heine Skogland – Bygg og vedlikehold 
Heidi Stueland - Barnevernet 
Jonny Danielsen - NAV 
Vigdis Mardal - Boligkontoret 
Kai Warholm - Helse og forebygging(rusteamet) 
Birger Bakkevold - Teknisk forvaltning  
Leif Birkeland – Omsorgsfaglig rådgiver 
 
Husbanken veileder for lokale handlingsplanen ”Slik gjør vi det” er anvendt i arbeidet. Etter 
søknad til Husbanken ble det til planarbeidet gitt kr. 100.000 i kompetansetilskudd.  
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1.3 Målsetting med boligsosial handlingsplan ut fra mandatet 
Overordnede målsetning 
Den overordnede målsetningen er å lage en samlet plan for kommunens arbeid for at unge 
og vanskeligstilte skal kunne etablere seg og bli boende i en bolig. 
Prosjektet eies av Haugesund bystyre. 
 
Planen skal bidra til større effektivitet og mer samkjørt boligpolitikk ved å samordne 
ressursene i de ulike enhetene. Dermed kan en oppnå en mer målrettet bruk av statlige 
virkemidler og en bedre utnyttelse av kommunens boligmasse. 
 
Med vanskeligstilte på boligmarkedet forstås personer med fysiske eller sosialmedisinske 
problemer som i mangel på økonomiske ressurser, ikke har mulighet for å skaffe eller bli 
boende i en god bolig og et godt bomiljø. Planen angir tiltak innenfor en helhetlig boligpolitikk 
i et langsiktig perspektiv og tar for seg bistand til etablering i bolig og bistand til å bli boende i 
bolig. 
 
Bistand inngår i begrepet boligsosialt arbeid som er det samlede arbeid som gjøres i 
kommunen for å hjelpe sosialt utsatte grupper med å skaffe seg og holde på en bolig.  
Dette inkluderer bruk av en rekke boligsosiale virkemidler, både økonomiske støtte -, låne- 
og tilskuddsordninger, booppfølgingstjenester og kommunale utleieboliger. 
 
Kommunen sitt generelle behov i forhold til vanskeligstilte på boligmarkedet vil være å ha 
tilstrekkelig med boliger, personale i/tilknyttet boligene og å ha et mangfold av tiltak. Ut fra 
forutsetningene i vedtatt mandat og overordnet mål ble det satt opp følgende hovedmål med 
planen: 
 
Hovedmål:  
 

6. Kommunen skal ha en god utnyttelse og oppgradering av eksisterende 
boligmasse, samt bytte ut boliger som ikke er egnet. 

7. Kommunen må inneha tilstrekkelig antall tilpassede boliger, slik at en dekker 
de behovene en har i kommunen.  

8. Kommunen må legge til rette for at de som ikke klarer seg selv i egen bolig skal 
få tilstrekkelig hjelp til å mestre dagliglivet og bli boende i egen bolig.  

9. Kommunen skal ha et godt samarbeid med private aktører/ideelle 
organisasjoner, for å dekke de behovene kommunen selv ikke klarer å realisere.  

10. Kommunen skal ha en aktiv bruk av Husbankens låne- og tilskuddsordninger. 
 
1.4 Statlige føringer 
Det er enhver borgers ansvar å skaffe seg egen bolig. Økonomiske, sosiale, psykiske og 
fysiske problemer gjør at en del mennesker likevel har vanskeligheter med å skaffe seg egen 
bolig eller beholde egen bolig. I det siste tiåret har det vært nasjonal politikk at så mange 
som mulig skal integreres i lokalsamfunnet og ha selvstendige boliger. Det kan vises til 
reformen for psykisk utviklingshemmede, handlingsplan for eldre, handlingsplan psykiatri og 
den siste årenes satsing mot ”bostedsløshet”. Som bostedsløse regnes: 
 
”Personer som ikke disponerer egen eller leid bolig, og er henvist til tilfeldige boalternativer, 
samt personer som ikke har ordnet boalternativ for kommende natt, eller bor midlertidig hos 
familie og venner. Som bostedsløs regnes også personer som oppholder seg i fengsel, 
institusjoner, hospits eller lignende, som ikke har egen bolig og skrives ut eller løslates innen 
to måneder.” 
 (Husbanken m.fl.: Endelig hjemme – Utforming av boliger for vanskeligstilte E. Dyb. 2005) 
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Den nasjonale strategien ble lagt fram som politisk satsing i St.meld.nr.23 (2003-2004) ”0m 
boligpolitikken”. Her var visjonen for regjeringens politikk at ”Alle skal kunne bo godt og 
trygt”. Visjonen skal oppnås gjennom: 
 Tilrettelegging for et velfungerende boligmarked. 
 Skaffe boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet. 
 Øke antall miljøvennlige og universelt utformede boliger og boområder. 
 
I 2005 ble strategien nærmere presentert i dokumentet ”På vei til egen bolig” (utgitt av 
Kommunal og regiondepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgs-
departementet i samarbeid med Sosial- og helsedirektoratet og Husbanken).  
I forordet står det bl.a.: 
 
”Regjeringens mål er at alle skal bo godt og trygt, også de som trenger bistand og 
tilrettelegging for å skaffe seg bolig og beholde denne. Et godt sted å bo er en viktig 
forutsetning for integrering og deltagelse i arbeids- og samfunnsliv. En god bolig er 
nødvendig for å kunne dra nytte av behandlingstilbud for rusmiddelproblemer og psykiske 
lidelser. Å skaffe bolig til en person som er løslatt fra fengsel kan bidra til å forebygge 
fremtidige kriminelle handlinger. Et godt boligsosialt arbeid lokalt vil derfor være et gode for 
den enkelte og samfunnet.” 
 
 ”På vei til egen bolig er regjeringens strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet. 
(…) Alle kommunene omfattes og forebygging skal vektlegges” 
 
Regjeringens strategi hadde følende hovedmål og resultatmål:  
Motvirke at folk blir bostedsløse: 
Antall begjæringer skal reduseres med 50 % og antall utkastelser med 30 %. 
Ingen skal måtte tilbringe tid i midlertidige løsninger ved løslatelse fra fengselsopphold. 
Ingen skal måtte tilbringe tid i midlertidige løsninger etter utskrivelse fra institusjon. 
 
Bidra til god kvalitet på døgnovernatting:  
Ingen skal tilbys døgnovernatting uten kvalitetsavtale 
 
Bidra til at bostedsløse raskt får tilbud om varig bolig: 
Ingen skal oppholde seg mer enn 3 måneder i midlertidige botilbud. 
 
Daværende regjerings ambisiøse mål var å oppnå resultatmålene innen 2007, dette med 
kommunene som hovedaktør og Husbanken som ansvarlig for tilrettelegging og koordinering 
av strategien. Statusrapport i 2006/2007 konkluderer bl.a. med at: 
 
”Kommunene har fremdeles store utfordringer knyttet til bosetting av bostedsløse/ 
vanskeligstilte, dette gjelder særlig for de mest utsatte gruppene som det er store 
utfordringer til å finne egnede boligløsninger til. Ettersom boligmarkedet er så presset har 
mange kommuner problemer med bosetting også av andre vanskeligstilte.” 
 
Riksrevisjonen publiserte 22. april 2008 dokument nr 3:8 (2007-2008) resultatet av sin 
undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet. Målet med undersøkelsen 
var å belyse om de vanskeligstilte på boligmarkedet får tilstrekkelig hjelp i tråd med 
Stortingets vedtak og forutsetninger. Det ble i den forbindelse også gjennomført en 
spørreundersøkelse i 192 kommuner og caseundersøkelse i 5 kommuner. 
 
Riksrevisjonen mener at virkemidlene ikke fungerer godt nok og at en del vanskeligstilte på 
boligmarkedet ikke får den hjelpen de trenger. Her nevnes: 
 70 % av alle avslag på startlån skyldes manglende betalingsevne 
 Hvilke inntekter som legges til grunn når betalingsevne vurderes, varierer  
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 Mange startlån bli ikke realisert 
 Mange vanskeligstilte faller utenom bostøtten som er regelstyrt 
 40 % av kommunene gir ikke alle skriftlig vedtak på søknad om kommunal bolig 
 Halvparten av kommunene setter søkerne på venteliste uten at søknadene behandles 
 Mange må vente lenge for å få kommunal bolig 
 83 % av kommunene oppgir at de har problemer knyttet til boligstandard 
 66 % av kommunene oppgir at de har problemer med bomiljøet i form av husbråk i de 

kommunale boligene 
 Det bor barnefamilier i disse boligene 
 Husbanken har ikke i tilstrekkelig grad klart å ivareta sine oppgaver når det gjelder å 

veilede kommunene i det boligsosiale arbeid. 
 Det er lite kunnskap om i hvilken grad virkemidlene dekker behovene.  
 
1.5 Kommunens ansvar 
Husbankens overordna mål: ”Alle skal kunne bo i en god bolig i et godt bomiljø”. 
 
Staten setter hovedmål for boligpolitikken, sørger for lover og rammebetingelser, samt tilbyr 
finansierings- og støtteordninger. Kommunen bestemmer formelt over hvor store arealer som 
skal brukes til ulike formål, utbyggingstempo, utnyttelsesgrad, samt hvilke boliger som skal 
bygges. 
Kommunens ansvar for vanskeligstilte på boligmarkedet er regulert i ”lov om sosiale 
tjenester”. Det er særlig to bestemmelser som regulerer dette ansvaret. 
 
§ 3-4: Boliger til vanskeligstilte 
 
”Sosialtjenesten skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan 
ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning, og 
med hjelpe- og vernetiltak for den som trenger det på grunn av alder, 
funksjonshemming eller av andre årsaker”. 
 
Det er likevel ingen forutsetning at kommunen skal eie og leie ut boliger til de vanskeligstilte. 
Kommunen kan legge til rette for bygging av boliger til disse gruppene i en utbyggingsavtale. 
 
§ 4-5: Midlertidig husvære 
 
”Sosialtjenesten er forpliktet til å finne midlertidig husvære for dem som ikke klarer 
det selv”. 
 
Bestemmelsen er ment å omfatte de som av ulike årsaker har akutt behov for tak over hodet. 
 
I tillegg kan en trekke frem Sosialtjenestelovens § 1-1, som sier noe om kommunens ansvar 
ut i fra lovens formål. 
 
Sosialtjenestelovens formål § 1-1 
 

• ”Å fremme økonomisk og sosial trygghet, å bedre levekårene for 
vanskeligstilte, å bidra til økt likeverd og likestilling og forebygge sosiale 
problemer 

• Bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en 
aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre” 
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1.6 Brukerperspektivet 
Hovedmålet med norsk boligpolitikk; ”Alle skal kunne bo trygt og godt”, gir oss en del 
utfordringer i arbeidet med vanskeligstilte. Vi som jobber med vanskeligstilte i hverdagen, vet 
at det er mange ulike oppfatninger om hva som er god bostandard, og hva som er en god 
bolig.  ”Alle kan bo” bør være utgangspunktet når vi nå utarbeider denne planen. Det er 
graden av hjelp og veiledning den enkelte trenger for å kunne bo, i tillegg til egnet bolig, vi 
må se nærmere på. Dette må være utgangspunktet når vi skal komme frem til 
forbedringstiltak i vår kommune.  
 
Bolig er en forutsetning for et verdig liv. Dersom en ikke har en bolig som er tilpasset ens 
behov, vil resten av det som skal fylle hverdagen, blir tilnærmet umulig. Å fokusere på at en 
bor trygt og godt før en setter i gang andre tiltak, vil sannsynligvis gi et mye bedre resultat. 
Det er derfor viktig at de som jobber med vanskeligstilte har oversikt over de muligheter som 
finnes på boligområdet, og at det er tilstrekkelig med muligheter til å dekke den enkeltes 
behov. Utfordringene for kommunen ligger i å ha et bredt tilbud, som omfatter de ulike 
brukergruppenes behov.  
 
I planen har vi ikke tatt med brukerorganisasjonene underveis. Dette på grunn av 
tidsperspektivet. Det blir derfor ekstra viktig når en fremover skal sette i gang tiltakene som 
er forslått i planen, at en tenker på brukerne og deres behov. 
Vi mener likevel at vi har forsøkt å ivareta brukernes behov på best mulig måte. Vi som har 
vært i prosjektgruppen, er stort sett i kontakt med brukere hver dag, og vet en god del om 
behovet blant brukerne. Uansett vil en ikke kunne tilfredsstille alle ønsker og behov, men vi 
mener at vi med denne planen vil ha et godt utgangspunkt for det videre boligsosiale 
arbeidet i kommunen.  
 
2.0 Befolkningsutvikling, samfunnsøkonomiske utviklingstrekk og 

boligmarkedet i kommunen. 
 
2.1.1 Befolkningsutvikling 
Befolkningstallet i Haugesund per 01.01.08 var på 32 956. Det er en økning i 
befolkningsveksten i Haugesund, og de siste 10 årene har befolkningstallet steget med 12,1 
%, fra 29 385 til 32 956 innbyggere. Nedenfor viser en oversikt over befolkningsutviklingen 
de siste 10 årene.  
 
Tabell 1: Befolkningsutviklingen i Haugesund kommune de siste 10 årene 

ÅR Folkemengde 
1. januar 

Levende 
fødte 

Døde Fødselsoverskudd Innflytting Utflytting Netto 
innflytting 

Folketilvekst 

1997 29 385 467 311 156 1 650 1 491 159 314 
1998 29 699 402 319 83 1 673 1 566 107 189 
1999 29 888 446 333 113 2 010 1 649 361 474 
2000 30 362 458 346 112 1 882 1 744 138 247 
2001 30 609 431 334 97 1 846 1 808 38 133 
2002 30 742 395 310 85 1 839 1 655 184 271 
2003 31 013 430 303 127 1 882 1 661 221 348 
2004 31 361 423 297 126 1 794 1 745 49 169 
2005 31 530 398 332 66 1 859 1 718 141 208 
2006 31 738 426 320 106 2 183 1 722 461 565 
2007 32 303 400 308 92 2 345 1 783 562 653 
2008 32 956 ... ... ... ... ... ... ... 
Kilde: SSB 
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2.1.2 Befolkningsprognose 

Tabellen nedfor viser befolkningstall og fremskriving, med inndeling i aldersgrupper, for 
Haugesund kommune.  

Tabell 2: Befolkningstall for 1. januar 2007. Befolkningsfremskrivninger for 2015, 2020 
og 2025

 
 Kommune 

Årstall I alt 0-6 år 7-15 år 
16-19 

år 
20-24 år 

25-66 
år 

67-79 
år 

80-89 
år 

90 år 
og 

over 

1106 
Haugesund 

2007 32 303 2 857 3 696 1 650 2 170 17 641 2 627 1 400  262 

1106 
Haugesund 

2015 34 122 3 243 4 006 1 692 2 161 18 206 3 259 1 197  358 

1106 
Haugesund 

2020 35 226 3 216 4 214 1 732 2 163 18 486 3 884 1 199  332 

1106 
Haugesund 

2025 36 296 3 214 4 208 1 926 2 163 18 734 4 287 1 445  319 

Kilde: SSB 
 
Viktige trekk ved befolkningsprognosen, er at antall barn i grunnskolen vil øke fram mot 2020 
for deretter å stabilisere seg på et nivå som er ca. 500 elever mer enn situasjonen er i dag. 
Antallet eldre vil øke sterkt for aldersgruppen 67-79, men vil avta for aldersgruppen 80+. For 
80+ vil det komme en økning i 2025. For 90+ vil det være en liten økning de nærmeste 
årene, for deretter å avta noe.  
  
Denne utviklingen gir ikke nødvendigvis større utfordringer for det som oppfattes som det 
boligsosiale arbeidet; arbeid for de personer som har et boligbehov som de ikke greier å løse 
selv. Dette vil heller være utfordringer for det som tradisjonelt betraktes som eldreomsorg og 
pleie- og omsorgstjenester. 
 
2.1.3 Vil befolkningsendringene ha betydning for det boligsosiale arbeidet? 
 
Det er en sammenheng mellom befolkningsøkning og det antall personer som vil ha et 
boligbehov. Rundt regnet 1 % av befolkningen kartlegges med et boligbehov. (Husbanken 
2008). Det må bemerkes at dette ikke gjelder alle med boligbehov, men kun de som står 
uten egen eller leid bolig, står i fare for å miste bolig eller har uegnet bolig. Med dette som 
utgangspunkt, vil derfor Haugesund kommune ha ca. 34 flere personer med boligbehov i 
2025.  
 
Erfaringsmessig er det imidlertid andre forhold enn den rene befolkningsveksten som vil ha 
avgjørende innflytelse på hvor mange personer som har et boligbehov. Dette vil for eksempel 
dreie seg om:  

• Utviklingen i arbeidsmarkedet  
• Boligbygging – omfang og hvilke typer boliger som bygges  
• Prisutvikling på boliger, herunder rentenivået  
• Utviklingen i leiemarkedet  

 
I tillegg kommer faktorer som for eksempel omfanget av rusmiddelmisbruk og nasjonal 
politikk i forhold til psykiatriske pasienter.  
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Hvor mange flyktninger og personer som blir bosatt i kommunen vil også, i hvert fall for en 
periode, ha betydning for det samlede antall personer med boligbehov som fins i kommunen. 

2.2 Eksisterende boligmasse og boligbygging  
Ved folke- og boligtellingen i 2001 var det 14 097 boliger i Haugesund. 50 % av disse var 
frittliggende eneboliger.  

 
Kommuneplanens målsetting er å bygge ca. 200 boliger pr. år i Haugesund. I 2006 ble det 
igangsatt 292 boliger og i 2007 er tallet 248. pr. 31.08.08 var 102 boliger registrert igangsatt. 
Det må derfor påregnes at tallet for 2008 blir noe lavere. (Utbyggingsprogrammet 2009-
2012) 
 
Når det gjelder boligutbygging fremover i kommunen oppgis det at i løpet av høsten/vinteren 
2008/2009 vil kommunen legge ut 30 nye boligtomter i Fedjedalen i Skåredalen. I 2009 
byggemodnes et mindre felt (10 tomter) Svebakken Øst, et felt (25 tomter) nord i byen, 
Kopphaug Sør og et konsentrert felt med 30 leiligheter i Fedjedalen. 
Tomteprisen pr. i dag er fra og med kr 550.000,- og oppover, alt etter tomtestørrelse. 

  
I nasjonale og regionale mål for arealforvaltningen, stilles det økte krav til tetthet og effektiv 
arealutnyttelse, spesielt i tettstedene. Husbanken, som er en sentral finansieringsinstitusjon 
for nye boliger, har også prioritert prosjekter med den samme målsetningen. Dette har til 
sammen resultert i at typen boliger som bygges har endret seg til et økt antall flerfamiliehus, 
for eksempel rekkehus og 2-, 4- og 6-mannboliger. Dette på bekostning av andelen 
eneboliger. I 2007 utgjorde for eksempel boliger med flere leiligheter 65 % av nybyggingen. 
Dette i kontrast til folke- og boligtellingen i 2001 som viste at bare 10 % av boligene var av 
denne typen. 
 
Haugesund har en god fordeling av eneboliger, som utgjør 50 % av boligmassen ved siste 
nasjonale telling i 2001, og andre typer boliger som leiligheter, rekkehus etc. 
78,5 % av befolkningen i Haugesund eier egen bolig. 21, 5 % leier, og 3,4 % leier av 
kommunen, i følge Folke- og boligtellingen i 2001.  
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Kommunens utbyggingspolitikk. (Utbyggingsprogrammet 2009-2012) 
 
Følgende prinsipper har vært lagt til grunn: 
 
 Kommunen skal være en dominerende aktør på tomtemarkedet for å påvirke priser og 

tilbud. Dette må ses i sammenheng med at det er kommunen som framfører hovedanlegg 
og derved skaper en vesentlig verdiøkning på tomteområdene. De senere år har det i 
tillegg vært slik at byggefirmaene i liten utstrekning har vært villige til eller hatt økonomisk 
anledning til å investere i tomteutvikling og byggemodning i tilstrekkelig målestokk. 
 

 Prissettingen baseres som hovedregel på selvkost. 
 

 Næringsarealer selges til markedspris. Dette prinsippet er relativt nytt og har økt 
kommunens inntekter.. 
 

 Kommunens investering i tomter må ses over lang sikt. 
Det er ønskelig å ha tomtereserver for minst 1 år byggeklare. 
 

 Mesteparten av eneboligfeltene er bygget ut i kommunal regi og solgt direkte til private 
byggherrer, mens konsentrerte felt er solgt til private byggefirmaer og Haubo. 
 

 Samarbeid med Haubo som forvalter  
ca 2 000 boliger av den totale boligmasse på ca 13 000. 
 

 Det har vært en målsetting at mesteparten av boligtomtene skal kunne husbankfinansieres. 
Husbankens kostnadsramme var tidligere kr 300 000 pr. tomt. Nå er det ingen formell 
grense. Avgjørende er totalkostnaden på bolig/tomt. 
 

 Kommunen har stimulert bygging av konsentrerte prosjekter, leiligheter langs Karmsundet, 
Smedasundet og Hasseløy. Dette har skapt nytt liv langs sjøen og gitt meget attraktive 
boligområder uten kommunale investeringer. 
 

Det overordnede mål for utbyggingspolitikken har vært at kommunen til en hver tid skal ha et 
variert tilbud av boliger i størrelse og pris slik at den er fullt konkurransedyktig med 
nabokommunene. Dette må igjen ses på bakgrunn av den betydelige utflyttingen fra 
Haugesund på 60 og 70-tallet, overtallighet av eldre i befolkningen, og at skatteinntektene 
følger boligkommunen. 
 
I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2008 vedtok bystyret bl.a. følgende: 
 
Haugesund kommune har i dag solgt tomter til kostpris. Bystyret vedtar at vanlige kommunale 
eneboligtomter skal selges med et netto påslag på kr 250,- pr. m² etter at utgifter til innkjøp, 
regulering, infrastruktur, oppmåling, fradeling og interne kostnader er dekket. 
 
Kommunale eneboligtomter med spesielt attraktiv beliggenhet skal selges til høystbydende. 
 
Kommunale tomter som er regulert til konsentrert bebyggelse skal selges til høystbydende 
etter budrunde og aldri direkte til en aktør. 
 
Næringstomter skal selges til høystbydende etter konkurranse og aldri direkte til en aktør og 
med krav om bygging på tomten etter maksimum 3 år før tomten selges tilbake til kommunen 
for samme sum.  
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Vedtaket medfører at en vanlig eneboligtomt på 700 m² blir kr 175.000,- dyrere. Vedtaket ble 
effektuert i fra 1.1.2008 og resttomtene på det første feltet i Fedjedalen fikk da dermed en ca. 
pris på kr 550.000,- pr. tomt. 
 
Det er for tidlig å si hvilken konsekvens dette vil ha for etterspørselen etter eneboligtomter i 
Haugesund. Nabokommunene tilbyr fortsatt kommunale tomter for vesentlig lavere pris, renten 
har gått betydelig opp og det er usikkerhet i finansmarkedet. Det første feltet som blir solgt etter 
de nye prinsippene er eneboligfelt nummer to i Fedjedalen, som ventes byggeklart og lagt ut 
for salg på slutten av høsten/vinteren 2008/2009. 
 
2.3  Prisutvikling 
 
2.3.1 Nye boliger 
De siste år har det vært en kraftig prisvekst på nye boliger. Fra 2001 til 2006 steg prisene på 
nye eneboliger i Haugesund med 30 % fra knapt 7000 kroner per m2 til vel 1i underkant av 
9.000 kroner per m2. Ser en isolert på forholdet til prisene i landet for øvrig, har det relativt 
sett blitt billigere å bygge en enebolig i Haugesund i forholdet til andre kommuner i Rogaland 
og landet for øvrig.  
 
Nå er det vel grunn til å tro at det kan være visse svakheter med de tallene som framgår av 
tabellen. Som en ser er det svært få oppførte boliger som danner grunnlaget for statistikken. 
Det som kanskje er vel så interessant er å se den markante utviklingen i antall oppførte 
eneboliger med husbankfinansiering. Fra et nivå på om lag 50 boliger i 2000, har antallet falt 
til under 10 i 2006. 
 

 
År 

Antall oppførte 
boliger i 
Haugesund 

Pris i 
Haugesun
d 

Pris i 
Rogaland 

Pris i hele landet 

1996 39 4 816 4 550 5 139 
1997 28 5 061 4 942 5 442 
1998 42 5 440 5 274 5 905 
1999 39 6 177 6 173 6 571 
2000 49 7 328 6 769 7 438 
2001 34 6 937 7 284 7 920 
2002 24 8 681 7 900 8 587 
2003 15 8 241 8 304 8 990 
2004 13 8 137 9 030 9 372 
2005 13 9 031 9 624 10 058 
2006 9 8 962 10 403 10 467 

 
Kilde: Husbanken 
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2.3.2 Brukte boliger  
Det har også vært prisvekst på brukte boliger i denne perioden. Tabellen viser prisveksten på 
brukte boliger i kommunen de siste årene. For sammenligningens skyld er også tall for 
Karmøy kommune tatt med.  
 
Kvadratmeterpris for omsatte boliger i Haugesund og Karmøy 01.06.00 – 31.05.02: 
 
 Enebolig Rekkehus Leilighet Tomannsbolig Alle typer 
Haugesund  8.572 (579)  8.554 (175)  11.752 (240)  7.468 (119)  9.267 (1113)  

Karmøy  7.529 (745)  9.529 (33)  10.299 (15)  7.470 (42)  7.696 (835)  

 
Kvadratmeterpris for omsatte boliger i Haugesund og Karmøy 01.06.02– 11.05.04: 

 
Kilde: Notar (Antall omsatte boliger i parentes). 
 

År  Hustype  Omsatte 
boliger 
Karmøy  

Pris  
Karmøy  

Omsatte 
boliger 

Haugesund 

Pris  
Haugesund  

Pris 
Rogaland  

Pris  
hele 

landet  
Blokk 
høyhus  

17  16 249 130  16 274 21 304  25 924 

Enebolig  204  8 735 212  11 444 13 129  13 302 

2005  

Småhus  13  12 313 68  10 873 15 418  16 343 
Blokk 
høyhus  

36  16 520 156  18 614 26 039  29 864 

Enebolig  204  10 327 167  13 247 15 957  14 917 

2006  

Småhus  25  13 540 73  13 067 19 070  18 607 
Kilde: Husbanken 
 
Som en ser har også prisene på brukte boliger økt sterkt i perioden og det er knapt 
gunstigere å kjøpe en brukt enebolig i forhold til en ny hvis en bare ser på 
kvadratmeterprisene. I realiteten vil nok en brukt bolig være gunstigere ved at en ofte får 
med garasje og opparbeidede utearealer. En variabel i denne forbindelse vil være eventuelt 
behov for umiddelbart vedlikehold.  
 
Ved kjøp av brukt bolig, er den rimeligste boligen ca. kr 1 000 000,- og er da en 
borettslagsleilighet med ei husleie på ca. kr 2 -3.000,-. 
 
For mange er imidlertid boligkjøpet knyttet til finansieringsmuligheter, og det selges nok en 
del nye boliger fordi de blir tilbudt med en finansieringspakke der hovedkomponenten er et 
stort Husbanklån med relativt gunstige betingelser.  
 
Om tallene over gir grunnlag for å hevde at det de siste årene er blitt vanskeligere å komme 
inn på eiendomsmarkedet, er det vanskelig å trekke noen bastante konklusjoner om. I dette 
bildet hører arbeidsmarked, lønnsutvikling og ikke minst rentenivået også med.  
 

Enebolig Rekkehus Leilighet Tomannsbolig Alle typer 
Haugesund  9.572 (603)  9.547 (183)  12.340 (303)  8.365 (134)  10.353 (1223)  

Karmøy  8.184 (879)  8.934 (39)  13.282 (26)  10.347 (33)  8.541 (977)  
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For de grupper som alternativt må få løst sitt boligbehov gjennom kommunale tiltak, er det 
ikke så veldig interessant at det økonomisk er fordelaktig å kjøpe en brukt enebolig. Dette er 
en bolig som under enhver omstendighet for de aller fleste er utenfor den økonomiske 
rekkevidden. 
 
2.3.3 Lokalt leiemarked 
 
Det finnes ingen oversikt over hvor stort det lokale leiemarkedet er og hvordan det utvikler 
seg. Endringene som registreres er i stor grad basert på konkrete erfaringer fra de som er i 
markedet eller slik kommunen opplever det når de skal leie en bolig.  
 
Det kommunale utleienivå bør ikke ligge mer enn 20 % under generelt lokalt leienivå, da 
leien ikke bør være en grunn for å bli værende i kommunal utleiebolig/leilighet.  
 
Det er mange som hevder at tilbudet på leiemarkedet er blitt mindre de siste par årene. Dette 
skyldes i noen grad at det bygges færre eneboliger, og med dette færre eneboliger med 
utleiedel. Mange boligeiere som leide ut sekundærleiligheten for noen år siden, er etter hvert 
kommet i en økonomisk situasjon der en kan velge å la være å leie ut denne leiligheten. 
Denne blir i stedet brukt for egne hjemmeboende barn som avanserer fra rom på loftet til 
leilighet i kjelleren, eller at kjellerleiligheten rett og slett blir til kinosal med storskjerm og 
surroundanlegg.  
 
Vi ser heller ikke mange eksempler på at nye profesjonelle utbyggere bygger spesielt for 
leiemarkedet. Det er noen som tradisjonelt har hatt fokus på dette markedet, og de er der 
fremdeles. Ellers ser en lokale ”småinvestorer” som kjøper brukte boliger med tanke på 
videre utleie. En del av disse boligene blir leid ut til personer som alternativt ville vært 
brukere av det kommunale, boligsosiale tilbudet. 

2.3.4 Andre trekk ved boligmarkedet  
De siste årene har det vært stor aktivitet i næringslivet og flere bransjer har opplevd mangel 
på arbeidskraft. Dette har i noen grad blitt kompensert med innleie av utenlandsk 
arbeidskraft. Dette har i neste omgang ført til en prisstigning i leiemarkedet med den 
konsekvens at de svakest stilte har fått problemer med å leie en bolig.  
 
Dette erfarer også kommunen når de prøver å leie en bolig til enkelte av sine klienter, og en 
har faktisk opplevd at selv hospits har vært fullt når kommunen har hatt behov for en 
akuttplass. 
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2.4 Samfunnsøkonomiske utviklingstrekk  

2.4.1 Utviklingen i arbeidsmarkedet  
Sysselsettingen har økt markert de siste årene og arbeidsledigheten er på sitt laveste nivå 
på nærmere 20 år. Det siste året har også ledigheten gått markant ned for personer under 30 
år og over 55 år. Befolkning utenfor arbeidsstyrken består i dag i større grad enn tidligere av 
uføre- og tidligpensjonerte.  
 
Registrert 
arbeidsledighet 
2004 – 2007, per år. 

 
Hele landet 

 
Rogaland 

 
Haugesund 

2004, årsgjennomsnitt 3,9% 3,6% 4,8% 
2005, årsgjennomsnitt 3,5% 3,2% 4,3% 
2006, årsgjennomsnitt 2,6% 1,9% 2,5% 
2007, årsgjennomsnitt 1,9% 1,2% 1,8% 

Kilde: NAV 
 
Veksten i sysselsettingen har i denne oppgangskonjunkturen vært særlig sterk inne bygge- 
og anleggsnæringen, forretningsmessig tjenesteyting og i deler av industrien. Rogaland er 
blant de fylkene med lavest ledighet i hele landet. Gitt det lave nivået på ledigheten, er 
rommet for en videre nedgang i ledigheten begrenset.  

Imidlertid er det forhold som tyder på at ledigheten nå har vært på sitt bunnivå. I 3. kvartal 
2008 har en sett økning i ledigheten, spesielt innenfor bygge- og anleggsnæringen. Hvor 
sterk den eventuelt blir, og hvilke andre bransjer som rammes er det svært vanskelig å si noe 
om. 

2.4.2 Renteutvikling  
Høy økonomisk aktivitet har ført til at Norges Bank har økt styringsrenten betydelig de to 
siste årene. Det var forventet at renten ville stige ytterligere på slutten av 2008, men 
utviklingen i finansmarkedet siste del av 2008 gjorde at Norges Banks styringsrente ble satt 
ned slik at den rentereduksjonen som var forventet i 2009 allerede kom i 2008. Endringene i 
økonomien kom svært raskt, og prognoser fra sentrale institusjoner hadde problemer med å 
holde følge.  
 

Renteutvikling år   Pengemarkedsrent
e  

Utlånsrente – 

banker
1
 

2004  2,0  4,2  
2005  2,2  3,9  
2006  3,1  4,3  
2007  5,0  5,7  
2008, prognose  6,3  7,2  
2009, prognose  6,1  7,2  

 
Kilde: SSB, Økonomiske analyser 1/2008  
 

1 
Husholdningenes lånerente i private finansinstitusjoner. Gjennomsnitt for året 
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2.4.3 Pris- og lønnsutviklingen  
Det har gjennom flere år vært gjennomgående meget god lønnsomhet i næringslivet. 
Sammen med et stramt arbeidsmarked også fremover, vil dette føre til høy lønnsvekst. 
Dersom tendensen en nå ser til en viss reduksjon i sysselsettingen inntrer, vil dette kunne 
føre til at lønnsveksten blir noe lavere enn prognosen.  

Kilde: SSB, Økonomisk analyser 4/2008 
 
Når lønnsveksten er høy og sysselsettingen er høy, vil dette bidra til at husholdningenes 
disponible realinntekter kommer til å øke. SSBs prognose er 4,0 % i 2008 og 3,0 % i 
2009.(Økonomiske analyser 4/2008). Dette bidrar til at husholdningenes konsum vil øke klart 
i år til tross for høyere renter. 

2.4.4 Konklusjon  
De siste årene har vi sett en sterk økning i boligprisene. Samtidig har det vært en markert 
økning i sysselsettingen og vi har sett en sterk lønnsvekst. Samtidig har Norges Banks 
styringsrente fra et bunnivå på 2 % i 2004, steget til 5,75 % i september 2008. Som følge av 
den internasjonale uroen i finansmarkedet, ble styringsrenten satt ned til 5,25 % i oktober 
2008 og videre ned til 3,0 % i desember 2008.  
 
Det er med andre ord forhold som peker i ulike retninger når vi vurderer den 
samfunnsøkonomiske utviklinga i et boligsosialt perspektiv. Vi tror, og der har vi mange 
økonomer med oss, at så lenge sysselsettingen er god vil norske husholdninger greie å 
håndtere de høye boligprisene, og det rentenivået en ser den nærmeste tida. Det en kanskje 
vil se er en sterk redusert prisvekst på boliger, og kanskje til og med en mindre nedgang. Fra 
2. til 3. kvartal i 2008, sank for eksempel boligprisene i gjennomsnitt med 4,5 %. (Kilde: SSB, 
Boligprisindeks 3. kvartal 2008). Generelt er det i 4. kvartal 2008 stor usikkerhet knyttet til 
boligmarkedet, og hvilken prisutvikling en vil se fremover.  
 
Nå skal det ikke legges skjul på at det kan være spesielle forhold ved boligmarkedet som kan 
ramme enkeltgrupper svært negativt. Dette gjelder for eksempel borettslagsboliger med høy 
fellesgjeld og der fellesgjelden er så høy at en ikke har en egenkapitaldekning som gir 
muligheter for forsikring mot tap som følge av misligholdt husleie.  
 
De mest pessimistiske snakker også om gjeldskrise i enkelte husholdninger. Dette gjelder 
husholdninger som har spesielt høye boliglån, og der gjeldskrisen inntrer i de situasjoner der 
en må selge på tidspunkt der boligprisene har falt. Da kan en komme i en situasjon der en 
etter boligsalget sitter igjen med gjeld, og der en skal ut å skaffe en ny bolig med negativ 
boligkapital.  

Lønns- og prisvekst, regnskap 
og prognoser. Prosentvis 
endring fra året før. år  

Lønnsvekst 
pr.normalårsverk  

Konsumprisindeksen 
(KPI)  

2004  4,6  0,4  
2005  3,8  1,6  
2006  4,9  2,3  
2007  5,6  0,8  
2008, prognose  6,0  4.0  
2009, prognose  5,0  3,1  
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Selv om slike negative situasjoner skulle inntre, er det vår vurdering at slike forhold ikke vil 
påvirke omfanget og behovet for spesielle boligsosiale tiltak. Dersom sysselsettingen 
opprettholdes på et høyt nivå, vil dette være det fundamentale grunnlaget for den enkelte for 
å gjøre tilpasninger i boligmarkedet selv om husholdningen har gjort uheldige disposisjoner. 
Enkelt sagt kan man selge den store eneboligen og kjøpe en leilighet så lenge man har jobb. 
Man kan gjøre svært mange individuelle tilpasninger før en kommer i den situasjon at en er 
nødt til å trekke den konklusjon at en ikke greier å løse sitt boligbehov på egenhånd. 

3.0 Økonomiske virkemidler 
I boligsosial sammenheng har finansiering gjennom private låneinstitusjoner ingen plass. 
Husbankens ordninger er derimot et viktig virkemiddel i det boligsosiale arbeidet. 
 
Husbankens ulike ordninger administreres og tildeles av det kommunale bolig- og 
eiendomskontoret i Haugesund kommune.  
 
Husbanken har ulike støtte-, låne- og tilskuddsordninger. Formålet med disse ordningene er 
å medvirke til at også vanskeligstilte skal bli i stand til å anskaffe og bo i egen bolig. 
Ordningene brukes aktivt til å hjelpe flest mulig til å kjøpe egen bolig.  
 
I tillegg til husbankens virkemidler, yter NAV (Sosialtjenesten) hjelp til livsopphold, inkludert 
hjelp til dekning av boutgifter, for grupper som har behov for, og krav på slike ytelser.  
Lov om sosiale tjenester pålegger kommunen å yte økonomisk hjelp til personer som ikke 
klarer sine utgifter, herunder også boutgifter. Kommunen har satt grense for hvilke boutgifter 
som aksepteres, avhenging av familiestørrelse.  
 
3.1 Grunnlån 
Ved årsskiftet 2006 ble det som tidligere var Husbankens oppførings- og utbedringslån, slått 
sammen til nytt grunnlån.  
 
Grunnlånet skal fremme universell utforming og miljø i nye og eksisterende boliger, 
finansiere boliger til vanskeligstilte og husstander i etableringsfasen og sikre nødvendig 
boligforsyning i distriktene. Grunnlånet kan benyttes til nye boliger, utbedring av boliger, 
ombygging av bygninger til boliger, og kjøp av nye og brukte utleieboliger. En kan også søke 
om grunnlån til andre lokaler som felleslokaler som er en naturlig del av bomiljøet. 
 
Husbanken kan gi grunnlån på 80 prosent av prosjektkostnadene eller salgsprisen dersom 
prosjektet tilfredsstiller kriteriene for universell utforming og miljø. Grunnlånet skal som 
hovedregel være sikret med 1. prioritets pant i eiendommen. Ved utbedring kan grunnlånet 
utgjør inntil 100 prosent av de utbedringskostnadene Husbanken godkjenner. Ved 
utbedringsarbeid kan lånet bli gitt med etterstående pant. 
 
Privatpersoner, utbyggerer, boligbyggelag, borettslag, kommuner, fylkeskommuner, selskap 
og stiftinger kan søke om grunnlån. Husbanken krever normalt at den som har hjemmel til 
eiendommen er låntaker. 
 
Søknad om grunnlån sendes til og behandles av Husbanken. 
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3.2 Startlån 
Startlån er en låneordning som kan søkes av personer som har problemer med å skaffe 
egenkapital for å etablere seg. Lånet kan gis både til kjøp av bolig og til refinansiering. Det er 
kommunene som tildeler lånet. Kommunen avgjør selv omfanget av låneopptak for videre 
utlån til vanskeligstilte boligsøkere. Kommunen utformer retningslinjer for lånet. Lånet kan 
finansiere hele boligkjøpet eller være topplån der andre gir grunnfinansieringen. Lånet sees i 
sammenheng med de andre boligvirkemidlene som for eksempel bostøtte og boligtilskudd.  
 
Hva gis startlån til? 

 Topp finansiering ved kjøp av bolig. (Kan gis som fullfinansiering, men det er opp til 
den enkelte kommune). 

 Refinansiering slik at husstanden kan bli boende i nåværende bolig.  
 Toppfinansiering ved bygging av ny bolig.  
 Utbedring av bolig.  

 
De siste 10 årene har Haugesund kommune hvert år lånt 20 millioner (fra Husbanken) for å 
låne ut videre til enkeltpersoner. I Haugesund kan en få et maks startlån på kr.400 000,00 
per bolig.  
 
I 2007 var det til disposisjon 21 millioner. Det ble behandlet 69 søknader hvorav 58 ble 
innvilget og 8 fikk avslag og 3 søkere trakk søknaden. Som følge av mye innfrielser av gamle 
lån og ubenyttede lånetilsagn har en for inneværende år ikke hatt behov for nytt låneopptak, og 
utlånsrammen for 2008 er ca. 30 millioner 
For tiden har kommunen utlånt ca. 76 millioner kroner i Husbankmidler. Siste 14 år er det ikke 
bokført tap. Tapsfondet er nå på kr. 1 603 000,-. Dette er finansiert ved avsetting av midler 
tildelt av Husbanken. Som følge av at Husbanken mener at avsettingene på landsbasis nå er 
høye nok er det for tiden ikke tillatt å avsette ytterligere midler. (Utbyggingsprogrammet for 
2009-2012) 
 
Søknaden sendes til og behandles av Bolig- og eiendomskontoret i kommunen. En må da 
søke om lån til en konkret bolig. Behandling av søknader skjer en gang per måned. Dersom 
en ikke får kjøpe den konkrete boligen en søker om lån til, og ønsker å overføre lånet til kjøp 
av en annen bolig, kan dette søkes ved en forenklet søknad som behandles fortløpende. 
Dersom en ikke benytter seg av lånet innen 6 måneder, blir lånet inndratt, men en kan søke 
på ny.  
Per i dag blir bostøtten bare regnet som inntekt når den anses som sikker, når det blir søkt 
om startlån i Haugesund kommune.  
 
De som kan søke startlån er; unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, 
funksjonshemmede og flyktninger. 
 
Når søknad om startlån blir behandlet, blir retningslinjene til Husbanken benyttet, samt 
skjønn. Ca. 90 % av de som søker startlån får innvilget søknaden.  
 
3.3 Husbankens boligtilskudd 
En skiller her på boligtilskudd til etablering og boligtilskudd til utbedring/tilpasning. 
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3.3.1 Boligtilskudd til etablering 
Boligtilskuddet skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for vanskeligstilte på 
boligmarkedet. 
 
Ordningen er sterkt behovsprøvd, og kan gis til enkeltpersoner/husstander med varig lav 
inntekt som ikke er i stand til å betjene fullt lån til egnet bolig. Boligtilskuddet kommer her inn 
som toppfinansiering av boligprosjektet. Etterspørselen etter boligtilskudd er stor, og 
prioriteringen av søknadene vil variere fra kommune til kommune. Bare de aller mest 
vanskeligstilte kan regne med å få boligtilskudd.  
 
Det kan søkes om tilskudd ved kjøp av ny eller brukt bolig. Alle eieformer, som eneboliger, 
selveier, borettslag og lignende inngår i ordningen. Videre kan også søkes tilskudd til 
oppføring av egen bolig.  
 
Søknad om boligtilskudd er samme søknadsskjema som startlån, og sendes og behandles 
også ved Bolig- og eiendomskontoret. En behandler søknader en gang per måned.  
I 2008 har Haugesund fått tildelt kr. 1,6 millioner fra Husbanken til boligtilskudd til etablering. 
Til nå i år har en gitt ut kr. 1,8 millioner i tilskudd. Grunnen til at tallet er høyere enn innvilget 
tall, er at ikke alle som får tildelt tilskuddet benytter seg av dette. 
 
Det tas pant i boligen i 20 år ved innvilgelse av boligtilskudd. Dvs. at for hvert år en har eid 
boligen, beholder en 5 % av tilskuddet ved et ev. salg. Dersom en eier boligen i 20 år, 
beholder en hele tilskuddet.  
 
3.3.2 Boligtilskudd til utbedring/tilpasning 
Person som allerede er etablert i egen bolig, kan få boligtilskudd for å tilpasse eller utbedre 
boligen slik at vedkommende kan bli boende. Det kan gjelde tilpasning til eget eller et 
husstandsmedlems handikap eller til diverse utbedring. 
Dersom det på grunn av betalingsproblemer er vanskeligheter med å beholde boligen, kan 
kommunen gi økonomisk veiledning. En løsning kan være å søke om startlån og/eller 
boligtilskudd til refinansiering. Dette er spesielt aktuelt der boligen er godt tilpasset et spesielt 
behov og hvor kommunen ut fra en helhetsvurdering mener at den beste løsningen er at 
søker får fortsette å bo i boligen. Det forutsettes at tiltakene bidrar til en varig løsning av de 
økonomiske problemene i forhold til bolig. 
 
Tilskudd til utbedring/tilpasning kan søkes av for eksempel minstepensjonister eller andre 
med ekstremt lav inntekt. Tilskuddet er strengt behovsprøvd. Ved søknad blir det krevd 
utskrift av ligning, en anbudspris og dokumentasjon på dagens inntekt. 
 
 
I 2008 fikk Haugesund kommune tildelt kr. 600 000,00 fra Husbanken til dette formålet. Maks 
stønadsbeløp per bolig er kr. 40 000,00, men i spesielle tilfeller kan det søkes om et høyere 
beløp.  
 
3.4  Utrednings-/prosjekteringstilskudd 
Når det i en bolig må gjøres store endringer for å tilpasses en funksjonshemmet bruker, kan 
det søkes om tilskudd til dekning av kostnader til faglig bistand for utredning/prosjektering.  
Dette kan en søke om uansett hvilken økonomi en har. Søknaden sendes til og behandles av 
Husbanken.  
En kan få innvilget inntil kr. 12 000,00 til utredning, dvs. utgifter til dekning av at en fagperson 
ser på mulighetene for endring. Dersom en går videre med endringene, kan en få ytterligere 
kr. 12 000,00 i prosjekteringstilskudd.  
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3.5 Bostøtte 
Dette er en statlig støtteordning. Den enkelte kommune kan velge å ha ”kommunal bostøtte”, 
noe de største kommunene har. Haugesund har ikke kommunal bostøtte. Bostøtten skal 
sikre at vanskeligstilte på boligmarkedet skal få en bolig, og beholde denne. Bostøtten skal 
gå til dekning av løpende boutgifter for den enkelte. Kommunen tar i mot søknader og 
informerer publikum. For å kunne motta bostøtte stilles det krav til husstanden og boligen. 
Målgruppen for ordningen er husstander med eldre over 65 år, barnefamilier, personer som 
har visse typer ytelser fra folketrygden eller langtidsmottakere av sosialhjelp. Det stilles som 
hovedregel krav til boligen om at den må være over 40 kvm, ha eget kjøkken, soverom, 
oppholdsrom og bad samt egen adkomst. Videre stilles det krav til finansieringen.  
 
Søknad om bostøtte sendes til boligkontoret i kommunen, men avgjøres av Husbanken.  
 
I 2007 ble 727 søkere i Haugesund kommune tildelt ca. kr. 10,2 millioner i bostøtte. 
 
Når det gjelder KOSTRA-tall for 2007 er 22 per 1000 innbyggere i Haugesund kommune 
tilkjent Statlig bostøtte fra Husbanken. Dette er også gjennomsnittet for sammenlignbare 
kommuner, gruppe 13.  
 
Regjeringen har varslet at bostøtten er et viktig virkemiddel i å bekjempe fattigdom og det er 
varslet et nytt regelverk som skal iverksettes fra sommeren 2009. Pr i dag vet vi ikke hvordan 
dette vil slå ut for Haugesund kommune. Det er varslet at antall mottakere skal øke fra 
dagens 100 000 hustander til 150 000 hustander. Forventet ”inntekter” er trukket fra i 
rammetilskuddet for den enkelte kommune. 
 
3.6 Boligrådgivningsgruppe 
Haugesund kommune opprettet for ca. 10 år siden en boligrådgivningsgruppe, som skal gi 
personer med funksjonsvansker råd i forhold til funksjonelle løsninger i boligen eller om en 
bør vurdere å finne en annen, mer egnet bolig.  
Gruppa består av representanter for Boligkontoret, teknisk forvaltning og fysio- og 
ergoterapitjenesten.  
Gruppen møtes en gang per måned, og foretar felles hjemmebesøk i tilmeldte saker. 
 
3.7 Økonomisk rådgivning og stønad fra NAV 
NAV gir stønad til boutgifter (husleie og strøm) dersom en person ikke har egne inntekter, og 
ikke har oppsparte midler. I tillegg kan det gis garanti for depositum inntil en måneds husleie. 
Garantien gjelder bare dersom leietaker skylder husleie ved utflytting.  
 
Kommunen har satt begrensinger for hvor høy husleien kan være, i forhold til 
familiestørrelse. En har de siste par årene sett at husleieprisene i Haugesund har økt, pga 
økt tilstrømning av arbeidskraft til kommunen. En går da inn og vurdere individuelt om en kan 
dekke høyere utgifter enn det som er fastsatt av Bystyret.  
En krever også at strømmen blir avlest hver måned, før en strømregningene blir dekket av 
NAV. 
 
Mange av de som får dekket husleie og strøm av NAV, har også krav på bostøtte. NAV har 
som rutine å kreve at alle brukere søker bostøtte. En krever da i de fleste tilfellene at 
bostøtten blir transportert direkte til NAV. Kr. 1,9 million av de kr. 10,2 millionene som ble gitt 
ut i bostøtte i 2007, ble transportert direkte til NAV, pga at søkeren allerede hadde fått dekket 
husleie og strømutgifter av kommunen/NAV. 
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3.7.1 Forvaltning/disponering av inntekt 
NAV Haugesund tilbyr brukere hjelp til forvaltning av inntekt, når en ser at brukerne selv ikke 
klarer å forvalte sine inntekter, slik at de klarer sine utgifter hver måned. En må søke skriftlig 
dersom en ønsker en forvaltningsavtale. NAV Haugesund har stort sett frivillig 
forvaltningsavtaler, bare 3 har tvungen forvaltning.  
Forvaltningsavtalen inngås mellom søker og NAV, og må sies opp skriftlig, dersom søker 
ikke lenger ønsker dette. Oppsigelsestid er 3 uker. Dette for at NAV skal få en mulighet til å 
si opp alle avtaler som er inngått med for eksempel banken og lignende. Det siste året har 
vist en sterk økning i behovet for forvaltningsavtaler. 
 
3.7.2 Gjeldsrådgivning 
Haugesund kommune har en 100 % stilling som gjeldsrådgiver. Gjeldsrådgiver er organisert 
under NAV. Alle som er bosatt i Haugesund kommune kan i utgangspunktet kontakte 
gjeldsrådgiver og få rådgivning i forhold til gjeld. Noen trenger bare råd og veiledning på 
telefon, mens andre får oppfølging over lengre tid. Gjeldsrådgiver skal i utgangspunktet også 
arbeide forbyggende mot for eksempel ungdom, noe som blir nedprioritert pga 
tidspress/arbeidspresset.  
Gjeldsrådgiver har lang ventetid på avtale, og har et stort arbeidspress.   
 
3.8 Kommunens utfordringer i forhold til de økonomiske virkemidlene. 
Utfordringene til kommunen ligger i å forsikre oss om at låne- og tilkuddsordningene blir gjort 
kjent blant kommunens innbyggere. I tillegg må de enkelte enhetene som jobber med 
mennesker som er vanskeligstilt på boligmarkedet, være kjent med de ulike ordningene.  
Per i dag opplever ikke kommunen at en låner mindre enn etterspørselen, men dette kan ha 
en sammenheng med flere aspekter. Er for eksempel ordningene godt nok kjent blant 
innbyggerne, og blant de ansatte som jobber med målgruppen? I tillegg har det vært gode 
tider på lånemarkedet, og de fleste banker har tilbudt fullfinansiering av boliglån. Dette er nå 
en trend som er i ferd med å snu, og behovet for toppfinansiering gjennom startlån, ev. også 
fullfinansiering for enkelte, vil bli et økende behov.  
Kommunen bør derfor vurdere om en skal låne mer til videre utlån fra Husbanken, noe som 
kan medføre større risiko for tap. En bør også vurdere om en i enkelte tilfeller skal gi 
fullfinansiering av boligkjøp, der lånesøker ikke har fått innvilget lån i banken. ’ 
 
Regjeringen ønsker at kommunen bruker startlån aktivt som et boligpolitisk virkemiddel. 
Husbanken har bl.a. utviklet en plakat og en brosjyre som kan brukes aktivt for å informere 
innbyggere i kommunene om mulighetene for startlån. Noen av informasjonsmateriale er 
også utarbeidet på flere språk.  
 
Regjerningen har også iverksatt et prøveprosjekt blant 15 kommuner, der kommunene og 
Husbanken/staten deler ev. tap ifht startlån likt. Slik det praktiseres i dag har kommunen et 
ansvar for de først 25 %, mens Husbanken tar de siste 75 % av et ev. tap. Prøveprosjektet 
går ut på at et ev. tap deles likt fra første krone.  
 
Kommunen har de siste 14 årene ikke hatt bokført tap på startlån, og har et tapsfond på kr. 
1 603 000,00.  
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4.0 Oversikt over den kommunal boligmassen, utfordringer og fremtidige 
behov. 

 
4.1 Kommunens boligforvaltning 
 
For de som ikke kan nyttiggjøre seg statlige ordninger, eller klarer å skaffe seg bolig i form av 
private utleieboliger, eller kjøpe seg bolig, har kommunen et ansvar med å være behjelpelig i 
å fremskaffe egnede boliger, jfr. Pkt 1.5. 
 
Kommunen disponerer 552 boliger, som Bygg- og Vedlikeholdsenheten har oversikt over, og 
forvalter. I tillegg kommer 12 psykiatriboliger på Udland, samt 8 boliger i Valhallgaten, som er 
sameie, eid av utviklingshemmede. Haugesund kommune leier en leilighet til personalbase 
og en leilighet som leies ut på framleie.  
 
I tillegg er det 41 omsorgsboliger, der Haubo er forretningsfører, og som tildeles etter 
søknad av kommunen. 
 
4.1.1 Utleieboliger/trygdeboliger 
Kommunen har per i dag 150 utleieboliger og 195 trygdeboliger. De boligene som blir kalt 
trygdeboliger, blir nå stort sett brukt som ”vanlige” utleieboliger. Behovet for trygdebolig er 
per i dag ikke omfattende i Haugesund. En har derfor valgt å bruke disse boligene til ordinært 
utleie. Noen av disse boligene er ikke egnet til ordinær kommunal utleiebolig, og en må 
vurdere hva en skal gjøre med disse boligene.  
 
Søknad om kommunal bolig sendes Bygg- og vedlikehold, som avgjør om en fyller kriteriene 
for kommunal bolig.  
 
De som har fått leiekontrakt før 2002 har tidsubestemt leiekontrakt. De som har fått kontrakt 
etter dette har 3 års kontrakt, med unntak av de med tilleggskontrakt.  
 
Det pågår per i dag et omfattende oppussingsprosjekt på Risøy, der 10 leiligheter skal 
totalrenoveres innvendig. I tillegg skal 28 leiligheter på Risøy renoveres i 2009. Alle disse 38 
boligene er i utgangspunktet tiltenkt LAR pasienter.  
 
4.1.2 Flyktningboliger 
Kommunen disponerer 31 flyktningboliger, som NAV ved Team flyktning tildeler etter behov. 
30 av disse boligene er utleieboliger, og 1 er lager/kontor.  
Disse boligene er ment som gjennomgangsboliger, og flyktningene får i utgangspunktet 2 års 
kontrakter. Etter de 2 årene blir det vurdert om de fortsatt har behov for å bli boende. Dersom 
de fortsatt går i introduksjonsprogrammet, eller dersom det er andre tungtveiende årsaker, 
får de videre kontrakter, med ulik lengde. Når de er ferdige i introduksjonsprogrammet, må 
de ut på det private leiemarkedet, eventuelt kjøpe seg egen bolig.  
 
4.1.3 Omsorgsboliger 
Haugesund kommune har 4 ulike omsorgsboligenheter, 2 som kommunen eier med til 
sammen 69 leiligheter, og 2 hvor Haubo(Haugesund boligbyggerlag) er forretningsfører, men 
som eies av den enkelte beboer (41 boenheter). Kommunens boliger ligger i tilknytning til 
Bjørgene omsorgssenter og Udland omsorgssenter, og her leier brukeren direkte fra 
kommunen og betaler husleie. I de 2 kompleksene hvor Haubo er forretningsfører, må 
brukerne inn med et innskudd, og eier en andel av borettslagsleiligheten selv.  
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Omsorgsboliger er forbeholdt de med omfattende omsorgs- og pleiebehov, og som er 80 år+. 
Det gjøres individuelle vurdering, og en har også tildelt de som er yngre enn 80 år, i spesielle 
tilfeller. Saksbehandlerne på Bestillerkontoret er med på tildeling av omsorgsboliger, ved 
Udland, Hordaplass, Sørhauggata og Bjørgene. 
 
4.1.4 Boliger for mennesker med alvorlig psykisk lidelse 
Haugesund kommune disponerer 3 bokollektiv, Skåregaten ( 9 leiligheter), Udland (12 
leiligheter) og Tambarskjelves gate, 4 hybler med felles stue, kjøkken og bad/ WC. Udland er 
privateid, der Haugesund kommune har langtidskontrakt med utleier. 
 
4.1.6 Boliger for mennesker med psykisk utviklingshemming med hjelpebehov 
Haugesund kommune har 65 boliger for mennesker med psykisk utviklingshemming med 
hjelpebehov. 
 
Herunder: 
 

 48 boliger med døgn-bemanning (Styrmannsvegen, Mårstien, Øyvind Skaldaspillars 
veg, Skillebekkgata Stemmhaugmarka, Floravegen og Stallvegen). 

 11 boliger med dag + kvelds bemanning (Framvegen), herunder 1 baseleilighet. 
 Noen få leiligheter i ordinært borettslag som tildeles utviklingshemmede, der beboer 

har individuelle vedtak på miljøarbeidertjeneste.  
 Valhallgata 11: Sameie, eid av utviklingshemmede. Består av 8 leiligheter.   

Haugesund kommune leier en leilighet til personalbase og en leilighet som leies ut på 
framleie. Basen er pt døgnbemannet, og yter tjenester til beboerne i huset.    

 
Det er i tillegg under planlegging nye leiligheter særlig tilrettelagt for mennesker med 
utiklingshemming, 4 stk. i Stallvegen, 4 stk. i Øyvind Skaldarspillers veg 7.  Jfr. bystyrevedtak 
26.11.08. Kommunen er også i dialog med UNI-K om disponeringer av 10 omsorgsboliger 
forbeholdt utviklingshemmede. Gruppen som ønsket å bygge boliger i Skjoldaveien har også 
fått tilbud om kommunal tomt for dette formålet jfr vedtak i formannskapet. 
 
4.1.6 Boliger disponert av barnevernstjenesten 
Barnevernet disponerer 5 leiligheter. 1 leilighet er for tiden i bruk som PUH bolig, og 1 brukes 
som samværsleilighet. I de siste 3 boligene bor det familier med barn. Dette er 
overgangsboliger/gjennomgangsboliger hvor familier med barn flytter inn etter behov i en 
overgangsfase på maks 2 år.  
 
4.2. Faktatall vedr. kommunal boliger, kommunens egne tall: 
 
ÅR Gjennomsnittlig 

tildeling for 2006 
og 2007 

Gjennomsnittlig 
søkere for 2006 og 
2007 

Avslag 
kommunal 
bolig 

Avslag 
omsorgsbolig 

2006 133 227 16 32 
2007 133 227 23 91 

 
Per oktober 2008  

 499 boliger utleid. 
 24 leiligheter ubeboelige.  
 29 leiligheter som stod ubebodd av ulike årsaker.  
 81 søkere til kommunal utleiebolig. 
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4.3 Haugesund sammenlignet med andre kommuner 
KOSTRA-tallene for 2007 viser at Haugesund kommune disponerer færre boliger enn 
kommuner det er relevant å sammenligne seg med(Kommunegruppe 13). Haugesund har 17 
kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere(tallet inkluderer private omsorgsboliger 
med kommunal tildelingsrett). Gjennomsnittet for sammenlignbare kommuner er 19 boliger 
per 1000 innbyggere. Dette betyr at Haugesund har ca 10 % færre boliger enn 
gjennomsnittet av kommuner i den gruppen som normalt blir sammenlignet.  
 
Per oktober 2008 hadde vi 81 søkere på venteliste for kommunal bolig i Haugesund 
kommune. De som står på venteliste er de som har blitt vurdert ut i fra kriteriene for tildeling 
av kommunal bolig, og dermed er ”reelle” kandidater for kommunal bolig. Disse er 
nødvendigvis ikke uten bolig, men har per i dag en bolig som er uegnet i form av for 
eksempel størrelse eller standard. Tallene fra kartlegging viser at 328 husstander er uten 
bolig, eller har en uegnet bolig(se eget punkt for utdyping av kartleggingen). 
Tallene fra KOSTRA, samt tallene fra kartleggingen, viser oss at vi per i dag ikke har et godt 
nok tilbud av kommunale boliger. 
 
 
4.4 Kommunens bruk av midlertidig bolig: 
 
Forbruk av midlertidig bolig/hospits per år, inkl. krisesenteret: 
 
2004:   kr. 130.064,00 
2005:   kr. 135.100,00 
2006:   kr.   98.792,00 
2007:   kr.   63.678,00 
2008, per 16.12.08 kr. 298.080,00   
 
Tallene viser av vi i 2008 har hatt en stor økning i bruk av midlertidige boliger/hospits. 
Kommunen har kvalitetsavtaler med Skeisvang Gjestgiveri og Strandgaten gjestgiveri.  
I utgangspunktet bruker kommunen Frelsesarmeens lavterskeltilbud, ved akutt boligbehov, 
se pkt. 5.2.8 for nærmere beskrivelse. En har imidlertid sett at dette tilbudet ikke er 
tilstrekkelig til å dekke kommunens behov, når personer står akutt uten bolig. De 12 plassene 
kommunen disponerer, er stort sett kontinuerlig fullt opp. I tillegg er det ikke alle 
brukergrupper som ”passer inn” her, og en må vurdere ande alternativer ved akutt 
boligbehov.  
 
4.5 Private aktører 
Kommunen har i den senere tid blitt kontaktet av private utbyggere som stiller 
bygningsmasse til disposisjon for kjøp eller leie. Vi vurderer at vi per i dag ikke har behov for 
dette tilbudet, og velger i stedet å foreslå oppgardering/utskiftning av egne kommunale 
boliger. Kommunen har et variert behov for boliger, og ser at vi i første omgang vil forsøke å 
løse behovet på denne måten. 
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4.6 Kommunens utfordringer i forhold til bolig, og fremtidige behov 
Med utgangspunkt i kommuner som har gjennomført en detaljert kartlegging av boligbehovet, 
sier Husbanken at 1 % av befolkningen trenger bistand for å løse sitt boligbehov. (Kilde: ”Slik 
gjør vi det: Veileder i utarbeiding i Lokale boligsosiale handlingsplaner). 
Kartleggingen i Haugesund viser at vi ligger på landsgjennomsnittet når det gjelder 
boligbehovet til vanskeligstilte. 
 
Ut i fra kartleggingen som er fortatt, og innhenting av opplysninger om boligbehov fra de ulike 
enhetene i kommunen, har prosjektgruppen sett en del utfordringer som vi har valgt å 
fokusere på i planen. 

 
 Behov for boliger til Rusmisbrukere. Kartleggingen sier oss at per i dag er 43 

rusmisbrukere uten bolig. Ganske mange av dem trenger også oppfølging i bolig, for å 
kunne bo og bli boende. 

 Boliger til personer med kombinasjon rus/psykiatri. En ser ut i fra egne kunnskaper, samt 
kartleggingen at dette er et udekket behov i kommunen. 23 personer som står uten 
tilfredsstillende botilbud, har kombinasjon rus/psykiatri. 

 Vi har også en liten gruppe mennesker med svært lav boevne, og som i tillegg kan ha 
rus/psykiatri problematikk. Disse har per i dag ikke et egnet botilbud. Kommunen trenger 
en type bolig som er robuste, også kalt ”skeive hus”. Den gruppen trenger også 
oppfølging i boligen, med botrening, og jevnlig tilsyn, og utvask av boligen.  

 Boliger til flyktninger. Kommunen skal bosette flere flyktninger i 2009 enn tidligere år, 
etter forespørsel fra IMDI. En ser at behovet for boliger til flyktninger er økende. En 
trenger flere kommunale boliger, og noen trenger også å få lengre kontrakter enn de får 
per i dag. Det kan ev. også være aktuelt at flyktningene får tilbud om å kjøpe ut den 
kommunale boligen når de har økonomi til dette.  

 Når det gjelder boliger til mennesker med psykisk utviklingshemming, er en per i dag på 
god vei ifht å få dekket det behovet som er kjent. Behovet dekkes via utbygging i 
Øyvind Skaldarspillarsveg og Stallvegen, samt Uni-k prosjektet og de som ønsker 
å bygge privat i Skjoldavn.(ev. annen kommunal tomt, jfr. Formannskapssak). 
Med denne gruppen er det viktig å ha en plan på fremtidige boliger, da ad hoc løsninger 
blir veldig dyre. En vet som regel en stund på forhånd når disse menneskene trenger en 
bolig, dersom de bor i kommunen, men dersom de kommer tilflyttende, er det vanskelig å 
forutse.  

 Boliger til mennesker med alvorlig psykisk lidelse, blir ivaretatt i vedtatt delplan psykiatri. 
Denne må følges opp, og foreslåtte tiltak må gjennomføres:  

o Det etableres nytt bofellesskap for særlig ressurskrevende brukere. Det bør 
vurderes om dette kan gjøres i et interkommunalt samarbeid. 

o Det etableres nytt bofellesskap for 10 personer i planperioden – målgruppe 
nysyke. 

o Med utgangspunkt i Individuell Plan for den enkelte, etableres botilbud for 4 unge 
personer. Det bør vurderes om dette kan gjøres i et interkommunalt samarbeid.  

 Når det gjelder boliger til mennesker med fysisk funksjonshemming, er dette en stor 
gruppe i kartleggingen. Hovedgrunnen til at dette er en så stor gruppe, er at mange av 
disse er eldre, og eier boligen selv. De ønsker ikke å bytte bolig, og boligen er vanskelig 
å tilrettelegge slik den er i dag. Det som blir viktig ifht denne gruppen, er at de blir gjort 
kjent med mulighetene for tilskudd, og ev. kobles opp mot boligrådgivningsgruppen i 
kommunen, for veiledning. I tillegg er det viktig at kommunen legger føringer for fremtidig 
privat utbygging av boliger til eldre, slik at disse blir funksjonelle ifht de behovene en har 
når en blir eldre. 

 Boliger til ungdommer som kommer fra barnevernstjenesten, og skal ut i egen bolig, er 
også et udekket behov. En del av disse trenger botrening og oppfølging i starten, og 
kommunen trenger overgangsboliger med oppfølging til denne gruppen. 
Barnevernstjenesten og NAV har en samarbeidsavtale i forhold til overgangen mellom 
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barnevern og NAV, men mangler et tilfredsstillende botilbud til ungdommene. Det siste 
året har dette dreid seg om mellom 5 – 10 ungdommer. Disse sliter med en rekke 
problemer og er ikke lette å plassere inn i dagens boligmasse. 

 I tillegg har vi en gruppe som vi har valgt å kalle ”sårbar” ungdom. Dette er ungdom som 
flytter for seg selv, enten ut fra fosterhjem, foreldrehjem eller institusjon og som trenger 
en trygg bosituasjon med støtte- tiltak for å hindre utvikling av rus, kriminalitet, alvorlige 
psykisk lidelse eller andre sosiale vansker. Det er behov for midlertidige boliger for å 
sikre god overgang til selvstendig voksenliv. Behovet for nevnte boliger kan gjelde 
ungdom som oppleves som ”umoden” for alderen og ikke mestrer å skaffe seg bolig på 
egenhånd og bo uten oppfølging. Ungdommen kan ha ulike diagnoser som for eksempel 
ADHD eller tourette syndrom, eller ikke-diagnostiserte vansker som medfører lavere 
funksjonsnivå enn forventet ut fra alder. Ansvarsforhold mellom sosialtjeneste, 
barnevern, psykiatri og pleie- og omsorg kan være utydelige eller overlappende og krever 
både samarbeid og tilgang på tiltak deriblant hensiktsmessige boliger. Kommunen har i 
denne sammenheng behov for `trygge` boliger. Dvs. boliger som er lokalisert i ordinære 
omgivelser (ikke sosialt belastede områder), som for eksempel blokkleiligheter. Stikkord: 
ikke fokus på størrelse, gjerne hybel, kunne trene på bo-ferdigheter, mulighet for å kunne 
skjerme seg ved ikke å bo på bakkeplan. (med porttelefon). 

 Kommunen har også behov for akutt boliger til personer som for eksempel kommer ut fra 
fengsel, institusjon, eller av annen grunn står på gata uten et botilbud. Ikke alle passer 
inn i Frelsesarmeens bo- og omsorgssenter, og alternativet med hospits er en dyr 
løsning. Kommunen har per i dag ikke samarbeidsavtaler med omliggende fengsel, og 
dette bør komme på plass. Dersom en skal ha en samarbeidsavtale med 
fengslene/kriminalomsorgen, må en også ha tiltak for å opprettholde kommunens del av 
avtalen. En må i den sammenheng også ha en plan i forhold til overgangsbolig, dersom 
permanent bolig ikke er på plass. Det fremheves i den nasjonale strategiplanen hvor 
viktig det er at personer som kommer ut av fengsel har et bra boligtilbud, for å forhindre 
nye kriminelle handlinger.   

 I tillegg har kommunen ved barneverntjenesten en liten gruppe bestående av barn under 
18 år (for tiden 1 ungdom, men denne gruppen anses som økende). Ungdommen har 
store adferdsproblemer og er i behov av døgnoppfølging. Ungdommen har diagnose 
lettere psykisk utviklingshemmet og får derfor ikke rettigheter via Bufetat. Per i dag er 
ungdommen ivaretatt via tiltak fra Vesterled. Tiltaket koster kommunen kr. 6.700,- per 
døgn, dvs. kr. 201.000,- per måned og deles mellom Bestillerkontoret og 
Barneverntjenesten. Kommunen har også et annet barn/ungdom som barneverntjenesten 
er i ferd med å utarbeide et lignende tilbud til. Barneverntjenesten vurderer det som svært 
viktig at kommunen har et eget tilbud til denne gruppen ungdommer/barn.  

  
Når vi ser hvor stort behovet er blant de ulike brukergruppene i kommunen, blir det viktig å 
opprettholde dagens antall kommunale boliger, og eventuelt også øke antallet. Vi har også 
mennesker som ikke kommer inn under noen av disse ”kategoriene”, men som har behov for 
bistand fra kommunen ifht bolig. Det kan være økonomisk eller sosialt vanskeligstilte eller 
andre, som av ulike grunner har vansker med å komme inn på det private eie eller 
leiemarkedet. 
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5.0 Kommunens organisering av det boligsosiale arbeidet, og utfordringer. 
 
5.1 Behandling av søknad om bolig/tildeling av bolig 
I sin rapport (april 2008) påpeker Riksrevisjonen at det er store svakheter ved 
saksbehandlingen på kommunalt nivå. Mange får ikke skriftlige svar på søknader, og blir 
således ikke gitt klageadgang. Mange blir også plassert på "søkerliste" uten at søknaden blir 
behandlet. Mange må derfor vente i ubestemt tid og i mange tilfeller blir ikke søknaden reelt 
behandlet.  
 
I Haugesund kommune har en et felles søknadsskjema for kommunal bolig, med unntak av 
omsorgsboligene. Flyktningboliger kan en heller ikke søke på, da disse tildeles etter behov 
når det bosettes nye flyktninger i kommunen.  
Søker får i etterkant av søknaden et brev/vedtak, der det står om det vurderes at søker har 
behov for kommunal bolig. Dersom en blir ”godkjent” som kandidat for kommunal bolig, må 
en stå på venteliste. Dersom en ikke har fått tildelt en kommunal bolig innen 6 måneder, må 
en søke på ny, ellers faller en ut av listen. Dette opplyses om i brevet/vedtaket en får, men 
en blir ikke tilskrevet på ny etter de 6 månedene er gått.  
 
Tildeling av kommunal bolig skjer gjennom tildelingsutvalget. Tildelingsutvalget ledes av NAV 
leder. Andre som sitter i tildelingsutvalget er representanter for Bygg og vedlikehold, helse og 
forbygging(Rusteamet), bestillerkontoret og en representant fra Haubo. 
 
Boligene tildeles fortløpende ettersom de blir ledige, og er klar for utleie. Tildelingsutvalget 
har møter ca. en gang per måned. De ulike enhetene har påvirkningskraft i tildelingsutvalget, 
og en opererer dermed ikke med en venteliste, der den som har ventet lengst får tilbud først. 
En går etter behov. Dersom noen får tilbud om kommunal utleiebolig, blir de tilskrevet, og må 
gi en tilbakemelding på om de tar i mot leiligheten innen en uke. En innstiller alltid en nr. 2 
ved tildeling, dersom noen skulle takke nei til leiligheten.  
 
Når det gjelder omsorgsboligene er det 4 forskjellige søknadsskjema på de 4 boligenhetene. 
Når det er en ledig omsorgsbolig, så lyses dette ut, og søknad om plass rettes til 
Bestillerkontoret.  
Når det gjelder de 2 boligenhetene som eies av Haubo, er det Bestillerkontoret som innstiller 
og skriver tildelingsbrev/vedtak. Når det gjelder de omsorgsboligene som eies av kommunen, 
er det formelt Bygg og vedlikeholdsenheten som tildeler, men Bestillerkontoret som innstiller 
hvem som skal inn i omsorgsboligene. 
 
Boliger for mennesker med alvorlig psykiske lidelse er det Bestillerkontoret, sammen med 
Helseavdeling seksjon for psykisk helse, som tildeler leilighetene. Bygg – og 
vedlikeholdsenheten sender tildelingsbrev, skriver kontrakt og foretar overleveringen. 
 
Boliger for mennesker med psykisk utviklingshemming med hjelpebehov er det også 
bestillerkontoret som tildeler, men Bygg- og vedlikeholdsenheten som sender tildelingsbrev, 
skriver kontrakter og foretar overlevering.  
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Utfordringer ved tildeling av bolig: 
Dagens organisasjon ved tildeling av bolig bør revurderes. Per i dag er mange ulike enheter 
involvert når en tildeler boliger, og en bør se på mulighetene for å få til en bedre organisering 
av tildeling, samt oppdatere tildelingsrutinene.  
Når en søker kommunal bolig, blir en tilskrevet med informasjon om at en står på venteliste, 
og at en må søke på ny om 6 måneder, dersom en ikke har hørt noe. Mange av de som 
søker kommunal bolig, vil ikke klare å følge med på hvor lenge en har ventet på kommunal 
bolig, og om en eventuelt fortsatt står på venteliste. 
Mange står også lenge i kø for kommunal bolig, noe Riksrevisjonen også påpeker i sin 
rapport.  
 
5.2.0 Oppfølging av vanskeligstilte 
Lov om sosiale tjenester (I-1/93) gir rettigheter til alle uansett diagnose og brukergrupper. 
Loven gir rett til praktisk og personlig hjelp til alle som oppfyller vilkårene. Det samme gjelder 
pasientrettighetsloven (1999-07-02 nr 63). Rusmisbrukere har fått stadfestet sine rettigheter i 
Stortingsmeldingen ”Omsorg 2000” (St. meld. Nr. 28 (1999-2000) Innhold og kvalitet i 
omsorgstjenestene). Meldingen omhandler tjenester til alle som mottar helse- og 
sosialtjenester i kommunene. Tjenestemottakere defineres som mennesker med hjelpebehov 
av større eller mindre omfang, og som kommunene etter lovverket har plikt til å hjelpe. Dette 
gjelder også mennesker med psykiske lidelser og mennesker med rusproblemer. 
Rusmiddelmisbrukernes behov og rett til omsorgstjenester blir framhevet i meldingen. 
 
5.2.1 Miljøarbeidertjeneste fra NAV/Kirkens Bymisjon: 
Per i dag har kommunen en avtale med Kirkens Bymisjon, som utfører miljøarbeidertjenester 
for NAV(sosialtjenesten), etter vedtak. Kommunen dekker per i dag 2 stillinger à 70 % ved 
Kirkens Bymisjon. Disse jobber turnus, og tar seg av oppfølging av brukere i bolig. 
Hovedtyngden av de som følges opp av miljøarbeidertjenesten har et rusproblem, og/eller 
psykiske problemer. 
 
Når det gjelder flyktninger, har NAV Haugesund et eget team som jobber med bosetting og 
oppfølging av flyktninger. Veileder for den enkelte flyktning har ansvar for å følge opp i 
boligen, med boveiledning. Dette gjøres først og fremst i forbindelse med bosetting, og 
deretter etter behov. I tillegg har team flyktning utarbeidet et eget team som heter ”Ta vare 
på boligen din”. Dette team går alle flyktningene gjennom i løpet av den tiden de er i 
introduksjonsprogrammet.  
 
5.2.2 Miljøarbeidertjeneste for mennesker med uviklingshemming  
Bestillerkontoret mottar søknad, kartlegger hjelpebehov og fatter vedtak. Det bestilles 
deretter tjenesten til den aktuelle enhet som utfører selv miljøarbeidet. Dette gjelder boliger i 
Floravegen, Valhallgata, Øyvind Skaldarspillarsveg/ Haraldsvangtunet og Mårstien.  
 
5.2.3 Miljøarbeidertjeneste for mennesker med alvorlig psykisk lidelse.  
Bestillerkontoret mottar søknad om hjemmetjenester, kartlegger hjelpebehov og fatter 
vedtak. Det bestilles deretter tjenesten til den aktuelle enhet som utfører selv miljøarbeidet. 
Det er politisk vedtatt å samle miljøarbeidertjeneste i en egen enhet. Dette vil gjennomføres i 
løpet av 2009. 
 
Psykiatritjenestens miljøarbeidertjeneste følger opp personer som bor i egne leiligheter samt 
bofellesskapene Skåregaten 81 og Tambarskjelvegate 1, med bl.a. boveiledning.  
I tillegg er det en egen personalbase ved Udland bofellesskap, som eies av privat utbygger, 
men drives av Haugesund kommune. Her er det 12 plasser med døgnbemanning.  
 
I tillegg til bofellesskapene er det vedtatt å etablere 4 vekselplasser for mennesker med 
psykiske lidelser ved Stølen.  
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5.2.4 Hjemmetjenesten  
Bestillerkontoret mottar søknad om hjemmetjenester, kartlegger hjelpebehov og fatter 
vedtak. Tjenestene i omsorgsboligene gis av hjemmetjenesten i aktuelt distrikt. 
Hjemmetjenesten gjelder på Udland, Haraldsvang, Vardafjell og Bjørgene. 
 
I omsorgsboligene er det ikke fast personal tilknyttet boligene. Miljøtiltak utføres stort sett av 
frivillige organisasjoner, som Frivillighetssentralen og Røde Kors.  
 
5.2.5 Rusteamet 
De som er på LAR har en koordinator, som følger litt opp ifht bolig, men da helst på 
informasjonssiden. De gir informasjon og hjelper til ved søking av kommunal bolig, samt 
informerer Bygg- og vedlikeholdsenheten om søknadsstatus for LAR, for de som har søkt 
kommunal bolig. Dette da LAR-pasienter skal prioriteres ved boligtildeling i kommunen. I 
tillegg kartlegger Rusteamet boevnen til LAR pasientene.  
 
5.2.6 Barnevernstjenesten 
Barnevernstjenesten har per i dag ikke egen miljøarbeidertjeneste som retter seg mot 
oppfølging i bolig. Barnevernstjenesten ansetter ufaglærte miljøarbeidere på oppdrag, slik at 
tilbud til de som trenger botrening/oppfølging i bolig blir iverksatt fra sak til sak.  
 
Det kan ofte være vanskelig å få til en tilfredsstillende oppfølging.  
 
5.3 Utfordringer i forhold til oppfølging i bolig 
Miljøarbeidertjenester til mennesker med ulike utfordringer ifht bolig, er et umettet behov. De 
fleste kan klare å bo og bli boende i en bolig, dersom de får oppfølging og hjelp i boligen. 
Utfordringen til kommunen er å ha nok ressurser til å dekke behovet.  
Gjennom kartleggingen fikk vi belyst at 225 boenheter trenger oppfølging i boligen, alt fra 
ukentlig oppfølging til kontinuerlig tilsyn. Hovedtyngden av de som trenger kontinuerlig eller 
daglig praktisk hjelp og miljøtiltak fysisk funksjonshemmede og mennesker med psykisk 
utviklingshemming. Når det gjelder de som trenger daglig, flere ganger i uken eller ukentlig 
oppfølging, er hovedtyngden rusmiddelmisbrukere, mennesker med psykisk lidelse og sosialt 
vanskeligstilte.  
 
Når det gjelder omsorgsboligene, viser erfaringer at disse ikke fungerer etter intensjonen, der 
tanken var å kunne bo i omsorgsboligen, med tilrettelagte tjenester til livets slutt. Erfaringene 
viser at mange søkes inn på syke-/ aldershjem når helsetilstand og funksjonsnivå er 
sviktende. Fast bemanning i boligene vil gi et mer forutsigbart tilbud til beboerne. Det ville 
utsette behovet for plass i institusjon, og derved spare kommunen for store ressurser. 
Kommunen har i dag ingen omsorgsboliger for eldre med heldøgns bemanning tilstede. 
 
Vi ser at vi trenger en økning i ressurser når det gjelder oppfølging i 
bolig/miljøarbeidertjeneste generelt for alle brukergruppene i kommunen. Mange trenger 
boveiledning og generell oppfølging/tilsyn, for å kunne bo og bli boende i egen bolig. Ved å 
sette inn ressurser på dette området, vil slitasjen på boligene bli mindre, og en får mindre 
utgifter til vedlikehold av kommunale boliger, men også private utleieboliger. I tillegg kan 
disse personene bli boende lengre, og en forhindrer utkastelse og stadig skifte av boliger for 
enkelte. Dette vil igjen gjøre at de som jobber med disse personene, samt personene selv får 
mer tid til å fokusere på andre viktige ting, som behandling, aktivitet og arbeid osv. 
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5.4 Beskrivelse av Frelsesarmeens bo- og omsorgssenter, dagens tilbud og 
Trappetrinn 2 

Haugesund har i 2008 inngått avtale med Frelsesarmeen om avtale om drift ved 
Frelsesarmeen bo- og omsorgssenter. Avtalen er gjeldende for perioden 01.07.2008 -
31.12.2012. Frelsesarmeen stiller til disposisjon 12 heldøgnsplasser. Dette koster 
Haugesund kommune kr. 6 889 600.- pr år. 
 
Haugesund kommune har hatt et tett og godt samarbeid med Frelsesarmeen om deres tilbud 
siden slutten av 90 tallet. Kommunen sliter med en del brukere som ikke klarer å bo i egen 
bolig og ikke kommer inn på det private leiemarkedet. Tilbudet på Frelsesarmeen er svært 
godt tilbud til denne gruppen. Nye beboere tas inn av Frelsesarmeen i tett samarbeid med 
NAV Haugesund. Tilbudet gjelder kun for beboere med bostedsadresse i Haugesund. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I sak 07/106 ble følgende sak fremmet i bystyre: 

”Bakgrunn 
I sak om boligsosial plan som ble behandlet i bystyre 03.11.2004 har en lagt opp til at 
Haugesund kommune skal ha en trappetrinnsmodell med 4 trinn. Dagens lavterskeltilbud 
som drives av frelsesarmeen er trinn 1. Kirkens Bymisjon sin miljøarbeidertjeneste er 
trappetrinn 3 og ordinære boliger enten kommunale eller private er trappetrinn 4. 
Frelsesarmeen ønsker å bygge ny bolig i Sørhauggt for å opprette trappetrinn 2. 
 
Vi ser at Haugesund kommune begynner å få en del eldre rusmisbrukere som krever større 
hjelpebehov fra det offentlige. Dette betyr at de enten har behov for omsorgsbolig eller 
institusjonsplass. Dagens institusjoner egner seg ikke til å ha personer som har store 
rusproblemer da de ikke fungerer i institusjonen.  
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Faktaopplysninger 
Haugesund kommune har avtale med frelsesarmeen om drift av dagens lavterskeltilbud. 
Dette tilbudet består av 12 plasser og koster på årsbasis 6,2 millioner. Frelsesarmeen har 
kjøpt boligen i Sørhauggate 211 med sikte på å etablere trappetrinn 2. Huset er nabohuset til 
dagens lavterskeltilbud. Det nye bygget vil gi tilbud om 17 boenheter / leiligheter. 
 
Det at tilbudene vil ligge så nært vil medføre at en vil kunne få utnyttet ressurser fra begge 
husene og at en vil få en samdrift. 
 
Dagens tilbud med 12 plasser koster kr. 516 667.- pr plass på årsbasis. Med en økning på 
17 plasser og med de økte kostnader som frelsesarmeen legger inn vil prisen pr plass bli kr. 
339 606.- pr plass på årsbasis. 
 
Det er stor etterspørsel etter kommunale boliger og mange av søkerne har problemer med at 
de ikke har god nok boevne til å klare seg i egen bolig.  
 
De som vil bli tildelt plass i de nye leilighetene til frelsesarmeen vil ha mulig til å søke om 
statlig bostøtte for å redusere sine boutgifter. På trappetrinn 1 har en muligheter for å ta 
refusjon i statlige trygder noe en ikke kan påberegne seg i trappetrinn 2.  

Konsekvenser 
For å planlegge å ferdigstille nybygget vil bygget ikke stå ferdig før tidligst våren 2009. 
Haugesund kommune har lagt inn trappetrinn 1 og 3 inn i rammene til sosialtjenesten. Hvis 
en skal få inn trappetrinn 2 må en øke rammene i 2009. 
 
Frelsesarmeen legger opp til å drifte bygget med en brutto kostnad på kr. 3 648 595.- Dette 
fordeles på 3 nye stillinger (kr. 1 655 148.-), en årlig husleie på kr. 1 810 284.- samt andre 
driftsutgifter på kr. 183 162.- 

Rådmannens vurdering: 
Det er ingen tvil om at en vil få til et godt tilbud til denne gruppen brukere. Før en går inn på 
en ny avtale må en vurdere om en bør klare seg med 2 nye stillinger. Det må også se på om 
at utleieprisen pr leilighet kan reduseres for å få ned totalprisen. 

Rådmannens konklusjon: 
Tilbudet er ikke tatt med i rådmannens saldering og det vises til innstillingen. 
 
Vedtak i bystyre – 12.12.2007: 
 
Saken følges opp i samsvar med vedtak om budsjett 2008/økonomiplan 2008 – 2011 
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Etter at denne saken ble fremmet har Haugesund kommune lagt frem skisse for bygging av 
nytt sykehjem i Skåredalen. Her tas det sikte på å ha 9 plasser til personer med et 
rusproblem.” 
 
Kostnader ved etablering av trappetrinn 2: 
 
Alternativ A Alternativ B 
2 nye stillinger kr. 1 120 000.- 3 nye stillinger kr. 1 680 000.- 
Husleie kr. 1 810 000.- Husleie kr 1 810 000.- 
  
- Bostøtte kr. 800 000.- - Bostøtte kr. 800 000.- 
- Besparelse hospits kr. 200 000.- - Besparelse hospits kr. 200 000.- 
Totale utgifter kr. 1 930 000.- Totale utgifter kr. 2 490 000.- 

 
Dette er beregnet ut ifra 17 nye leiligheter. Frelsesarmeen vil da ta utgiftene til bygging av 
nye leiligheter som er ca beregnet til 20 – 25 millioner. Reglene for bostøtte legges om i 
disse dager og det er usikkert hvilken betydning dette vil få i hvor mye bostøtte som kan 
refunderes.   
 
Muligheten for å ikke benytte seg av hospits og midlertidige husvære vil bli drastisk redusert. 
I 2003 brukte en ca kr. 560 000.- til hospits. Kommunen har klart å redusere bruken av 
hospits til et minimum og brukte ca kr. 65 000.- i 2005. I de siste årene har boligmarkedet i 
Haugesund strammet seg til og per desember 2008 har en brukt kr. 298 080,- til hospits og 
krisesenter.  
Hvor mye en kan hente inn på statlig bostøtte er et usikkerhetsmoment, men bør ligge på 
mellom kr. 600 000.- og 1 million pr år. Netto økning på rammen vil da bli på mellom kr. 
2 648 595- og 3 million pr år i perioden 2009 – 2011. 
 
Faglig vil tilbudet bli svært godt i og med at en da får til trappetrinnsmodellen som en har lagt 
opp til i boligsosial plan fra 2004. 
 
Prosjektgruppen ser at Frelsesarmeens trappetrinn 2 vil være et godt tilbud, og det anbefales 
at kommunen utreder og går i forhandlinger med Frelsearmeen om dette tilbudet, jfr. Pkt. 2.3 
under tiltak. 
 
6.0 Kartleggingen 
Kartleggingen ble gjennomført som et ledd i kommunens arbeid med å utarbeide en 
boligsosial handlingsplan for vanskeligstilte på boligmarkedet. 
   
Kartleggingsmetoden som er brukt er utarbeidet av Husbanken i samarbeid med Byggforsk.  
Før kartleggingen ble gjennomført, ble det avholdt et møte der Husbanken gikk gjennom 
veilederen for kartleggingen. Dette for at kartleggingen skulle bli mest mulig lik i alle enheter. 
De enhet som deltok i kartleggingen var; 
 

 Boligkontoret 
 Bygg- og vedlikeholdstjenesten 
 NAV 
 Barnevernet 
 Rusteamet 
 Psykiatritjenesten 
 Ergo- og fysioterapitjenesten 
 Bestillerkontoret 
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I tillegg inviterte vi også Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeens bo- og omsorgssenter og 
veiledningssenteret for pårørende til å delta i kartleggingen. Dette fordi de er i kontakt med 
en del brukere som kanskje ikke er i kontakt med hjelpeapparatet. 
 
Alle opplysninger er håndtert i tråd med retningslinjer gitt for behandling av taushetsbelagte 
opplysninger og krav til personvern. Det er søkt godkjenning fra Datatilsynet.  
Personopplysninger er slette i etterkant av kartleggingen. 
 
Opplysningene om husstandene er registrert ut fra den informasjon som er tilgjengelig for 
saksbehandlere og tjenesteytere. Dette innebærer at det i noen tilfeller er vel dokumenterte 
opplysninger, mens det i andre tilfeller er basert på saksbehandleres eller tjenesteyteres 
egne vurderinger.  
 
6.1 Kriteriene for å være med i kartleggingen 
Kartleggingen ble begrenset til å omfatte personer som har vært i kontakt med eller mottatt 
tjenester fra en av kommunens tjenestesteder de siste 6 månedene. For Haugesund 
kommune ble dette gjeldende for perioden 15.03.08 – 15.09.08.  
Det er bare husstander med utilfredsstillende boforhold som ble kartlagt. De som har vært i 
kontakt i perioden, men som på kartleggingstidspunktet har et tilfredsstillende boforhold, ble 
ikke tatt med i kartleggingen.  
 
De opplysninger som er registrert i kartleggingsskjemaet er personopplysninger, 
husstandsopplysninger, nåværende boforhold, og anbefalte tiltak fra 
saksbehandler/tjenesteyter.  
 
Utilfredsstillende boforhold er definert ut fra at husstanden faller inn under en av følgende 
kriterier:  
 
Uten egen eid/leid bolig  
• Bor ute, i campinghytte, pensjonat, hospits eller hybelhus  
• Bor midlertidig hos familie/bekjente  
• Som ikke har bosted to måneder før eller ved utskrivelse fra midlertidig (utilfredsstillende) 
institusjonslignende botilbud som tilsynshjem, institusjon for rusmiddelmisbrukere, sykehus, 
skjermede plasser eller fengsel.  
 
Leieforhold som kan opphøre  
• Husstander med leiekontrakt med varighet 0-12 måneder, hvor det er usikkert om 
kontrakten kan fornyes.  
 
Uegnet bolig har ett eller flere av følgende kjennetegn:  
• Boligen mangler bad/WC  
• Boligens standard er så dårlig at det kan være forbundet med helsefare å bo der, for 
eksempel råte, mugg og manglende isolasjon 
�• Boligen er ekstremt miljøbelastet (støy, etc.)  
• Manglende tilgjengelighet til bolig medfører isolasjon (manglende heis, rekkverk, etc.)  
• Boligen er ikke tilpasset for funksjonshemmede i husstanden  
• Boutgiftene er urimelige høye i forhold til behov og marked  
 
Store bistands- og oppfølgingsbehov  
• Ett av husstandsmedlemmene har særskilte behov utenfor boligen og bør få eget husvære  
• Husstanden står i fare for å miste boligen dersom de ikke får oppfølging – for eksempel ved 
manglende betaling av husleie, manglende boevne pga funksjonsnedsettelse, sykdom eller 
annet.  
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6.2 Hva oppnår man ved kartleggingen? 
 

 Kommunen får et godt tallmateriale som synliggjør vanskeligstiltes boligbehov. 
 

 Kartleggingsresultatet kan bidra til diskusjon og et mer bevisst forhold om gode 
boligtiltak for vanskeligstilte grupper. 

 
6.3 Svakheter i kartleggingen 
 

 Det er tjenestestedene som registrerer anbefalte boligløsninger, og det er ikke sikkert 
dette samsvarer med de kartlagte brukernes ønsker.  

 
 Oppfatningen av hva som er den ideelle boligløsningen for brukeren vil også variere 

mellom ulike faggrupper.  
 

 Kartleggingen gir en her og nå situasjon, og kan ikke si noe konkret om behovet per i 
dag vil være det samme om for eksempel 5 år. Likevel gir det et godt utgangspunkt 
for kommunens videre satsing på boligsosialt arbeid.   

 
6.4.0 Hvem er vanskeligstilt på boligmarkedet i Haugesund kommune – sammendrag. 

Vi har her forsøkt å gi et sammendrag av hovedtrekkene i kartleggingen, for å få et 
bilde av hvordan situasjonen er i Haugesund kommune, når det gjelder vanskeligstilte 
på boligmarkedet.  
Antall husstander som ble kartlagt i haugesund er 328. I disse husstandene bodde 
det til sammen 472 personer, derav 121 barn under 18 år.  
 

6.4.1 Oversikt over de vanskeligstilte etter husstandstype og målgrupper 
Tabellen under viser fordelingen av de vanskeligstilte etter aldersgruppe og 
husholdningssammensetning.  

 
Tabell 3: Vanskeligstilte husstander etter husstandstype og alder 
Antall husstander Alder                 

Husstandstype < 16  16 - 19 20 - 34 35 - 49 50 - 66 67 - 79 80 + (tom) Totalt 
(tom)                   
Enslig mann   15 36 43 32 5 4   135 
Par uten barn     1 4 5 8 5   23 
Enslig kvinne   4 10 20 21 7 16   78 
Enslig med barn 1 3 11 13 1       29 
Par med barn 3   5 12 4 1     25 
Annet 2 11 12 8 2   2   37 
Ikke oppgitt     1           1 
Totalt 6 33 76 100 65 21 27   328 
 
En ser at hovedtyngden av vanskeligstilte husstander er enslige, og de fleste av dem 
er menn. Enslig husstander utgjør ca. 65 % av alle kartlagte.   
En ser også at ca. 10 % (33 husstander) er unge mellom 16-19 år, og 6 husstander er 
under 16 år. 13 av de som er 19 år eller yngre, er psykisk utviklingshemmete.  
Når det gjelder eldre, ser vi at 48 husstander er 67+. Disse utgjør 14-15 % av de 
kartlagte.  
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Diagrammet nedenfor viser målgruppe 1. kjennetegn i kombinasjon med 
aldersfordeling og antall husstander. 
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Rusmiddelmisbrukere utgjør den største andelen kartlagte ca. 27 %, der største andel 
ligger mellom 35-49 år.  
Deretter kommer fysisk funksjonshemmete med ca. 18 % av husstandene og 
økonomisk vanskeligstilte med ca. 14 % av husstandene.  
 
Når det gjelder målgruppe 2 kjennetegn, så har 237 av de kartlagte husstandene to 
kjennetegn, et primært og et sekundært. De resterende er bare oppført med ett 
kjennetegn/målgruppe.  
Av rusmiddelmisbrukerne, som er den største kartlagte gruppen, har nesten 10 % (23 
husstander) en kombinasjon av rus/psykiatri. Ellers har 4 % (10 husstander) 
kombinasjonen rus/fysisk funksjonshemmet. 
 

6.4.2 Hvordan bor de 
Av alle de som er kartlagt, har 219 (67 %) en bolig per i dag, enten leier, eier eller bor 
hos foresatte. De resterende 108 (33 %) er per i dag uten bolig.  
 
For de som har en bolig, der boligen ikke er egnet, skulle en i kartleggingen markere 
hvorfor boligen ikke er egnet. 
 
I den største gruppen kartlagte, som er rusmiddelmisbrukere, er 43 uten bolig, eller 
ikke oppgitt boligforhold (3 boenheter). Dette er nesten 50 % av 
rusmiddelmisbrukerne som er kartlagt. Av de resterende leier 21 av husstandene 
kommunal bolig. 
Av de som har en bolig i denne målgruppen, oppgis det at 12 av dem har uegnet bolig 
pga ekstrem miljøbelastning, 8 av dem er i dårlig stand, og 3 er ikke tilpasset bev. 
hemmet. 1 har urimelig høye boutgifter.  
  
I den nest største gruppen, som er fysisk funksjonshemmede, eier 35 av disse egen 
bolig, og 16 leier langsiktig kommunal eller privat bolig.  
Blant denne målgruppen oppgis det at ikke er tilpasset bevegelseshemming, og 
manglende tilgjengelighet er de største grunnene til uegnet bolig.  
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Av de som er i målgruppen økonomisk vanskeligstilt, har over halvparten, 26 
boenheter, langsiktig eller kortsiktig leieforhold enten privat eller kommunalt.  
Blant denne gruppen oppgis urimelig høye boutgifter som den største årsaken til 
uegnet bolig.  
 

6.4.3 Økonomiske kjennetegn ved de kartlagte husstandene 
Diagrammet viser inntekten til husstanden i forhold til hvilen boligsituasjon de har. 
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Bare ca. 12 % (39 husstander) av de kartlagte husstandene har inntekter som ligger 
over grensen for boligtilskudd. Av disse oppgis 67 % (26 husstander) å være fysisk 
funksjonshemmet.  
Ca. 25 % har sosialhjelp som eneste inntekt, og nesten halvparten av disse er 
rusmiddelmisbrukere. Av de som har sosialhjelp som eneste inntekt er ca. 12 % uten 
bolig, dvs. at de er innkvartert privat, kommunalt eller i midlertidig institusjon.  
Ca. 46 % av alle de kartlagte husstandene ligger under grensen for bostøtte (tillegg til 
de som har sosialhjelp som eneste inntekt). 

 
6.4.4 Sammenhengende botid i kommunen 

Nesten 77 % av de kartlagte husstandene har en botid i kommunen på 5 år eller mer. 
Det er bare ca. 4 % som har under 1 års botid i kommunen.  
 

6.4.5 Anbefalte tiltak 
 
Annen bolig: 
Av de kartlagte anbefales annen bolig for 78 % av husstandene. 40 % med 
oppfølging fra hjelpeapparatet, 28 % ordinær bolig uten oppfølging. 29 % anbefales 
samlokalisert enhet med dag/kveld eller døgnbemanning, men 3 % anbefales 
samlokalisert enhet uten bemanning. 
63 av husstandene som er kartlagt leier kommunal bolig. 49 av disse anbefales 
annen bolig.  
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Nåværende bolig: 
Ca. 17 % (55) av de kartlagte husstandene anbefales kan blir boende i den boligen 
de leier per i dag, dersom det blir gjort endringer i leieforholdet/oppfølgingen. 
20 av disse trenger kun kontraktsfornyelse, 13 av disse husstandene er  
1. gangs etablerte flyktninger. Disse bor i gjennomgangsboliger, der de kun får 
kontrakt i 2 år.  
18 trenger fysisk tilpasning i boligen, og 12 av disse oppgis å være fysisk 
funksjonshemmet, 3 har annen funksjonshemming.  
12 trenger oppfølging fra hjelpeapparatet, og 7 av disse leier kommunal bolig.  
 

6.4.6 Anbefalt oppfølging 
 

Tabell 4: Målgruppe og anbefalt omfang av oppfølging. 
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(tom) Totalt 
Økonomisk 
vanskeligstilt 4 3   2       37   46 
Flyktning 1. 
gangsetablert 2             22   24 
Flyktning tilflyttet               1   1 
Fysisk 
funksjonshemmet 1 1 22 7 1 10 7 9   58 
Psykisk 
utviklingshemmet           10 11 1   22 
Psykiatrisk 
langtidspasient 7 9 5 5 2 6 2 2   38 
Rusmiddelmisbruker 35 8 9 7 4 4 4 18   89 
Sosialt vanskeligstilt 14 2 1 3   1 1 12   34 
Annen 
funksjonshemming 2   1 2 3 2 5 1   16 
(tom)                     
Totalt 65 23 38 26 10 33 30 103   328 

 
Ca. 68 % (225 husstander) av de kartlagte husstandene trenger oppfølging. 
29 % (65 husstander) trenger kontakt / tilsyn en gang i uken, og av disse er 35 
husstander rusmiddelmisbrukere.  
12 % (38 husstander) trenger kontakt / tilsyn daglig, og av disse er 22 av 
husstandene fysisk funksjonshemmet.  
De som trenger praktisk hjelp /miljøarbeidertiltak av omfattende karakter, som daglig 
eller kontinuerlig, er 28 % (63 husstander) av de som trenger oppfølging. Hoveddelen 
av disse er fysisk funksjonshemmet, psykisk utviklingshemmet eller har annen 
funksjonshemming. 8 husstander er rusmisbrukere og 8 er psykiatrisk 
langtidspasienter.  
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7.0 Boligsosial handlingsplan – forholdet til andre kommunale planer 
Vi har nedenfor oppsummert andre planer som foreligger eller er under arbeid i 
kommunen, som må sees i sammenheng med boligsosial handlingsplan. Vi har 
oppsummert noen hovedpunkter i de ulike planene, som kan ha sammenheng med 
denne planen.  

 
Overordnet kommuneplan/samfunnsdel: 

 Er i en tidlig fase, boligsosial handlingsplan vil inngå som delplan til denne 
 Vil angi målsetninger og langsiktige strategier på alle kommunens tjenesteområder 
 Boligsosial plan vil bli ferdigstilt før kommuneplanens samfunnsdel  
  

Kommunedelplan for helse, sosial- og omsorgstjenester 2006-2020: 
 Vedtatt av bystyret 14.06.2006 
 Stølen sykehjem skal iverksettes – utført 
 Fire vekselplasser psykiatri skal etableres – fortsatt under utredning 
 Sterkavdeling med fire til seks plasser skal etableres – ses mot Skåredalen sykehjem 
 Rossabøheimen skal avvikles – utført 
 Institusjonsplasser i sydligere land skal vurderes – vurdering fortatt 
 Midlertidige ekstrasenger ved omsorgssentrene skal vurderes i påvente av nytt 

sykehjem – er iverksatt 
 Kjøp av plasser i andre kommuner – blir gjennomført hvis det er behov for dette, 

forutsatt ledig kapasitet og forsvarlig pris 
 Trygghetsalarmer skal styrkes, gir mulighet for å lengre bo i eget hjem – ordningen 

omlagt i 2008, alle som har behov får nå tildelt trygghetsalarm 
 Demensavdeling med Bjørgene skal etableres – første spadstikk tas i januar 2009, gir 

30 nye plasser for aldersdemente 
 Nytt sykehjem skal bygges – det vises til økonomiplanen 2010 - 2013 
 Sentrumsheimen og Skåreheimen skal vurderes ift nytt omsorgssenter – nå vedtatt 

nedlagt ifm bygging av nytt omsorgssenter i Skåredalen 
 Sentrumsheimen vurderes ombygd til private omsorgsboliger – ikke avklart 
 Skåreheimen vurderes brukt til omsorgsboliger for utviklingshemmede – ikke diskutert 
 Kommunen vil legge til rette for at klientene (rus) får tilbud om å delta i rehabilitering 

og forebyggende vedlikehold på kommunens boligmasse og uteareal. Bygg- og 
vedlikeholdsenheten må identifisere og ha klar oppgaver som egner seg for slik 
arbeidstrening. Det må kartlegges om ansatte i bygg- og vedlikehold ønsker å påta 
seg tilleggsoppgaver som faddere og/eller støttekontakter i en slik ordning. Dette bør 
ses på i forbindelse med omorganisering av støttekontaktordningene  

 Det skal etableres et godt samarbeid med organisasjoner som Rogalandsforeningen 
mot stoffmisbruk, Frelsesarmeen , Kirkens bymisjon , Pårørendeforreningen, Tetre 
med flere. 
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Delplan psykiatri 2007-2010: 
 Vedtatt av bystyret 13.06.2007,  
 Miljøarbeidertjeneste skal bygges ut i takt med behov 
 Haugesund kommune må legge til rette for et bredt utvalg av boliger i denne 

målgruppen.    Dette inkluderer kommunale leiligheter, trygdeboliger og bofellesskap. 
 Mot slutten av opptrappingsperioden er det behov for å etablere botilbud for særlige 

ressurskrevende brukere. I forhold til dagens oversikt (2006) vil dette gjelde for 4 
personer – status: ikke etablert foreløpig 

 I samarbeid med Barnevernet utarbeidet oversikt som viser at innen 2010 er det 4 
ungdommer med omfattende hjelpebolig, inkludert boligbehov, som fyller 18 år – 
status: ikke etablert 

 I planleggingen av kommunens satsing på boliger må det tas høyde for nysyke i 
perioden 
 Fra planen: 

Konklusjon bolig: 
 Det etableres nytt bofellesskap for særlig ressurskrevende brukere. Det bør 

vurderes om dette kan gjøres i et interkommunalt samarbeid. 
 Det etableres nytt bofellesskap for 10 personer i planperioden – målgruppe 

nysyke. 
 Med utgangspunkt i Individuell Plan for den enkelte, etableres botilbud  

  for 4 unge personer. Det bør vurderes om dette kan gjøres i et interkommunalt 
   samarbeid.  
 
Utbyggingsprogram 2009-2012  

 Vedtatt som retningsgivende i bystyret 26.11.2008 
 Utgangspunktet er selvkost 
 Målsetting om å bygge 200 boliger pr år 
 Skåredalen er ft kommunens hovedutbyggingsområde, ca 60 boliger pr år 
 Nordre bydel er det andre hovedutbyggingsområde, men er ft utsolgt 
 25 nye tomter på Kopphaug i 2009, deretter står Fagerheim for tur 
 Det overordnede mål for utbyggingspolitikken har vært at kommunen til enhver tid 

skal ha et variert tilbud av boliger i størrelse og pris slik at den er fullt 
konkurransedyktig med nabokommunene – nå selvkost. Eks. tomt på 700 kvm blir nå 
ca 175’ dyrere (550’) 

 Fylkesmannen ønsker mindre tomter, eventuelt konsentrert bebyggelse, samtidig 
som det gås inn for at store arealer bør beholdes grønne.  

 
8.0 Hovedmål, delmål og forslag til tiltak 
Prosjektgruppen har satt opp følgende hovedmål for den boligsosiale handlingsplanen. 
 
Hovedmål: 
 

11. Kommunen skal ha en god utnyttelse og oppgradering av eksisterende 
boligmasse, samt bytte ut boliger som ikke er egnet. 

12. Kommunen må inneha tilstrekkelig antall tilpassede boliger, slik at en dekker 
de behovene en har i kommunen.  

13. Kommunen må legge til rette for at de som ikke klarer seg selv i egen bolig skal 
få tilstrekkelig hjelp til å mestre dagliglivet og bli boende i egen bolig.  

14. Kommunen skal ha et godt samarbeid med private aktører/ideelle 
organisasjoner, for å dekke de behovene kommunen selv ikke klarer å realisere.  

15. Kommunen skal ha en aktiv bruk av Husbankens låne- og tilskuddsordninger. 
 



Boligsosial handlingsplan 54

Hovedmål 1 
Kommunen skal ha en god utnyttelse og oppgradering av eksisterende 
boligmasse, samt bytte ut boliger som ikke er egnet. 

 
Delmål 1: 
 

1.1  Gjennomgang av de som bor i kommunal bolig  
1.2  Gjennomgang og oppdatering av tildelingsrutiner, og evaluering av 

tildelingsutvalget. 
1.3  Selge de boligene som ikke er egnet/beboelige, og erstatte med nye, 

tilpassede boliger. 
1.4 Sikre god vedlikehold av den kommunale boligmassen. 

 
Delmål 1 Tiltak 
1.1 Gjennomgang av de som 
bor i kommunal bolig 

Sende brev til de som har bodd lenge i kommunal bolig, 
og tilby dem muligheten til å kjøpe boligen. Knytte dem 
opp mot boligkontoret for vurdering av startlån. Ved ev. 
salg øremerkes pengene til innkjøp av ny kommunal bolig. 

1.2 Gjennomgang og 
oppdatering av 
tildelingsrutinene, og evaluering 
av tildelingsutvalget. 

Det settes ned en arbeidsgruppe som gjennomgår 
tildelingsrutinene, og oppdaterer dem i forhold til dagens 
situasjon. Arbeidsgruppen ser også på tildelingsutvalget, 
og vurderer om denne fungerer optimalt slik den fremstår i 
dag.  

1.3 Selge de boligene som ikke 
er egnet/beboelige, og erstatte 
dem med nye kommunale 
boliger. 

 Se egen sak fremmet av Bygg- og vedlikehold, ifht salg 
av eksisterende boligmasse, og kjøp/bygging av nye 
boliger 

 Plassering av nye boliger som skal bygges, må sees i 
sammenheng med tilgjengelige arealressurser. Ansvar 
for dette ligger hos Bolig- og eiendomskontoret og 
Bygg- og vedlikeholdsenheten. 

1.4 Sikre god vedlikehold av 
den kommunale boligmassen 

Følge opp vedlikeholdsplanen vedtatt våren 2008 

 
Hovedmål 2 
Kommunen må inneha tilstrekkelig antall tilpassede boliger, slik at en dekker de 
behovene en har i kommunen.  

 
Delmål 2: 
 

2.1  Kommunen må ha akutt/overgangsboliger til personer som kommer ut fra 
fengsel/institusjon. 

2.2 Kommunen bør ha overgangsboliger for barn/ungdom som kommer fra 
barnevernstjenesten, og skal ut i egen bolig. 

2.3  Kommunen må sikre et godt boligtilbud til rusmiddelmisbrukere. 
2.4  Kommunen må sikre et godt boligtilbud til personer med kombinasjon 

rus/psykiatri.  
2.5  Kommunen må følge opp Delplan psykiatri når det gjelder boliger for personer 

med psykiske lidelser. 
2.6  Kommunen må sørge for å ha tilstrekkelig antall kommunale boliger til 

personer som ikke kommer inn på det private leiemarkedet. 
2.7  Kommunen bør ha boliger til ”sårbar” ungdom. 
2.8  Kommunen må sikre god tilrettelegging av boliger til mennesker med fysisk 

funksjonshemming.  
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2.9  Kommunen må ha tilstrekkelig med boliger til mennesker med psykisk 
utviklingshemming. 

2.10 Kommunen må vurdere fremskaffelse av flere boliger i forbindelse med 
bosetting av flyktninger. 

2.11 Kommunen bør ha et boligtilbud til personer med svært lav boevne. 
2.12 Kommunen må sikre at boligtilbudet til eldre opprettholdes. 
2.13 Kommunen utreder mulighetene for plassering av ungdom med spesielle 

behov, som ikke har tilbud fra Bufetat. 
 
Delmål 2 Tiltak 
2.1 Kommunen må ha 
akuttbolig/overgangsbolig til 
personer som kommer ut fra 
fengsel/institusjon.  

Det må legges til rette for at kommunen skal ha 2-4 
akuttboliger til personer som kommer ut fra 
fengsel/institusjon, eller av annen grunn står uten 
bolig. Boligene må være overgangsboliger i en 
akuttsituasjon, der det jobbes med å finne en 
permanent bolig.  
Bygg- og vedlikehold i samarbeid med NAV, ser på 
mulighetene for å bruke eksisterende boliger til dette 
formålet, ev. utreder mulighetene for fremskaffelse av 
egnede boliger ved salg av ubeboelige boliger.  
 

2.2 Kommunen må ha 
overgangsboliger for barn/ungdom 
som kommer fra 
barnevernstjenesten, og skal ut i 
egen bolig. 

Kommunen bør ha overgangsboliger m/oppfølging til 
barn/ungdom som er i ferd med å avslutte tiltak fra 
barnevernstjenesten, og skal ut i egen bolig. Boligene 
må være en treningsbolig, der beboer etter hvert skal 
over i en permanent bolig.  
Bygg- og vedlikehold i samarbeid med 
barnevernstjenesten og NAV utreder mulighetene for 
å benytte eksisterende boliger, ev. utreder 
mulighetene for fremskaffelse av egnede boliger i 
forbindelse med utskifting av ubeboelige boliger. Per i 
dag disponerer barnevernet 5 leiligheter, og en må 
vurdere om dette skal utvides i forhold til behov. 

2.3 Kommunen må sikre et godt 
boligtilbud til rusmisbrukere 

Kommunen utreder mulighetene for Trappetrinn 2 hos 
Frelsesarmeens bo- og treningssenter, se beskrivelse 
pkt. 5.2.8 for mer detaljer. Utredningen må skje våren 
2009, og må legges inn i budsjett for 2010. Jfr. Pkt. 
4.2 

2.4 Kommuen må sikre et godt 
boligtilbud til personer med 
kombinasjon rus/psykiatri 

Vurdere om trappetrinn 2 hos Frelsesarmeen også er 
aktuelt for denne gruppen. 

2.5 Kommunen må følge opp 
delplan psykiatri når det gjelder 
boliger for personer med psykiske 
lidelser. 

 Det etableres nytt bofellesskap for særlig 
ressurskrevende brukere. Det bør vurderes om 
dette kan gjøres i et interkommunalt samarbeid. 

 Det etableres nytt bofellesskap for 10 personer i 
planperioden – målgruppe nysyke. 

 Med utgangspunkt i Individuell Plan for den 
enkelte, etableres botilbud for 4 unge personer. 
Det bør vurderes om dette kan gjøres i et 
interkommunalt samarbeid.  

Jfr. Delplan psykiatri 2007 – 2010. 
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2.6 Kommunen må sørge for å ha 
tilstrekkelig antall kommunale 
boliger til personer som ikke 
kommer inn på det private 
leiemarkedet. 

Kommunen må opprettholde, og ev. øke dagens antall 
kommunale boliger til personer som har vanskelig for 
å komme inn på det private markedet. (Økonomisk, 
sosialt vanskeligstilte, etc.)  

2.7 Kommunen må ha boliger til 
”sårbar” ungdom 

Vurdere muligheten for ”trygge boliger” til denne 
gruppen. Bestillerkontoret i samarbeid med bygg- og 
vedlikehold ser på mulighetene for benyttelse av 
eksisterende boligmasse, ev. anskaffelse av egnede 
boliger. Ved tildeling av bolig gis det tidsbegrenset 
vedtak/ kontrakt, med forutsetning om at kjøp av egen 
bolig aktualiseres. Ansvarsgruppe og IP bør være et 
arbeidsverktøy i disse sakene for å sikre helhetlig 
oppfølging i bolig og ha et langsiktig perspektiv. 
 

2.8 Kommunen må sikre god 
tilrettelegging av boliger til 
mennesker med fysisk 
funksjonshemming 

 Kommunen må legge klare føringer ved 
oppføring/godkjenning av nye prosjekter til 
eldre/mennesker med funksjonshemming. Enkelte 
prosjekter har i ettertid vist seg å ikke være 
tilrettelagt for eldre/mennesker med 
funksjonshemming. 

 Mennesker som er i kontakt med hjelpeapparatet 
må henvises til boligrådgivningsgruppen for råd i 
forhold til funksjonelle løsninger i boligen eller om 
en bør vurdere å finne en annen, mer egnet bolig. 
Dette tilbudet må også gjøres kjent blant ansatt i 
kommunen, som kan tenkes å komme i kontakt 
med aktuell brukergruppe.  

2.9 Kommunen må ha tilstrekkelig 
med boliger til mennesker med 
psykisk utviklingshemming 

 Fullføre bygging av Stallvegen (II) 
 Fullføre bygging av Øyv.sk.sp. veg (II) 
 Samarbeid med UNI-K  
 Tilrettelegge for tilskudd for utviklingshemmede, 

kjøp av egen bolig etter langvarig botrening, sikre 
`sirkulasjon` 

 Utvikle et sikkert databasert system for kartlegging 
av fremtidige boligbehov, gjerne med 
utgangspunkt i ansvarsgruppe/ IP  

 
2.10 Kommunen må vurdere 
fremskaffelse av flere boliger i 
forbindelse med bosetting av 
flyktninger 

 Kjøpe to større boenheter til store familier som blir 
bosatt i 2009.  

 NAV må vurdere årlig kjøpa av 1-2 boenheter, 
dekket av integreringstilskuddet.  

 Tilby flyktninger som ønsker det og har økonomi til 
det, kjøp av den kommunale boligen, når de har 
bodd i 2 år. Vurdere dem ifht Startlån i forbindelse 
med kjøp. Bruke kjøpesummen til anskaffelse av 
ny bolig.  

2.11 Kommunen bør ha et 
boligtilbud til personer med svært 
lav boevne. 

Vurdere muligheten for bygging av ”skeive hus”. 
Bygg- og vedlikehold ser på dette sammen med NAV 
og ev. bestillerkontoret.  

2.12 Kommunen må sikre at 
boligtilbudet til eldre   opprettholdes. 

Det vurderes at kommunen har god dekning når det 
gjelder tilbud til eldre per i dag. En bør likevel se 
nærmere på innholdet i tilbudet, jfr. Pkt. 3.3   
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2.13 Kommunen utreder 
mulighetene for plassering av 
ungdom med spesielle behov, som 
ikke har tilbud fra Bufetat. 
 

Barneverntjenesten og bestillerkontoret ser på 
alternative muligheter for plassering av ungdom med 
spesielle behov.  

 
Hovedmål 3 
Kommunen må legge til rette for at de som ikke klarer seg selv i egen bolig skal få 
tilstrekkelig hjelp til å mestre dagliglivet og bli boende i egen bolig.  

 
Delmål 3: 
 

3.1  Styrke miljøarbeidstjeneste etter behov. 
3.2  Tilstedeværelse i ”store bomiljø”. 
3.3  Oppfølging i omsorgsboliger.  
 

Delmål 3 Tiltak 
3.1 Styrke 
miljøarbeidertjenesten 
etter behov. 

 Styrke miljøarbeidertjenesten som per i dag utføres av 
Kirkens Bymisjon etter vedtak fra nav, med 1,6 årsverk fra 
2010(tas med i budsjett for 2010.) 

 Psykiatritjenestens miljøarbeidertjeneste skal bygges ut i takt 
med behov, jfr. Delplan psykiatri 2007 – 2010.  

 Dette må sees i sammenheng med at det nå er vedtatt en 
felles miljøarbeidertjenesten for PU og psykiatritjenesten, 
med oppstart mai 2009. 

 Kommunen bør vurdere å innføre ISF(Innsatsstyrt 
finansiering) av miljøarbeidertjenestene, for å sikre at 
pengene følger brukeren etter behovsprøvd vedtak. 
Bestillerkontoret og nav har ansvar for å vurdere dette ifht 
miljøarbeidertjeneste for PU/psykiatri, samt 
rusmiddelmisbrukere og andre som følges opp av 
miljøarbeidertjenesten til Kirkens Bymisjon. 

3.2 Tilstedeværelse i 
”store” bomiljø 

Det må settes ned en arbeidsgruppe som må utrede mulighetene 
for å ha miljøarbeiderbaser i de store bomiljøene på Risøy og i 
”Kommunegården”. Miljøarbeidere kan da dra ut til bomiljøene 
”etter vedtak”, og har et oppholdssted dersom de har behov for 
det.   

3.3 Oppfølging i 
omsorgsboliger 

Kommunen bør vurdere fast bemanning i omsorgsboligene for 
eldre, for å gi et mer forutsigbart tilbud til beboerne. Det ville 
utsette behovet for plass i institusjon, og derved spare 
Haugesund kommune for store ressurser. 
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Hovedmål 4 
Kommunen må ha et godt samarbeid med private aktører/ideelle organisasjoner, 
for å dekke de behovene kommunen selv ikke klarer å realisere.  

 
Delmål 4: 
 

4.1 Fortløpende vurdering av behov for samarbeid med private utbyggere. 
4.2 Samarbeid med ideelle organisasjoner opprettholdes og videreutvikles. 

 
Delmål 4 Tiltak 
4.1 Fortløpende 
vurdering av behov for 
samarbeid med private 
utbyggere 

Kommunen må fortløpende vurderer behovet for samarbeid med 
private, dersom en selv ikke klarer å løse boligutfordringer.  

4.2 Samarbeid med 
ideelle organisasjoner 
opprettholdes og 
videreutvilkes. 

 Kommunen har stilt en leilighet i ”kommunegården” til 
disposisjon for Kirkens Bymisjon, som base for 
miljøarbeidertjenesten. Prosjektet med tilstedeværelse i 
bomiljøet i kommunegården må settes i gang så snart som 
mulig, og evalueres etter ca. 1 år.  

 Samarbeid med Frelsesarmeen om bo- og omsorgssenter 
fortsetter, og vurderes utvidet til også å gjelde Trappetrinn 2, 
jfr. pkt. 2.3 

  
 

Hovedmål 5 
Kommunen skal ha en aktiv bruk av Husbankens låne- og tilskuddsordninger. 

 
Delmål 5: 
 

5.1 Låne- og tilskuddsordninger til privatpersoner gjøres kjent i kommunen. 
5.2 Vurdere utnyttelsen av startlån. 
5.3  Samkjøre søknad om kommunal bolig opp mot låne- og tilskuddsordninger.  

 
Delmål 5 Tiltak 
5.1 Låne- og 
tilskuddsordninger til 
privatpersoner gjøres kjent i 
kommunen 

Legge link på Internettsiden til Haugesund kommune til 
Husbanken og Boligkontoret. 

5.2 Vurdere utnyttelsen av 
startlån. 

Kommunen må vurdere mulighetene for større andel 
startlån-finansiering til enkeltpersoner. Kommunen må også 
vurdere mulighetene for å låne mer penger av Husbanken 
til videre utlån, som følge av nedgangstidene i markedet.  

5.3 Samkjøre søknad om 
kommunal bolig opp mot låne- 
og tilskuddsordninger. 

De som søker om kommunal bolig bør knyttes opp mot 
bolig- og eiendomskontoret, for vurdering av startlån, 
dersom de i følge ligningsutskriften ser ut til å ha god nok 
inntekt til å kunne betjene et huslån.  

 
9.0 Handlingsplan for 2009-2012  
Her presenteres forslag til handlingsplan, med angitt tidsperspektiv for når de ulike tiltakene 
forventes iverksatt, samt ev. budsjettøkning der dette er kjent. En del områder kreves 
ytterligere utredning, og må også opp til politisk behandling etter utredning. 
 
Tiltak som forutsetter økte økonomiske ressurser, må vurderes i forbindelse kommunens 
årlige behandling av budsjett og økonomiplan. Det forutsettes at handlingsplanen følges opp 
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ved at enhetene oppretter en felles prosjektgruppe som ivaretar nødvendig koordinering av 
arbeidet fram mot rullering av planen i 2011. Noen av tiltakene vil kunne komme inn under 
flere av hovedmålene, men er plassert under det mest relevante.  
 
For nærmere beskrivelse av delmålene/tiltakene, se pkt 8. ”Hovedmål, delmål og anbefalte 
tiltak.” 

 Fet skrift mht ansvar angir hvilken etat som har hovedansvaret for utredning og 
iverksetting. Utredes under iverksettes angir dybdeområder som skal gjennomføres fram 
til rullering. 

 
Hovedmål 1: Kommunen skal ha en god utnyttelse og oppgradering av eksisterende 
boligmasse, samt bytte ut boliger som ikke er egnet. 
Delmål/
Tiltak 

Benevnelse Iverksettes Kostnad 
økning 

Politisk  
behandl
ing. 

Oppf. 
ansvar * 

1.1 Gjennomgang av de som bor i 
kommunal bolig. 

Våren 2009 -  Bygg- og 
vedl.hold 

1.2 Gjennomgang og oppdatering av 
tildelingsrutinene, og evaluering av 
tildelingsutvalget. 

Våren 2009 -  Bygg 
og.vedl.h
old/NAV 

1.3 Selge de boligene som ikke er 
egnet/beboelige, og erstatte dem 
med nye kommunale boliger. 

2009/2010  Ja Bygg –
og 
vedl.hold
/Boligkont
oret. 

1.4 Sikre god vedlikehold av den 
kommunale boligmassen. 

Kontinuerlig Årlig 
budsjettbe
handling 

Ja Bygg –og 
vedl.hold 

 
Hovedmål 2: Kommunen må inneha tilstrekkelig antall tilpassede boliger, slik at en 
dekker de behovene en har i kommunen.  
Delmål/
Tiltak 

Benevnelse Iverksettes Kostnad 
økning 

Politisk  
behandl
ing. 

Oppf. 
ansvar * 

2.1 Vurdere mulighetene for 2-4 
akuttboliger/overgangsboliger til 
personer som kommer ut fra 
fengsel/institusjon eller lignende. 

Utredes 
2009 

  Bygg-og 
vedl.hold.
/NAV 

2.2 Kommunen må ha overgangsboliger 
m/oppfølging til barn/ungdom som er i 
ferd med å avslutte tiltak fra 
barnevernstjenesten, bufetat eller 
henvender seg på NAV, og skal over i 
egen bolig. Boligene må være en 
treningsbolig, der beboer etter hvert 
skal over i en permanent bolig.  

Utredes 
2009 

  BV.tj., 
NAV og 
Bygg og 
vedl.hold 

2.3 Sikre et godt boligtilbud til 
rusmisbrukere – Frelsearmeens 
trappetrinn 2 utredes og kommunen 
bør gå i forhandlinger med 
Frelsesarmeen. 

Våren 2009 1 930 00
0,-/ 
2490 000
,- årlig fra 
2010 

Ja NAV 

2.4 Sikre et godt boligtilbud til personer 
med kombinasjon rus/psykiatri – 

Våren 2009  Ja NAV 
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Vurdere om trappetrinn 2 ved 
Frelsesarmeen også er aktuelt for 
denne gruppen, i forbindelse med 
forhandlinger med Frelsesarmeen. 

2.5 Økning i antall psykiatriboliger, Tiltak 
jfr Delplan psykiatri 2007-2010 må 
gjennomføres 

2009/2010 Årlig 
budsjettb
ehandling 

Ja Helse- og 
forebyggi
ng 

2.6 Sørge for å ha tilstrekkelig antall 
kommunale boliger til personer som 
ikke kommer inn på det private 
leiemarkedet. Opprettholde og ev. 
øke dagens antall boliger, ved 
oppgradering/salg, og kjøp av nye 
boliger. 

2009/2010 Årlig 
budsjettb
ehandling 

Ja Bygg- og 
vedl.hold 

2.7 Boliger til ”sårbar” ungdom. Vurdere 
muligheten for ”trygge boliger” til 
denne gruppen. 

2009/2010   Bygg- og 
vedl.hold/
bestillerk
ontoret 

2.8 Tilrettelegging av boliger for 
mennesker med fysisk 
funksjonshemming 

Kontinuerlig   Bestillerk.
/boligk./er
go.fysio 

2.9 Boliger til mennesker med psykisk 
utviklingshemming  
6. Fullføre bygging av Stallvegen (II) 
7. Fullføre bygging av Øyv.sk.sp. 

veg (II) 
8. Samarbeid med UNI-K  
9. Tilrettelegge for tilskudd for 

utviklingshemmede, kjøp av egen 
bolig etter langvarig botrening, 
sikre `sirkulasjon` 

10. Utvikle et sikkert databasert 
system for kartlegging av 
fremtidige boligbehov, gjerne med 
utgangspunkt i ansvarsgruppe/ IP  

 
 

 
 
2009 
 
2009 
 
2009 
Kontinuerlig 
 
 
 
2009/2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vedtatt 
 
Vedtatt 
 
 
 
 
 
 
 

Bestillerk
ontoret/H
else –og 
forebyggi
ng 

2.10 Fremskaffelse av flere boliger i 
forbindelse med bosetting av 
flyktninger  
4. Kjøpe to større boenheter til store 

familier som blir bosatt i 2009.  
5. NAV må vurdere årlig kjøp av 1-2 

boenheter, dekket av 
integreringstilskuddet.  

6. Tilby flyktninger som ønsker det 
og har økonomi til det, kjøp av 
den kommunale boligen, når de 
har bodd i 2 år. Vurdere dem ifht 
Startlån i forbindelse med kjøp. 
Bruke kjøpesummen til 
anskaffelse av ny bolig. 

 
 

 
 
 
2009 
 
Kontinuerlig 
 
 
Kontinuerlig 

 
 
 
Integrerin
gstilskud
d/fond 

 
 
 
Ja 

 
 
 
NAV/Byg
g og 
vedl.hold 
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2.11 Sikre et boligtilbud til personer med 
svært lav boevne. Vurdere 
muligheten for bygging av ”skeive 
hus”. 

2009/2010 Årlig 
budsjettb
ehandling 

Ja Bygg og 
vedl.hold
/NAV/Bes
tillerkonto
ret 

2.12 Boligtilbudet til eldre må 
opprettholdes. Det vurderes at 
kommunen har god dekning når det 
gjelder tilbud til eldre per i dag. En 
bør likevel se nærmere på innholdet i 
tilbudet, jfr. Pkt. 3.3   

Kontinuerlig   Bestillerk
ontoret 

2.13 Kommunen utreder mulighetene for 
plassering av ungdom med spesielle 
behov, som ikke har tilbud fra Bufetat. 
 

2009 
Utredes 

  Barnever
ntjeneste
n/bestiller
kontoret 

 
Hovedmål 3: Kommunen må legge til rette for at de som ikke klarer seg selv i egen 
bolig skal få tilstrekkelig hjelp til å mestre dagliglivet og bli boende i egen bolig. 
Delmål/
Tiltak 

Benevnelse Iverksettes Kostn
ad 
økning 

Politisk  
behandl
ing. 

Oppf. 
ansvar * 

3.1 4. Styrke miljøarbeidertjenesten som 
per i dag utføres av Kirkens 
Bymisjon etter vedtak fra NAV, 
med 1,6 årsverk. 

5. Psykiatritjenestens 
miljøarbeidertjeneste skal bygges 
ut i takt med behov, jfr. Delplan 
psykiatri 2007 – 2010.  

      Dette må sees i sammenheng 
med at det nå er vedtatt en felles 
miljøarbeidertjenesten for PU og 
psykiatritjenesten, med oppstart 
mai 2009. 

6. Kommunen bør vurdere å innføre 
ISF(Innsatsstyrt finansiering) av 
miljøarbeidertjenestene, for å 
sikre at pengene følger brukeren 
etter behovsprøvd vedtak. 

2010(Legges 
inn i budsjett 
for 2010) 
 
2009/2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utredes 
2009/2010 

Årlig 
budsjet
tbehan
dling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ja 
 
 
 
Ja 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja 

NAV 
 
 
 
Helse-og 
foreb./be
stillerkont
oret 
 
 
 
 
Bestilerko
ntoret/NA
V/Helse-
og 
forebyggi
ng 

3.2 Det settes ned en arbeidsgruppe som 
må utrede mulighetene for å ha 
miljøarbeiderbaser i de store 
bomiljøene på Risøy og i 
”Kommunegården”. 

Utredes  
2009 

  NAV/Hels
e- og 
foreb./By
gg- og 
vedl.hold 

3.3 Kommunen bør vurdere fast 
bemanning i omsorgsboligene, for å 
gi et mer forutsigbart tilbud til 
beboerne. 

Utredes  
2009 

  Bestillerk
ontoret 
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Hovedmål 4: Kommunen må ha et godt samarbeid med private aktører/ideelle 
organisasjoner, for å dekke de behovene kommunen selv ikke klarer å realisere.  
Delmål/
Tiltak 

Benevnelse Iverksettes Kostnad 
økning 

Politisk  
behandl
ing. 

Oppf. 
ansvar * 

4.1 Kommunen må fortløpende vurderer 
behovet for samarbeid med private, 
dersom en selv ikke klarer å løse 
boligutfordringer. 

Vurderes 
kontinuerlig 

  Bygg –og 
vedl.hold 

4.2 1. Kommunen har stilt en leilighet i 
”kommunegården” til disposisjon for 
Kirkens Bymisjon, som base for 
miljøarbeidertjenesten. Prosjektet 
med tilstedeværelse i bomiljøet i 
kommunegården må settes i gang så 
snart som mulig, og evalueres etter 
ca. 1 år.  
2. Samarbeid med Frelsesarmeen om 
bo- og omsorgssenter fortsetter, og 
vurderes utvidet til også å gjelde 
Trappetrinn 2, jfr. pkt. 2.3 

2009 
 
 
 
 
 
 
 
Kontinuerlig/ 
Utredes 

  Bygg –og 
vedl.hold/
NAV 
 
 
 
 
 
NAV 

 
Hovedmål 5: Kommunen skal ha en aktiv bruk av Husbankens låne- og 
tilskuddsordninger. 
Delmål/
Tiltak 

Benevnelse Iverksettes Kostnad 
økning 

Politisk  
behandl
ing. 

Oppf. 
ansvar * 

5.1 Legge link på Internettsiden til 
Haugesund kommune til Husbanken 
og Boligkontoret, med informasjon 
om låne- og tilskuddordningene. 

2009   Bolig- og 
eiendoms
kontoret 

5.2 Kommunen må vurdere mulighetene 
for større andel startlån-finansiering til 
enkeltpersoner. Kommunen må også 
vurdere mulighetene for å låne mer 
penger av Husbanken til videre utlån, 
som følge av nedgangstidene i 
markedet. 

2009 Årlig 
budsjettb
ehandling 

Ja Bolig –
og 
eiendom
skontore
t/NAV 

5.3 De som søker om kommunal bolig 
bør knyttes opp mot bolig- og 
eiendomskontoret, for vurdering av 
startlån, dersom de i følge 
ligningsutskriften ser ut til å ha god 
nok inntekt til å kunne betjene et 
huslån. 

2009 
Kontinuerlig 

  Bygg –
og 
vedl.hold
/Bolig –og 
eiendoms
kontoret 

 


