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1. INNLEDNING 

Rambøll Management Consulting presenterer herved sluttrapport i prosjektet ”Foranalyse av 

boligsosialt arbeid i Halden kommune”. Prosjektet ble gjennomført i tidsperioden januar-mars 

2011.  

 

Vi takker Halden kommune for godt samarbeid under gjennomføringen av prosjektet. Oppdraget 

har bestått av tett samarbeid og dialog med flere ansatte i kommunen, og vi opplever Halden 

kommune som en endringsvillig organisasjon som er beredt på å yte en innsats for å bedre 

situasjonen for vanskeligstilte på boligmarkedet i kommunen.    

 

1.1 Bakgrunn og formål 

Halden kommune er som en av flere kommuner invitert til å delta i Boligsosialt utviklingsprogram 

(BoSo), et program i regi av Husbanken Region Øst. I boligsosialt utviklingsprogram satses det 

på tett og gjensidig forpliktende samarbeid mellom Husbanken og utvalgte kommuner. 

Programmet skal gi bedre boligsosiale resultater for kommunene, innbyggerne og Husbanken 

gjennom å utvikle kunnskap, kompetanse og arbeidsmetodikk innenfor boligsosialt arbeid. 

Programmet har tre overordnede målsetninger: 
 

 Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet  

 Økt boligsosial aktivitet i kommunene  

 Økt boligsosial kompetanse i kommunene 

 

Formålet med samarbeidet er at kommunene skal utnytte økonomiske virkemidler mer effektivt 

og å se det boligsosiale i sammenheng med andre velferdsområder. Unge bostedsløse og 

bostedsløse barnefamilier er særlige innsatsområder i 2011, og det skal utarbeides regionale 

planer for å øke innsatsen for unge bostedsløse som en integrert del av samarbeidsavtalene som 

Husbanken har med satsingskommuner1.  

 

Bakgrunnen for Halden kommunes deltakelse i BoSo er en anerkjennelse av at kommunen står 

overfor betydelige boligsosiale utfordringer på flere områder. Det vurderes å være behov for å 

finne gode modeller for samarbeid, og for en plan for å utvikle den kommunale boligmassen. 

Gjennom et forpliktende samarbeid med Husbanken ønsker kommunen tilgang på nødvendige 

ressurser og kompetanser i det boligsosiale arbeidet, slik at kommunen blir i stand til å bidra til 

at retten til å bo i egen bolig blir mer enn et prinsipp. Det fremgår av søknaden at den er politisk 

forankret, og at det har vært bred involvering og deltakelse i søknadsprosessen2.      

 

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

på med hensyn til å realisere et ønske om bedre boligsosiale resultater. Foranalysen består av tre 

hovedelementer: 

 

 Kartlegging av nåsituasjon for Halden kommune  

 Identifisering av hovedutfordringer på det boligsosiale feltet 

 Konkretisering av praktisk anvendbare anbefalinger 

 

Resultatene fra foranalysen skal benyttes til å utforme handlingsplaner for det videre boligsosiale 

arbeidet i programperioden. Den foreliggende foranalysen er med andre ord et viktig arbeid som 

vil danne fundamentet for det videre arbeidet på feltet. 

 

1.2 Metodisk gjennomføring 

Det er benyttet et bredt spekter av metoder for å generere det datamaterialet som ligger til 

grunn for utformingen av denne rapporten. Følgende metoder er benyttet: 

 

 Innledende eksplorative intervjuer 

 Dokumentstudier 

                                                
1 http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/dok/regpubl/prop/2010-2011/prop-1-s-20102011/9.html?id=617341  
2 Halden kommune (2010): Søknad om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram for kommuner  

http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/dok/regpubl/prop/2010-2011/prop-1-s-20102011/9.html?id=617341
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 Statistikkstudier 

 Casebesøk med semistrukturerte intervjuer, gruppeintervjuer og avkrysningsskjema 

 

Som skissert av punktene over ble det innledningsvis gjennomført innledende eksplorative 

intervjuer med et mindre utvalg på 8 personer. Fem av disse var med ledere i kommunen, ett 

med leder i NAV, samt to med politikere. Det er gjennomført dokumentstudier av sentrale 

kommunale dokumenter, og det er foretatt statistiske analyser og beregninger av nåværende og 

fremtidige behov. De statistiske analysene som er foretatt gjøres nærmere rede for i kapittel 3.  

 

Den viktigste kilden til data i denne foranalysen har vært de semistrukturerte intervjuene som 

ble foretatt under et tredagers besøk i Halden. Under disse dagene ble det gjennomført intervjuer 

med til sammen 28 informanter. I tillegg ble intervjuer med tre informanter gjennomført per 

telefon i etterkant av disse tre dagene. Av det samlede informantutvalget, var syv representanter 

for ulike brukergrupper, sytten ansatt i ulike typer stillinger i kommunen, tre ansatte i NAV og de 

fire resterende representanter for henholdsvis DPS (to), Halden fengsel og HABO. Mot slutten av 

intervjuene ble informantene bedt om å fylle ut et avkrysningsskjema. Da enkelte av intervjuene 

ble utført som gruppeintervjuer, ble enkelte skjemaer fylt ut av flere i fellesskap. Totalt ble 23 

avkrysningsskjemaer samlet inn.    

 

Det er under gjennomføringen av oppdraget foretatt intervjuer med et bredt spekter av 

medarbeidere og ledere i og utenfor kommunen, som alle har bidratt med nyttige innspill til 

arbeidet.    

 

1.3 Begrepsavklaring 

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

rapporten.  

 

 Boligsosialt utviklingsprogram er langsiktig program i regi av Husbanken Region Øst som 

setter fokus på vanskeligstilte på boligmarkedet, og hvor partnerskap mellom utvalgte 

kommuner og Husbanken skal styrke partnernes boligsosiale kunnskap og evne 

 Boligsosialt arbeid omfatter alt fra kommunenes innsats for å fremskaffe og tildele boliger, til 

tjenester og enkelttiltak som kan bedre den enkeltes forutsetning for å mestre sin bo- og 

livssituasjon 

 Fremskaffelse av bolig kan være alt fra nybygging og utbedring av kommunal boligmasse til 

bistand til å fremskaffe boliger på det private utleiemarkedet 

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

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

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

opp mot boforholdet og naboer 

 Vanskeligstilte på boligmarkedet forstås i bred forstand, og innbefatter alle personer som vil 

kunne ha behov for boligsosiale virkemidler og tiltak i kortere eller lengre perioder 

 

1.4 Leserveiledning 
Denne rapporten består videre av følgende kapitler: 
 
 Kapittel 2: Sentrale funn, utfordringer og anbefalinger 

 Kapittel 3: Status og fakta 
 Kapittel 4: Gjennomgang av det boligsosiale arbeidet  
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2. SENTRALE FUNN, UTFORDRINGER OG ANBEFALINGER 

Rapporten skisserer etter vårt syn et bredt og helhetlig kunnskapsgrunnlag om det boligsosiale 

arbeidet i Halden kommune, og omfatter synspunkter på og vurderinger av følgende temaer: 

  

 Boligmassen og fremskaffelse av boliger 

 Dagens og fremtidens behov 

 Organisering 

 Tildeling av bolig og tjenester 

 Oppfølging  

 Kompetanse 

 Bruk av boligsosiale virkemidler 

 

Dersom kommunen skal lykkes i det boligsosiale arbeidet, er det essensielt med bred forankring 

både horisontalt mellom enheter og tjenester og vertikalt mellom nivåene i kommunen.  

 

Rambøll vurderer at sentrale visjoner knyttet til organisering av tjenestene, og knyttet til 

satsningen på boligbasert omsorg, er godt forankret politisk, administrativt og blant de ansatte i 

kommunen. Imidlertid fremgår det at enkelte målgrupper i større grad er kjent, og prioritert, enn 

andre. Kommunen beskrives av flere som en foregangskommune når det gjelder utbygging av 

omsorgsboliger for eldre, mens det i mindre grad er blitt satset på boliger for vanskeligstilte på 

boligmarkedet med rus- og/eller psykiske helseproblemer.  

 

Deltakelsen i Boligsosialt utviklingsprogram og samarbeidet med Husbanken legger til rette for at 

kommunen skal kunne utvikle tjenestetilbudet og kompetansen på området. Samtidig er det 

viktig at kommunen i sin helhet tar ansvar for å oppfylle sine forpliktelser i dette samarbeidet.        

 

Først presenterer vi sentrale funn og utfordringer innenfor nevnte tema, og deretter våre 

anbefalinger for veien videre. 

 

2.1 Sentrale funn og utfordringer 

Under dette avsnittet presenterer vi kort sentrale funn og utfordringer. 

 

2.1.1 Boligmassen og fremskaffelse av boliger 

Analysen viser at boligmarkedet i Halden i hovedsak er relativt lavt priset sammenlignet med 

boligmarkedet i tilsvarende byer. Kommunen har bidratt til å holde prisnivået nede ved å legge til 

rette for nødvendig utbygging av boligmassen. Det er også stor grad av enighet om at 

tilrettelegging for at brukerne selv kan eie egen bolig er riktig. Samtidig viser analysen at 

boligmarkedet har blitt strammere de siste årene, da særlig når det gjelder boliger på 

utleiemarkedet. I tillegg fremgår det at det er få kommunale utleieboliger som er tilgjengelig for 

de mest utsatte målgruppene for det boligsosiale arbeidet. 

 

En overordnet utfordring for det boligsosiale arbeidet i Halden kommune er en mangel på boliger 

for personer med rus- og eller psykiske helseproblemer. Det rapporteres gjennomgående om en 

mangel på differensierte kommunale boliger i Halden. Med differensierte kommunale boliger, 

menes kommunale boliger av ulik standard, ulik størrelse, ulik grad av samlokalisering og ulik 

eieform. For å kunne tilby gode løsninger for ulike brukergrupper, meldes det om behov for bedre 

kartlegging av de ulike brukergruppenes behov. Dette gjelder som nevnt spesielt behovene til 

personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer, men også flyktninger og innvandrere, samt 

psykisk og fysisk utviklingshemmede.  

 

2.1.2 Dagens og fremtidens behov 

Overordnet sett, viser indikatorer på behov for boligsosialt arbeid at Halden har et større behov 

enn andre tilsvarende kommuner. Dette gjelder spesielt indikatorene som går på lavt 

inntektsnivå. Analysene viser også at dagens behov dekkes i ulik grad for de ulike 

brukergruppene.  
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Den største økningen i fremtidig behov knyttet til boligsosialt arbeid, vil være utbygging av 

boliger for eldre og pleietrengende da denne gruppen i antall vil øke mest. Samtidig vurderes det 

å allerede være lagt til rette for utbygging for denne gruppen. Det fremgår at Halden kommune 

tradisjonelt sett har hatt god kontroll på behovet til denne brukergruppen og vært fremsynt i 

utbygging av omsorgsboliger, sykehjemsplasser og demensboliger. For de øvrige gruppene er det 

til dels underdekning av boliger i dag eller i nær fremtid, og det bør derfor iverksettes tiltak for å 

møte disse behovene.  

 

Halden kommune har god oversikt over behovene for boliger for psykisk og fysisk 

utviklingshemmede. Funn viser at det er behov for utbygging av boliger for rundt regnet 20 

personer de nærmeste årene, noe det må legges til rette for.  

 

Utfordringene er i hovedsak knyttet til personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer og 

flyktninger/innvandrere. Det er behov for bedre kartlegginger av disse brukergruppenes behov, 

og da spesielt personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer.  

 

Også for flyktninger/innvandrere fremgår det å være en underdekning av egnede boliger, det vil 

si større boliger med opptil fem-seks soverom som også er mulig å leie. Dette behovet forventes 

også å bestå i fremtiden, noe det må tas høyde for i videre utbygging.  

 

Halden har videre en relativt høy andel personer i lavinntektsgruppen, og denne gruppen vil 

sannsynligvis øke i antall også i fremtiden da Halden er en kommune med befolkningsvekst. Det 

at det er relativt lavt prisnivå på boligene i Halden, i tillegg til nærheten til Sverige, kan også 

bidra til å tiltrekke seg personer i denne brukergruppen.  

 

2.1.3 Organisering 

Organiseringen av det boligsosiale arbeidet blir i høyeste grad berørt av den pågående 

omorganiseringen av Kommunalavdeling Helse og omsorg. Det innføres en organisasjonsmodell 

basert på på BEON-prinsippet - ”beste effektive omsorgsnivå”. Ved å organisere tjenestene etter 

BEON-prinsippet, ønsker man å sikre en hensiktsmessig organisering som samsvarer med dagens 

og framtidens krav til kvalitet og effektiv forvaltning. Organisasjonsmodellen er i tråd med 

sentrale føringer spesifisert i Samhandlingsreformen3. Modellen går ut på at Helse- og 

omsorgstjenestene er organisert i tre trinn, med en enhetsovergripende Koordinerende enhet ved 

navn Koordinerende fellestjeneste. Denne organiseringen legger etter vår vurdering et godt 

grunnlag for at kommunen skal kunne gi et helhetlig og koordinert boligsosialt tilbud samlet sett.    

 

Den mest sentrale utfordringen innenfor kommunens organisering av det boligsosiale arbeidet er 

imidlertid at det er en noe utydelig rolle- og ansvarsfordeling. Kommuner i 

omorganiseringsprosesser kan bli preget av personbaserte tjenester, og at tjenestene følger 

personene som skifter enhet og/eller posisjon. Dette kan føre til at personenes rolle- og 

ansvarsområder går på tvers av enhetenes, og at det blir utydelige skillelinjer. Det fremgår også 

å være usikkerhet i kommunen om hvorvidt det er etablert et ”boligkontor”, og evt. hvor dette er 

plassert. Denne usikkerheten fører til at brukere, tjenestepersoner og samarbeidspartnere 

vurderer det som uklart hvem som skal kontaktes ved boligrelaterte spørsmål. Skillelinjene 

mellom Koordinerende fellestjeneste og NAV fremgår også å være problematiske, særlig med 

hensyn til ansvar for hhv midlertidig og varig bolig.     

 

2.1.4 Tildeling av bolig og tjenester 

NAV har ansvar for å fremskaffe midlertidig bolig, mens kommunen har ansvaret for å bistå 

brukerne å fremskaffe varig bolig. Tildeling av bolig til personer med sammensatte problemer 

foregår i et utvidet boligmøte i regi av Koordinerende fellestjeneste. Tildeling foregår på 

bakgrunn av en tverrfaglig kartlegging av søkere.  

 

Hovedutfordringer knyttet til tildeling av boliger er at det er mangel både på midleritidige boliger 

og varige boliger. Ofte er også behovet for midlertidig bolig egentlig behov for varig bolig. Funn 

viser også at ulike nøkkelpersoner med lang erfaring har opparbeidet både interne og eksterne 

nettverk som bidrar til å finne frem til flere tilgjengelige boliger enn uten disse nettverkene. Det 

                                                
3 St.meld. nr. 47 (2008-2009): Samhandlingsreformen: Rett behandling – på rett sted – til rett tid  
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er en fare for at disse mer uformelle kanalene går tapt dersom nøkkelpersoner slutter og denne 

kunnskapen ikke videreføres og i større grad formaliseres. 

 

Videre fremstår tildelingsprosessen som noe uklar, der det fremstår et behov for tydeligere 

tildelingskriterier, og for en venteliste for brukere som ikke får tildelt bolig grunnet mangel på 

bolig. Det oppgis også å være behov for en mer differensiert kartlegging av ulike brukeres 

boligsosiale behov enn det som dekkes av gjeldende kartlegging.  

 

2.1.5 Booppfølging 

De ulike målgruppene for boligsosialt arbeid har ulike behov for oppfølging. Hvorvidt behovene 

for oppfølging er dekket, varierer også mellom de ulike brukergruppene.   

 

En sentral utfordring er at det generelt sett oppleves en mangel på ressurser til booppfølging, 

samtidig som det påpekes at det ”alltid” vil være behov for mer ressurser til oppfølging. Funn 

tyder også på at det for noen brukere tildeles ”feil” ressurser, sett opp mot brukernes faktiske 

behov, og at det også på dette feltet er behov for et bedre kartleggingsgrunnlag for å kunne 

tildele rette ressurser til rett bruker. Imidlertid vil det viktigste være at kommunen har tilgang på 

det ”rette” tilbudet. Det fremgår å være et særlig behov for å styrke booppfølging av de som ikke 

mestrer å bo, og som har behov for boligrelatert bistand som eksempelvis veiledning i det å bo. 

Det oppgis at mangel på booppfølging kommer til uttrykk gjennom lav grad av utvikling i boevne, 

stor slitasje på boliger, manglende evne til å betale leie, og eventuelt utkastelse.   

 

2.1.6 Kompetanse 

Det fremgår av foranalysen at de intervjuede representanter for det boligsosiale arbeidet stort 

sett vurderer at kommunen besitter nødvendig kompetanse. Det er likevel enkelte områder som 

fremheves som utfordrende. 

 

Sentrale utfordringer under temaet kompetanse dreier seg slik vi forstår det hovedsakelig om 

kjennskap til behov blant målgruppene, herunder kjennskap til deres behov med hensyn til både 

bolig og tjenestene rundt boligen. Den målgruppen som i størst grad blir trukket frem som en 

utfordring er personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer. I tillegg blir booppfølging 

vurdert som det området som kommunen i minst grad har tilstrekkelig kompetanse om i 

avkrysningsundersøkelsen.    

 

2.1.7 Bruk av boligsosiale virkemidler 

Under temaet bruk av boligsosiale virkemidler har vi satt fokus på omfanget av bruken av de 

ulike virkemidlene, og i hvilken grad disse ses i sammenheng med hverandre. Vi vurderer at 

organiseringen av arbeidet legger til rette for helhetlige tjenester, og at problemet er at de 

nødvendige virkemidlene ikke er tilgjengelige. Kommunen viser også en aktiv bruk av 

Husbankens økonomiske virkemidler.    

 

Sentrale utfordringer knyttet til bruk av virkemidler er at kommunen mangler enkelte virkemidler 

som er nødvendige for å kunne gi et godt og helhetlig boligsosialt tilbud. Det er dermed behov 

for å styrke kommunens virkemiddelapparat. Det fremgår at det er en mangel på kommunale 

boliger som er tilpasset behov blant særlig personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer. 

Det oppgis også å være mangel på lavterskelboliger, som kan fungere som overgangsboliger der 

de som har behov for det kan få trening i det å bo. Et slikt tilbud forutsetter også at det gis 

booppfølging, som det – i likhet med i mange andre kommuner – er et underdekket behov for i 

Halden kommune.     

 

2.2 Anbefalinger for veien videre 

Som illustrert av punktene over favner foranalysen over et bredt spekter av temaer innenfor det 

kommunens boligsosiale arbeid, og setter fokus på utfordringer ved både kommunen som 

organisasjon og selve tjenestene som ytes. Rambølls anbefalinger tar utgangspunkt i 

hovedutfordringene på det boligsosiale feltet for å sikre sammenheng mellom utfordringer og 

fremtidige tiltak. På denne måten vil anbefalingene gi størst mulig nytteverdi for kommunen i 

forbindelse med utarbeidelse av handlingsplan for det videre programarbeidet. Først presenteres 

Rambølls anbefalinger for det videre arbeidet, og deretter forslag til tiltak under de enkelte 

anbefalingene. 
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2.2.1 Rambølls anbefalinger 

 

1. Rambøll anbefaler at det gjennomføres kartlegginger og undersøkelser for å 

avdekke målgruppenes behov. En grundig og bred kartlegging av behov for boligsosiale 

tjenester bør gjennomføres innledningsvis i programarbeidet, slik at det boligsosiale 

tjenesteapparatet kan innrettes på bakgrunn av denne. Husbanken har bidratt i utviklingen 

av verktøyet Bokart som kan benyttes i dette henseende, og gir tilskudd til kjøp av verktøyet. 

Systematiske brukerundersøkelser kan gi ytterligere nyttig informasjon om de ulike 

brukergruppenes behov. Et forslag er å gjennomføre en brukerundersøkelse blant beboere i 

kommunalt disponerte boliger, der beboere får anledning til å fremme sine synspunkter om 

deres boform og -situasjon. Slike kartlegginger og undersøkelser bidrar til å synliggjøre og 

tydeliggjøre brukernes behov, slik at kommunens innsats kan innrettes i tråd med dette.     

 

2. Rambøll anbefaler at det initieres prosesser for å tydeliggjøre rolle- og 

ansvarsfordelingen på det boligsosiale området. Rambøll vurderer at det er særlig 

behov for å tydeliggjøre rolle og ansvar til Koordinerende fellestjeneste, som forvalter flere 

sentrale boligsosiale oppgaver. Dette må tydeliggjøres og synliggjøres ovenfor ansatte i 

tjenesteapparatet, samarbeidspartnere og brukere. Videre viser foranalysen at det er behov 

for å styrke samhandling og samordning med NAV når det gjelder midlertidige og varige 

botilbud, samt når det gjelder økonomisk rådgivning. For å styrke gjensidig forståelse mellom 

kommune og NAV i boligspørsmål, vurderer vi at NAV blir invitert inn i tildelingsprosessene, 

slik at tiltak og stønader i NAV i enda større grad kan ses i sammenheng med kommunale 

tiltak og virkemidler. Det fremgår videre at det er behov for å tydeliggjøre rutiner rundt 

tildelingsprosessen.      

 

3. Rambøll anbefaler at det videreutvikles differensierte boliger, differensierte 

eierformer og differensierte tjenester. En viktig anbefaling er å videreutvikle 

differensierte boliger og tjenester slik at det er mulig å realisere de visjonene som er nedsatt 

for helse- og omsorgstjenestene. En hovedutfordring er som nevnt at det er få tilgjengelige 

boliger, særlig for de mest vanskeligstilte på boligmarkedet som forstås som personer med 

rus- og/eller psykiske helseproblemer. Det fremgår at eierformen borettslag legger til rette et 

botilbud som riktignok er egnet for mange brukere, men som ikke er egnet for alle. Det bør 

derfor også etableres boliger der kommunen selv står for eierskap og i større grad kan 

disponere fritt etter vurderinger fra kommunens ansatte. Et differensiert tjenestetilbud er 

nødvendig dersom man skal kunne tilby individuelt tilpassede tjenester. 

 

4. Rambøll anbefaler at det legges til rette for styrking av booppfølging. Det fremgår at 

det er behov for å styrke ressursene knyttet til booppfølging. Rambøll anbefaler at det 

etableres en tjeneste som kan arbeide oppsøkende ut mot brukere som har behov for bistand 

i bolig. Det fremgår at det er et udekket behov for booppfølging i kommunen, og det 

etterspørres tjenester som kan yte bistand til å mestre bosituasjon og generell boveiledning. 

Booppfølging er også et område der det vurderes å være behov for å styrke kompetansen til 

kommunen.      

 

2.2.2 Oversikt over anbefalinger og forslag til tiltak 

 

Anbefalinger Forslag til tiltak 

1. Rambøll anbefaler at det gjennomføres 

kartlegginger og undersøkelser for å avdekke 

målgruppenes behov 

 Kartlegging ved for eksempel bruk av 

verktøyet Bokart 

 Brukerundersøkelser som belyser ulike 

målgruppers behov 

 Benytte resultater fra disse til å tydeliggjøre 

målgruppenes behov 

2. Rambøll anbefaler at det initieres prosesser 

for å tydeliggjøre rolle- og ansvarsfordelingen 

på det boligsosiale området 

 Formalisere og tydeliggjøre rolle- og 

ansvarsfordelingen 

 Tydeliggjøre rolle- og ansvar til 



 

FORANALYSE AV BOLIGSOSIALT ARBEID  

 

 

 

 
 
 

7 

 

 

Koordinerende fellestjeneste 

 Tydeliggjøre rolle- og ansvarsfordeling 

mellom Koordinerende fellestjeneste og 

NAV og styrke samordning mellom disse  

 Tydeliggjøre og formalisere rutiner og 

kriterier som ligger til grunn for tildeling av 

bolig 

 

3. Rambøll anbefaler at det videreutvikles 

differensierte boliger, differensierte eierformer 

og differensierte tjenester 

 Investere i boliger som kan leies ut til de 

mest utsatte gruppene på boligmarkedet 

 Undersøke muligheter for alternative 

boformer, som eksempelvis enkle boliger i 

utkanten av kommunen 

 Legge til rette for overgangsboliger der 

brukere kan få erfaring og trening i det å bo 

 Øke andel boliger med kommunalt eierskap 

som kommunen i større grad står fritt til å 

disponere selv 

 Fortsette avhending av mindre og/eller 

uhensiktsmessige leiligheter 

 Utfordre Husbanken på finansiering av 

sammensatte boligkomplekser 

 Utvide boligtilbud til personer med rus- 

og/eller psykiske helseproblemer 

 Møte behov blant en aktuell gruppe på 20 

utviklingshemmede 

 

4. Rambøll anbefaler at det legges til rette for 

styrking av booppfølging 

 Styrke kompetanse innenfor booppfølging 

 Styrke ressursene satt av til booppfølging 

 Etablere en miljøarbeider- eller 

boveiledertjeneste med booppfølging som 

et definert ansvarsområde 

 Økt botrening for bosatte flyktninger 

 Etablere en vaktmestertjeneste med ansvar 

for vedlikehold og oppfølging av bolig 

 Legge vekt på kontinuitet blant ansatte med 

ansvar for oppfølging i bolig 

 

 

Gjennom å presentere forslag til tiltak under de enkelte anbefalingene, tilstreber Rambøll å gi 

Halden kommune et konkretisert kunnskapsgrunnlag for det videre programarbeidet. Rambøll 

vurderer at samtlige anbefalinger er vesentlige i utviklingen av det boligsosiale arbeidet i Halden 

på lang sikt, samtidig som det er gitt at enkelte anbefalinger og tiltak vil være lettere å 

implementere på kort sikt enn andre. Rambøll vurderer at en grundig kartlegging av behov for 

boligsosial bistand bør prioriteres, slik at behovene kan danne utgangspunkt for den videre 

utviklingen av tjenestene. Kartlegging av behov vil også bidra til å synliggjøre kommunens 

ansvar, samt involverte enheters og tjenesters ansvar. Videre vurderer vi at det er et viktig 

organisatorisk grep å tydeliggjøre og formalisere rolle- og ansvarsfordelingen på området. En 

tydelig rolle- og ansvarsfordeling er viktig å legge til rette for både intern og ekstern 

samhandling, samt for å synliggjøre tjenestene utad mot målgruppene.  

 

Rambølls anbefalinger legger også vekt på at det er behov for å sette av mer ressurser i form av 

økonomi, boliger og personal til det boligsosiale arbeidet. Kommunen har som mål å tilby 

differensierte tjenester, og dette er en strategi som krever vesentlig innsats. Det er behov for å 

utvide boligmassen, eierskapsformer og booppfølgingstilbudet. Dette er utvidelser som fordrer 

betydelig forpliktelse både fra kommunen i sin helhet og fra Husbanken i det pågående 

programarbeidet.  
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3. STATUS OG FAKTA 

3.1 Sentrale mål og føringer  

Rambøll har foretatt en gjennomgang av kommunale dokumenter som er av relevans for det 

boligsosiale arbeidet i Halden kommune, herunder Helse- og omsorgsplan for Halden kommune 

2010-2015, Boligsosial handlingsplan for Halden kommune 2005 og Plan for psykisk helsearbeid 

2007-2010. Denne gjennomgangen er foretatt med det formål å skissere kommunens mål og 

føringer, samt få innsikt i kommunens eget dokumentasjonsgrunnlag på feltet.       

 

Et sentralt dokument som legger føringer for helse- og omsorgsarbeidet i Halden kommune er 

Helse- og omsorgsplan for perioden 2010-20154. Visjonen for helse- og omsorgstjenesten er å gi 

et helhetlig og samordnet tilbud til mennesker som har rett til og behov for bistand. Tjenestene 

skal i størst mulig grad være rettet mot forebyggende og helsefremmende tiltak og skal 

kjennetegnes av sikkerhet, kontinuitet, god ressursutnyttelse, tilgjengelighet og rettferdig 

fordeling. Tjenestene skal være virkningsfulle, involvere brukerne og gi dem innflytelse.  

 

Et bærende prinsipp i organiseringen av arbeidet i helse- og omsorgssektoren er 

Omsorgstrappen, som innebærer at tjenestetilbudet er bygget opp fra et laveste nivå for innsats, 

der for eksempel forebyggende tjenester inngår, til et høyeste nivå med institusjonsplasser. 

Halden kommune bygger med planen videre på den forebyggende og helsefremmende strategien 

som har ligget til bunn for arbeidet i sektoren de senere år.  

 

Omsorgstrappen er basert på BEON-prinsippet som har som formål å differensiere tjenestene, og 

ivareta helhetlige pasientforløp innenfor Beste Effektive OmsorgsNivå. En slik organisering er 

forankret nasjonalt i Samhandlingsreformen5. Samhandlingsreformen legger føringer for at mer 

kompetanse- og ressurskrevende tiltak forventes løst innen det kommunale tjenestetilbudet.  

 

Spesielt fremgår det at det er en utfordring i Halden knyttet til å kunne differensiere boligtilbudet 

bedre. Halden kommune har en boligbasert omsorg som sikrer en stor del av dekningsgraden når 

det gjelder heldøgnsomsorgen. Hvordan disse tjenestene organiseres vil derfor ha stor betydning 

for ressursbruk, effektivitet og kvalitet. 

 

Det er vurdert å øke samhandlingen mellom stasjonær bemanning i omsorgsboligene og 

ambulerende hjemmetjenester. Det er også lagt tilrette for en mer fleksibel bruk av personell ved 

at det i 2009 er etablert ressurspooler som skal bidra på tvers og oppfylle kravet om å allokere 

ressurser dit det til enhver tid trengs mest.  

 

Halden kommunes deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram er forankret i Helse- og 

omsorgsplanen. Her refereres det til Plan for psykisk helsearbeid Halden kommune 2007-2010, 

der tilbudet til vanskeligstilte på boligmarkedet er omtalt6. Dette omfatter boligene i 

Konglelundveiene og de nye psykiatri/rusboligene som er etablert på Nedre Hola. For den 

aktuelle brukergruppen har en i tillegg til disse boligene leiligheter i borettslag, kommunale 

boliger og legatboliger. Det er en politisk/administrativ føring at en skal selge kommunale boliger 

som ikke lengre er egnet ut fra dagens boligbehov, og at øvrige kommunale boliger i størst mulig 

grad skal organiseres i borettslag. 

 

Boliger blir tildelt ut fra enkeltvedtak. Utvidet boligmøte avholdes månedelig og behandler 

søknader fra personer med sammensatte problemer. Her deltar i tillegg til enhetsleder og 

nestleder for koordinerende fellestjeneste, samt sekretær, fra 2008 leder for 

rus/psykiatritjenesten og enhetslederne for helse- og omsorgsenhetene. I tillegg til kommunale 

utleieboliger hjelpes enkelte boligsøkere til kjøp av egen bolig. Gjennom de siste årene har særlig 

Husbanken tilrettelagt for at økonomisk vanskeligstilte skal få en slik mulighet.  

 

                                                
4 Halden kommune (2010): Helse- og omsorgsplan for Halden kommune 2010-2015 
5 St.meld. nr. 47 (2008-2009): Samhandlingsreformen: Rett behandling – på rett tid – til rett tid 
6 Halden kommune (2007): Plan for psykisk helsearbeid i Halden kommune 2007-2010 
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Forventede utfordringer i planperioden er særlig knyttet til oppfølging. Det beskrives at flere av 

brukerne har psykiske lidelser og aktiv rusbruk, og at de dermed er vanskelige å følge opp. De 

evner ikke å ivareta vedlikehold av boligen slik at boligen blir nedslitt og tildels ødelagt. I tillegg 

fremgår det at en del brukere trekker til seg personer fra eget miljø og det blir bråk og uro. Dette 

gjelder både kommunale boliger og utleieboliger i det private leiemarked.  

 

Det fremgår av Helse- og omsorgsplan at kommunen mangler et botilbud til de brukerne som er 

vanskeligst å bosette. Dette er brukere som ”ikke kan bo” og regelmessig blir kastet ut fra 

borettslagsleiligheter og av private utleiere. En del bor i dag hos venner og bekjente. Et slikt 

tilbud vil ikke kunne dekkes av de oppfølgingstjenestene en har i dag, og vil utløse et behov for 

personell. Rutinene/prosedyrene for tildeling av boliger og tildeling av oppfølging i boligene er 

muligens ikke tydelige nok og bør derfor gjennomgås. 

 

Målet for det boligsosiale arbeidet beskrives som å bli bedre på boligtildeling, differensiering og 

oppfølging for vanskeligstilte. Tiltak for å nå dette målet oppgis å være å delta i BoSo, å nedsette 

en gruppe som skal utrede muligheten for et mer differensiert boligtilbud til de brukerne som er 

vanskelige å bosette (herunder hvordan brukerne skal følges opp i boligene), og å gjennomgå 

rutiner og prosedyrer for tildeling av boliger og tildeling av oppfølging i boligene. 

 

Nevnte mål og tiltak kan ses i sammenheng med kommunens tidligere erfaringer på det 

boligsosiale området, som beskrives i Boligsosial handlingsplan for Halden kommune fra 20057. 

Her fremgår det at for de fleste i Halden kommune er boligsituasjonen god. En del grupper har 

imidlertid mindre gode boforhold eller større problemer med å skaffe seg bolig enn andre. 

Kommunen er tillagt ansvar for formidling av låne- og tilskottsordninger fra Husbanken. 

Kommunen opptar lån i Husbanken og formidler disse videre til søkere eller benytter dem selv i 

utbedringer eller nybygging. Det samme gjelder tilskudd til tilpasning og tilskudd til etablering. 

Videre blir det skissert en del mål og tiltak for det boligsosiale arbeidet. Det er i første rekke tre 

av disse som vi vurderer bør trekkes frem i denne rapporten.  

 

For det første fremgår det at det er behov for en miljøarbeidertjeneste knyttet til beboere med 

spesielle behov. Det fremgår at kommunen har erfaring med en tverrfaglig miljø- eller 

feltarbeidertjeneste som hadde anledning til å rykke ut og bistod i akutte situasjoner når det 

oppstod konflikter eller uro i forhold til omgivelsene. Dette har vist seg å være et helt sentralt 

tiltak for at en del beboere kan beholde sine boliger og få bomiljøene til å fungere 

tilfredsstillende. 

 

For det andre fremgår det av planen at kommunen ikke har en enhetlig organisering og 

forvaltning av sine kommunale boliger. Teknisk etat har ansvaret for drift og vedlikehold av alle 

de kommunale leilighetene som ikke er del av borettslag. For den delen av kommunens 

leiligheter som er organisert i borettslag er det boligbyggelaget som har ansvaret for å klargjøre 

alle boligene til innflytting, evt. besørge oppussing. Informasjon og veiledning om 

Husbankordninger ivaretas av Koordinerende fellestjeneste. Behovet for kommunalt boligkontor 

som knutepunkt for all kommunikasjon på boligområdet har vært omtalt og ønsket i lang tid. 

 

For det tredje fremgår det at det ved innføring av en ny organisering og ansvarsavklaring, bør 

det foretas beskrivelse av tjenesteområde, en tjenestekategorisering, kravspesifikasjon og med 

dertil rutinebeskrivelser for en boligforvaltning. Boligkontoret må tilføres en kompetanse som kan 

ivareta publikums behov for informasjon og veiledning, slik at den overordnede målsetting i 

Boligsosial handlingsplan best mulig kan oppfylles. 

 

Ovennevnte punkter representerer et kunnskapsgrunnlag datert fra 2005, som vi vurderer at 

kommunen i varierende grad har dratt nytte av. Punktene berører også et bredt omfang av 

temaer som blir behandlet i denne rapporten, herunder boligmassen, behov, organisering, rolle 

og ansvar, oppfølging i og forvaltning av bolig, og kompetanse. 

  

                                                
7 Halden kommune (2005): Boligsosial handlingsplan for Halden kommune 
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3.2 Boligmassen og fremskaffelse av boliger 

I dette avsnittet vil vi overordnet beskrive boligmarkedet i Halden når det gjelder tilgang på 

boliger og prisnivå basert på informasjon gitt i gjennomførte intervjuer og på eksisterende 

statistikk. Videre vil vi beskrive boligmassen Halden kommune enten eier, disponerer eller legger 

til rette for finansiering av. Deretter vil vi se på det som går på forvaltning av boligmassen, det 

vil si om boligmassen er hensiktsmessig i sin sammensetning av størrelse på boligene, tilgangen 

på boliger, standard på boligene, hvordan disse driftes og vedlikeholdes, samt eierformen for de 

ulike boligene. Også denne beskrivelsen baseres i hovedsak på informasjon gitt i intervjuene, 

men også innhentet statistikk. Til slutt ser vi på hvordan NAV og kommunen arbeider for å 

fremskaffe boliger til de ulike målgruppene for boligsosialt arbeid.  

 

3.2.1 Boligmarkedet i Halden 

I dette avsnittet beskriver vi det generelle boligmarkedet i Halden. Vi bygger beskrivelsene både 

på informasjon gitt i gjennomførte intervju, men også på statistikk fra SSB og søk på finn.no.  

 

Tilbakemeldingene gitt i intervjuene er entydige på at boligmarkedet i Halden er preget av 

relativt lavt prisnivå. Det oppgis at det tradisjonelt sett har vært enkelt å skaffe boliger, både for 

kjøp og for leie. Det oppgis videre i intervjuene at det å leie bolig av rimelig god standard til de 

mer vanskeligstilte gruppene, som personer med rus og psykiatriske helseproblemer, har frem til 

nå vært enklere i Halden enn sammenlignbare byer. Det har for eksempel ikke tidligere blitt stilt 

krav til annet enn depositum for tre måneder fra utleiere i Halden, mens det i andre byer gjerne 

kreves garantier også for ødeleggelser på interiør eller ekstriør. Samtidig oppgis det at denne 

trenden på leiemarkedet nå er i ferd med å snu. Det oppgis at det stadig blir vanskelig å 

fremskaffe boliger, spesielt til de vanskeligste brukergruppene, på det private leiemarkedet, det 

stilles stadig flere krav til økonomiske garantier, og de boligene det ikke stilles garantikrav til er i 

flere tilfeller av så dårlig standard at medarbeiderne i NAV eller kommunen ikke anbefaler 

brukerne å flytte inn. Beslutningen om å flytte inn er selvfølgelig opp til leietakerne selv. Det 

eneste virkemiddelet det offentlige har til å hindre brukere å flytte inn i boliger som anses som av 

for dårlig standard, er ikke å stille garantier eller økonomisk bistand for boliger som anses som 

av for dårlig standard.  

 

Når det gjelder kjøp av bolig, er som sagt tilbakemeldingene gitt i intervjuene entydige på at det 

er et relativt lavt prisnivå i Halden. Kommunen har også jobbet aktivt for å legge til rette for 

utbygging av tilstrekkelig antall boliger gjennom planarbeidet og tilgjengeliggjøring av tomter for 

nybygg. Statistikk fra SSB viser at denne hypotesen stemmer godt når vi undersøker 

gjennomsnittlig pris per kvadratmeter for henholdsvis enebolig, småhus og blokkleiligheter i 

Halden og tilsvarende kommuner, se tabellene under.  

Tabell 3-1: Boligpriser i Halden sammenlignet med boligpriser i tilsvarende kommuner 

 

Tabell 3-2: Boligpriser i Sarpsborg og Fredrikstad 

 
 

Enhet Type bolig Halden Moss Lørenskog Hamar Lillehammer Gjøvik

Enebolig 13 832         18 795         25 700         17 108         17 337         13 739         

Småhus 11 925         17 681         25 689         19 620         19 348         16 349         

Blokkleiligheter 16 784         24 526         31 797         23 450         25 000         22 577         

Enebolig 53 % 55 % 62 % 53 % 50 % 56 %

Småhus 49 % 55 % 61 % 74 % 55 % 69 %

Blokkleiligheter 40 % 55 % 69 % 62 % 62 % 77 %

Enebolig 197              190              165              231              143              166              

Småhus 42                42                41                22                41                32                

Blokkleiligheter 56                142              123              67                93                40                

Gj.snittlig pris/ 

m2 

Utvikling i 

gj.snittlig pris/ 

m2 2002-2010

Antall 

boligomsetning

er 2010

Enhet Type bolig Sarpsborg Fredrikstad

Enebolig 14 870         16 092         

Småhus 14 139         14 540         

Blokkleiligheter 20 512         23 872         

Enebolig 53 % 43 %

Småhus 49 % 45 %

Blokkleiligheter 65 % 65 %

Enebolig 358              556              

Småhus 53                89                

Blokkleiligheter 63                222              

Gj.snittlig pris/ 

m2 

Utvikling i 

gj.snittlig pris/ 

m2 2002-2010

Antall 

boligomsetning

er 2010
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Som vi ser av tabellene over, ligger Halden lavest for alle kategoriene, bortsett fra enebolig der 

prisnivået ligger marginalt lavere for Gjøvik. Generelt sett ligger boligprisene i Halden til dels 

betydelig under prisnivået i de øvrige kommunene for alle de tre kategoriene boliger. For 

eksempel skiller det hele 7.742,- kroner per kvadratmeter for en blokkleilighet i Halden 

sammenlignet med en blokkleilighet i Moss. Halden ligger også lavt når man ser på den 

prosentvise prisutviklingen per kvadratmeter fra 2002-2010.  

 

3.2.2 Kommunale boliger  

I dette avsnittet vil vi beskrive tilgangen på kommunale boliger i dag, samt planer for utvidelse 

av boligmassen i nær fremtid.  

 

Vi har i hovedsak basert gjennomgangen av boligmassen på innrapporterte tall til SSB, samt 

tilsendt oversikt fra Halden kommune. I tabellen under viser vi en oversikt over 

sammensetningen av kommunale boliger i Halden hentet fra SSB8. 

Tabell 3-3: Kommunale boliger i Halden 

Beskrivelse Antall 

Totalt antall kommunalt disponerte boliger 642 

Kommunalt eide boliger 421 

Kommunalt innleide boliger 0 

Privat eide boliger med kommunal disposisjonsrett 221 

Av dette, antall brukereide boliger med kommunal disposisjonsrett 221 

Kommunalt disponerte omsorgsboliger, i alt 147 

Kommunalt eide omsorgsboliger 17 

Privat eide omsorgsboliger med kommunal disposisjonsrett 130 

Antall kommunale boliger tilgjengelige for rullestolbrukere 572 

Antall utleide boliger per 31.12 632 

Antall boliger kjøpt eller bygget siste år 0 

Antall boliger solgt siste år 21 

Av dette, antall boliger solgt til leietakere siste år 2 

Antall nye boliger som følge av oppdeling av eksisterende boliger 0 

Antall tapte boliger som følge av sammenslåing av eksisterende boliger 2 

 

Som vi ser av tabellen, er det 642 kommunale boliger som kommunen enten eier (421 boliger) 

eller som eies av private, men der kommunen har disposisjonsretten over boligen (221). 

Kommunen leier ikke boliger for fremleie til brukere. Kommunen disponerer 147 omsorgsboliger. 

Av disse, eier kommunen 17 av boligene, mens 130 er i privat eie.  

 

 Denne disponeringen av eierforhold stemmer overens med den ønskede politikken i Halden, der 

man har valgt å understøtte det at brukerne kjøper sin egen leilighet. 

 

Som tabellen viser, er det solgt 21 boliger kommunen hadde disposisjonsretten over, samt at to 

leiligheter gikk tapt som følge av sammenslåing av eksisterende boliger. I samme tidsperiode er 

det ikke kjøpt eller bygget nye boliger, ei heller oppført nye boliger som følge av oppdeling av 

eksisterende boliger. I de kvalitative intervjuene, er det oppgitt at dette også er en planlagt 

avhending av mindre egnede leiligheter. De leilighetene som er solgt, er hovedsakelig små 

leiligheter som typisk ligger i etasjer fra tredje etasje og oppover i blokker uten heis. Denne type 

leiligheter er for eksempel dårlig tilpasset krav om universell utforming, og egner seg slik sett 

dårlig for store deler av målgruppen for det boligsosiale arbeidet. Tilbakemeldingene gitt i 

intervjuene tyder på at det er stor enighet om at denne type leiligheter er fornuftig å avhende. 

Samtidig rapporteres det om mangel på boliger, og derfor også et behov for å bygge nye. 

 

For å undersøke hvorvidt sammensetningen av kommunale boliger i Halden skiller seg ut fra 

sammensetningen i andre kommuner, har vi hentet tilsvarende tall for de kommunene vi har 

                                                
8 SSB, N. Bolig - nivå 3 (K) etter region, statistikkvariabel og tid, 

http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/Default_FR.asp?PXSid=0&nvl=true&PLanguage=0&tilside=selecttable/hovedtabellHjem.asp&K

ortnavnWeb=kombolig_kostra 
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valgt ut som sammenligningsgrunnlag, se tabellen under. (Det er ikke oppgitt tall for Hamar 

kommune, derfor er ikke denne kommunen tatt med i sammenstillingen.)  

Tabell 3-4: Kommunale boliger i Halden sammenlignet med øvrige kommuner 

Halden Moss Lørenskog Lillehammer Gjøvik Sarpsborg Fredrikstad

Komm. bolig/ 1.000 innbygger 21,97           24,22           13,18           23,90           30,86           19,49           17,00           

Andel i kommunalt eie 66 % 71 % 100 % 99 % 100 % 55 % 76 %

Andel innleide boliger 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 12 % 1 %

Andel i privat eie med komm. 

disposisjonsrett 34 % 29 % 0 % 0 % 0 % 33 % 24 %

Av dette andel brukereide 

boliger m/ komm.disp.rett 100 % 53 % N/A N/A N/A 0 % 0 %

Andel utleide boliger 98 % 100 % 2 % 99 % 99 % 67 % 74 %

Antall søknader/ 1.000 

innbygger 5,58             9,32             Ikke oppgitt 11,52           7,77             Ikke oppgitt 7,96             

Av dette, andel nye søknader 40 % 89 % N/A 71 % 76 % N/A 39 %

Andel avslag av mottatte 

søknader 31 % 21 % N/A 27 % 32 % N/A 42 %

Av dette, andel avslag på nye 

søknader 88 % 92 % 39 % 64 % 39 % 100 % 42 %

Komm. disponerte 

omsorgsboliger/ antall komm 

boliger 23 % 25 % 18 % 33 % 19 % 28 % 27 %

Komm. eide omsorgsboliger/ 

antall komm.disp. 

omsorgsboliger 12 % 7 % 88 % 74 % 54 % 19 % 91 %

Priv. Eide omsorgsboliger/ 

antall komm. disp. 

omsorgsboliger 88 % 93 % 12 % 26 % 46 % 81 % 9 %

 

Som vi ser av tabellen over, ligger Halden midt på treet når det gjelder antall kommunale boliger 

per 1.000 innbyggere. Der Halden skiller seg mest ut, er andel boliger i privat eie med kommunal 

disposisjonsrett og av dette, andel brukereide boliger med kommunal disposisjonsrett. Sistnevnte 

gjelder også for andelen privateide omsorgsboliger av totalt antall kommunalt disponerte 

omsorgsboliger.  

 

En siste ting som er verd å merke seg, er at Halden mottar færrest søknader per 1.000 

innbyggere sammenlignet med de øvrige kommunene vist i tabellen. Til tross for dette, har 

Halden en høy andel avslåtte søknader. Dette kan være en indikasjon på at det er færre 

kommunale boliger i omløp i Halden enn i de øvrige byene. Dette stemmer også overens med 

funn i de kvalitative intervjuene, der den lavere omløpshastigheten også begrunnes med høy 

andel boliger i privat eie. Som vist i tabellen over, er det en langt høyere andel boliger i privat eie 

med kommunal disposisjonsrett i Halden enn i de andre kommunene, og da spesielt andelen 

brukereide boliger med kommunal disposisjonsrett. Den ønskede politikken, med fokus på at 

brukerne selv eier sin egen leilighet, synes derfor å føre til at brukerne bor lenger i én leilighet.  

 

Oversikten vi har fått oversendt fra Halden kommune, viser at det er 647 boliger kommunen har 

disposisjonsrett fordelt på 446 leiligheter som kommunen eier og 201 boliger som er i privat eie, 

men med kommunal disposisjonsrett. Av disse oppgis 321 å være omsorgsboliger eller 

bofellesskap med heldøgnsomsorg (boliggruppe 1), 62 oppgis å være boliger for 

utviklingshemmede (boliggruppe 2), 103 oppgis til å være omsorgsboliger eller bofellesskap med 

bemanning på dag/ kveld (boliggruppe 3), 156 av boligene oppgis til å være trygdeboliger med 

eventuelle hjemmebaserte tjenester (boliggruppe 4), og fem boliger oppgis å være andre typer 

boliger (boliggruppe 5). Se vedlegg 1 for fordeling av størrelser på boligene for de ulike 

boliggruppene.    

 

Funnene i gjennomførte intervju tyder på at tilgangen på sykehjemsplasser og omsorgsboliger 

anses som tilstrekkelig for dagen situasjon i Halden. Dette begrunnes med at det har vært en 

bevisst satsing på utbygging av denne type boliger. Som vi viser i Figur 3-2 i neste avsnitt, vil 

antall personer i aldersgruppen 65 år og eldre øke fra 5.000 til 7.500 fra i dag og frem til år 
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2030. Det er en økning på 53 prosent. Denne aldersgruppen er i hovedsak målgruppen for 

omsorgsboliger, sykehjem og demensboliger, og det vil derfor være viktig fortsatt å være i 

forkant av den demografiske utviklingen og legge til rette for videre utbygging av denne type 

boliger. Ettersom befolkningen stadig blir friskere, vil også en utbygging med fokus på å kunne 

bo lengst mulig i egen bolig være et viktig og riktig satsingsområde. Dette er også i tråd med 

regjeringens satsing på utbygging av både sykehjemsplasser og omsorgsboliger med heldøgns 

helse- og sosialtjenester, uavhengig av alder, diagnose eller funksjonshemming9.  

 

For å øke kapasiteten for målgruppen med behov for omsorgsboliger og sykehjemsplasser, er det 

planlagt et nytt prosjekt i sentrum av Halden med totalt 106 enheter, der det foreløpig er 

planlagt 58 enheter med omsorgsareal og 48 enheter med sykehjemsareal. Prosjektet legger til 

grunn at det utvikles boformer med fleksible arealløsninger som kan ivareta funksjonen som 

helhetlige livsløpsboliger. Ønsket for prosjektet er at de ulike boligformene samlokaliseres for å 

utnytte ressurser på tvers av de ulike boformene. I praksis planlegges det å etablere felles 

ressursbaser med lege, sykepleiere og annen kompetanse som sikrer tverrfaglig innsats. 

Arealløsningene er utarbeidet med tanke på enkel forflytting av personell, for eksempel 

innebygde forbindelsesveier, passende inndeling av boenheter og lignende. Det settes også av 

rom for faglige dialoger, dokumentasjon og ledelse. Ambisjonen med denne modellen er å bidra 

til ”å sprenge grensene” mellom livsløpsboliger, omsorgsboliger, heldøgns omsorgsboliger og 

sykehjem. Hvorvidt dette blir endelig løsning er ikke vedtatt, og planene må i denne 

sammenheng ses som et anslag på økt kapasitet av denne type boliger. Se også diskusjon om 

finansieringsordninger for dette prosjektet i avsnitt 3.2.4. 

 

Tilbakemeldingene gitt i gjennomførte intervju, tyder også på at det frem til nå har i hovedsak 

vært tilstrekkelig tilgang på boliger for fysisk og psykisk utviklingshemmede. Også for denne 

brukergruppen har Halden kommune satset på å legge til rette for at brukerne kan kjøpe egne 

boliger. I 1991 var Halden kommune vertskommune for én sentralinstitusjon for 

utviklingshemmede. Det ble da bygget 15 enheter med fire boliger i hver enhet. Frem til i dag 

har dette tilbudet både vært tilstrekkelig og passet godt til beboernes behov. Slik sett anses 

denne utbyggingen som god og fremsynt. Samtidig påpekes det i intervjuer med relevante 

kommunalt ansatte og brukergrupper, at dagens boligmasse ikke er tilstrekkelig til å dekke 

fremtidig behov i nær fremtid. Det meldes om at flere i den aktuelle brukergruppen som i nær 

fremtid vil ha behov for bolig, uten at tilgangen på denne type boliger er tilstrekkelig. Det gis 

også tilbakemeldinger om at det også ønskes et mer differensiert tilbud for brukerne i denne 

gruppen, og at utbygging av flere enheter med fire boliger i hver ikke nødvendigvis er riktig for 

fremtidig utbygging. Se videre diskusjon i avsnitt 3.3.2.2.  

 

Når det gjelder flyktninger og innvandrerfamilier, meldes det om en underdekning av 

tilgjengelige boliger. Dette begrunnes i hovedsak med at disse familiene ofte har et annet 

familiemønster med mange barn. Det er gjerne familieenheter med ti personer, noe som gir 

behov for større boliger enn hva som tradisjonelt har inngått i den kommunale boligmassen. Det 

er for disse familiene behov for boliger med fem-seks soverom, mens de kommunale leilighetene 

tradisjonelt sett har maksimalt to soverom. Som oversikten over størrelsen på kommunale 

leiligheter og brukereide boliger med kommunal disposisjonsrett vist i vedlegg 1, er det et fåtall 

av boligene som er over 80 kvadratmeter. Det er heller ingen leiligheter som oppgis å være over 

100 kvadratmeter. For å få store nok boliger, har denne brukergruppen derfor i praksis i stor 

grad inngått leiekontrakter med private utleiere, se avsnitt 3.3.2.5 for nærmere omtale.  

 

En spesiell problemstilling for denne brukergruppen, da for den somaliske delen av 

brukergruppen, er at de ifølge sin religion ikke kan ta opp rentebærende gjeld. Denne delen av 

brukergruppen vil derfor i større grad ha behov for å kunne leie leiligheter. For å dekke denne 

gruppens behov gjennom kommunale boliger, er det derfor behov for å etablere flere større 

boliger for utleie, noe som ikke finnes i dag. Se også videre diskusjon i avsnitt 3.3.2.5. 

 

Også for brukere med rus og psykiatriske helseproblemer meldes det om en underdekning av 

tilgjengelige kommunale boliger. Funn fra intervjuene tyder på at boligmangelen er størst for 

                                                
9 Pressemelding 26.01.2011, Boligbyggelag og andre private får bygge omsorgsplasser, 

http://www.regjeringen.no/nn/dep/smk/pressesenter/pressemeldinger/2011/omsorgsplasser.html?id=631719 
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denne brukergruppen. Det er også denne brukergruppens behov kommunen synes å ha minst 

oversikt over. Det foreligger ingen grunnleggende kartlegginger av denne gruppens behov. 

Denne brukergruppen er også mest utsatt for å bli kastet ut av tildelte boliger grunnet for dårlig 

boevne og/eller grunnet bråk og uønsket oppførsel overfor andre beboere. Det at Halden 

kommune har få eller ingen tilgjengelige boliger denne brukergruppen kan leie, forsterker 

problemet med å fremskaffe kommunale boliger til denne brukergruppen da det er færre i denne 

gruppen som kan, bør og/ eller vil ta opp lån for å kjøpe egen bolig. Se for øvrig videre diskusjon 

i avsnitt 3.3.2.3. 

 

3.2.3 Forvaltning av boligmassen 

Når det gjelder kommunale boliger, er disse enten i kommunalt eie og/eller i privat eie med 

kommunal disposisjonsrett.  

 

Ved behov for nye boliger, er det tjenesteorganisasjonen som har ansvar for å beskrive behovene 

i de nye byggene, samt hvordan brukernes behov og eventuell bemanning skal fungere i de nye 

byggene. Dette defineres i en funksjonsbeskrivelse, som bygget prosjekteres og tegnes ut fra. 

Når funksjonsbeskrivelsen er klar, kobles avdelingen teknisk forvaltning inn, der prosjektledere 

fra denne avdelingen har ansvaret for selve byggeprosjektet og oppføringen av bygget i henholdt 

til funksjonsbeskrivelsen.  

 

For leilighetene kommunen har ansvaret for, er det også teknisk avdeling som foretar en 

tilstandsvurdering av boligen når en beboer flytter ut. Avdelingen har et eget 

vedlikeholdsbudsjett for disse boligene som benyttes dersom det er behov for vedlikehold, 

oppussing og/ eller rehabilitering ved utflytting.  

 

For de leilighetene som ligger i boligkomplekser tilknyttet Halden boligbyggelag (HABO), er det 

HABO som foretar tilsvarende tilstandsvurdering av leilighetene ved utflytting. 

Tilstandsvurderingen dokumenterer leielighetenes standard ved innflytting og utflytting. 

Tilhørende inventar registreres også. Denne dokumentasjonen gjør det slik sett enkelt å vurdere 

om inventar er fjernet eller ødelagt av beboeren som flytter ut. Den gir også en god oversikt over 

standarden på boligene. Det er også HABO som foretar nødvendig vedlikehold, oppussing og/ 

eller rehabilitering av disse leilighetene. For å ivareta denne oppgaven, krever HABO et 

forvaltningsgebyr på kr. 12,75 per kvadratmeter per måned. Dette gebyret går til normalt 

vedlikehold av leilighetene.  

 

I intervjuene oppgis det at det i flere tilfeller er skader på leilighetene som går ut over normal 

slitasje. Inventar og baderomsmøblement kan være knust, vinduer kan være slått i stykker og 

lignende. I disse tilfellene er det nødvendig med en rehabilitering av leilighetene. Det er også 

behov for en gjennomgående oppgradering av leiligheter dersom en beboer har bodd i en 

leilighet over en lang periode, for eksempel 30 år. I disse tilfellene dekkes kostnadene for 

oppgradering og rehabilitering av kommunen. Det oppgis i intervjuer at kostnadene i slike tilfeller 

kan komme opp i beløp på mellom 200.000 og 500.000 kroner. For de leilighetene HABO er 

ansvarlig for, dekkes altså ikke kostnader utover normalt vedlikehold av nevnte 

forvaltningsgebyr. 

 

Funn i intervjuene tyder på at denne ansvarsdelingen mellom HABO og kommunen fungerer 

godt, og at ordningen HABO har innført med forvaltningsgebyr er en god løsning for å holde 

leilighetene ved like. HABO leverer årsrapporter til kommunen der kostnader knyttet til normalt 

vedlikehold, samt nødvendige rehabiliteringer og oppgraderinger av leilighetene oppgis. Samtidig 

er vi kjent med at det foregår prosesser rundt hvordan denne praksisen skal og bør være. Et 

argument mot denne praksisen, er at leietakeren som betaler gebyret ikke får nyte godt av 

oppgraderingen da leiligheten ikke rehabiliteres før etter utflytting.  

 

3.2.4 Fremskaffelse av bolig 

I dette avsnittet vil vi beskrive hvordan kommunen og NAV arbeider for å fremskaffe henholdsvis 

varig og midlertidige løsninger for brukere med behov for boligsosial bistand. 

 

Som vi beskriver i avsnitt 4.2, har NAV ansvaret for midlertidige boliger, mens kommunen har 

ansvar for bistand til å skaffe varig bolig.  
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NAVs muligheter til å fremskaffe boliger er relativt begrensede. Da det også er mangel på 

kommunale boliger som kan benyttes til midlertidige behov, benyttes i hovedsak hoteller, 

moteller og i spesielle tilfeller leie av hytter på campingplasser eller lignende, som en midlertidig 

løsning. Dette er en dyr og ofte dårlig løsning. NAV bistår også brukerne med å leie boliger på 

det private markedet, da hovedsakelig gjennom å gi dem garanti for depositum, samt bistå med 

å finne aktuelle leiligheter på internett og i aviser, stille telefon til rådighet for å ringe på 

leiligheter og i noen tilfeller være med dem på visninger. Som nevnt skal ikke NAV stå som 

leietaker og fremleie leiligheten til brukerne, men da leiemarkedet i Halden har blitt betydelig 

strammere de siste årene, som vist i avsnitt 3.2.1, har det også vært tilfeller der NAV har stått 

som leietaker av bolig.  

 

Når det gjelder kommunale boliger, har Halden kommune som nevnt en godt forankret politikk 

som går ut på i størst mulig grad å bistå brukeren til å kunne kjøpe egen bolig. I praksis er det 

som nevnt en rekke boliger som er i privat eie, men der kommunen har disposisjonsrett over 

boligen. Tilbakemeldingene gitt i intervjuene viser at dette er en praksis som anses som en god 

løsning for majoriteten av målgruppen, men at det samtidig savnes alternative eierformer. Det er 

flere brukergrupper som ikke kan, ikke bør eller ikke vil ta opp lån for å kjøpe egen bolig.  

 

For å åpne for flere eierformer, kan en løsning være en overgangsordning der brukeren først leier 

bolig for så å kjøpe. Dette er en løsning funn fra intervjuene viser er aktuell. Utfordringen knyttet 

til denne løsningen, er at Husbankens tilskuddsordninger til kommunal oppføring av boliger, er 

knyttet til oppføring av bygg for utleie eller til oppføring av bygg for salg – ikke leiligheter som 

først leies og som det så åpnes for at beboeren kan kjøpe etter en gitt tid. Halden kommune 

ønsker å føre en boligsosial politikk der beboer, dersom han eller hun etter en tid som leietaker 

både ønsker og har mulighet til å kjøpe leilighet, skal gis anledning til å kjøpe den leiligheten han 

eller hun leier og fungerer godt i, for å slippe å flytte. Spesielt for beboere som har behov for 

trygge omgivelser, for eksempel personer med psykiske helseproblemer, er det viktig å fungere 

godt i et bomiljø. Gitt Husbankens finansieringsordninger, og skillet mellom utleieboliger og 

boliger i privat eie med kommunal disposisjonsrett, er det vanskelig å la beboeren prøve ut et 

leieforhold før eventuelt kjøp av leiligheten. 

 

Den samme problemstillingen gjør seg gjeldende for bygg oppført som henholdsvis 

sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Gjennom arbeidet med denne rapporten, har vi blitt kjent 

med at Halden kommune planlegger etablering av et boligkompleks med både omsorgsboliger, 

sykehjemsplasser og vanlige boliger, se også avsnitt 3.2.2. Ønsket er å etablere felles 

personalbase som både kan benyttes av beboere i omsorgsboligene og beboerne med 

sykehjemsplasser. Det er også et ønske om at beboere i omsorgsboligene kan kjøpe boligene slik 

at disse blir i privat eie, men med kommunal disposisjonsrett. Tanken er også at 

omsorgsboligene skal ha et livsløpsperspektiv slik at beboerne kan bo der lengst mulig. Gitt felles 

personalbase kan omsorgsboligene også til dels erstatte behovet for sykehjemsplasser.  

 

Da Husbankens finansieringsordninger skiller mellom boliger som leies ut og eies av private med 

kommunal disposisjonsrett, samt skiller tilsvarende mellom finansiell støtte til henholdsvis 

omsorgsboliger og sykehjemsplasser, har det vist seg vanskelig å realisere prosjektet som 

planlagt. I stedet for en integrert løsning, der sykehjemsplasser, omsorgsboliger og øvrige 

boliger med felles personalbase, viser forarbeidene at bygget må seksjoneres for de ulike 

formålene for å tilfredsstille Husbankens krav for å oppnå tilskudd til utbygging av de ulike typer 

boliger og eieformer. I intervju vi har gjennomført i forbindelse med dette prosjektet, uttrykkes 

det et sterkt ønske om å utfordre Husbanken på å tilpasse finansieringsordningene sine til denne 

type fleksible løsninger for å kunne gi innbyggerne et fleksibelt og individuelt tilpasset 

omsorgstilbud.  

 

En slik fleksibel løsning er også i tråd med regjeringens mål om utbygging av omsorgsboliger10. 

Regjeringen har som mål at det bygges ut 12.000 nye omsorgsboliger av denne typen i perioden 

2008-2015. Det åpnes for at kommunen kan samarbeide med boligbyggelag eller andre for å 

                                                
10 Pressemelding 26.01.2011, Boligbyggelag og andre private får bygge omsorgsplasser, 

http://www.regjeringen.no/nn/dep/smk/pressesenter/pressemeldinger/2011/omsorgsplasser.html?id=631719 
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bygge ut denne type boliger, men det anbefales da at det inngås avtale om at kommunen 

disponerer leilighetene i minimum 30 år. Tilskuddet til bygging av denne type boliger øker også 

fra i overkant av 440.000 kroner til om lag 670.000 kroner. Denne økningen i tilskudd, vil også 

ha tilbakevirkende kraft slik at kommuner som har startet denne type utbygging i perioden 2008 

frem til i dag også får etterbetalt det utvidede tilskuddet. Samtidig åpner ikke denne økningen i 

satser for den fleksible løsningen med arealdeling og ulike eierformer som er ønsket i foreslåtte 

boligprosjekt i Halden.  

 

Samtidig som det er positivt at investeringstilskuddet til denne type boenheter økes, er det også 

flere informanter som påpeker at kommunenes hovedutfordring er å få tilstrekkelig driftsmidler 

for å kunne bemanne sykehjemmene og personalbasene som skal ta vare på beboerne i 

omsorgsboliger. Økt behov for slike driftsmidler, vil slik sett også være en viktig sak å fremme på 

både kommunalt og nasjonalt politisk nivå.  

 

Det må i denne forbindelse nevnes at en ny forskrift om tilskudd til utleieboliger fra Husbanken 

trådte i kraft 23. februar 201111. I §2 i denne forskriften oppgis tildelingskriteriene som følger: 

”Husbanken kan gi tilskudd til kommuner, stiftelser og andre aktører som etablerer og utbedrer 

utleieboliger. For utleieboliger som er eid av andre enn kommuner skal det tinglyses en klausul 

om bruk boligene og at kommunen har tildelingsrett i minst 20 år.” Retningslinjene for ordningen 

er ennå ikke godkjent i følge hjemmesiden til Husbanken12. Hvorvidt de nye retningslinjene vil få 

betydning for praksis på området gjenstår derfor å se.  

 

3.3 Dagens behov 

Det boligsosiale arbeidet i Halden retter seg mot flere ulike målgrupper. I den tidligere 

boligsosiale handlingsplanen13, er det lagt til grunn følgende kriterier for at en husstand skal 

anses som vanskeligstilt på boligmarkedet:  

 
 At man er bostedsløs, det vil si helt uten bolig og er avhengig av å ta inn hos andre eller 

ikke har tak over hodet i det hele tatt 

 At husstanden bor svært dårlig. Det innebærer at en bor i uegnet bolig, ikke har egen 

bolig, eller er i ferd med å miste boligen. 

 At egne muligheter for å skaffe bolig er små. Dette innebærer at inntekt og formue er for 

lave til å etablere seg, og/eller at det foreligger spesielle behov som gjør etablering 

vanskelig gjennom i det eksisterende boligmarkedet og at egne muligheter på 

boligmarkedet vil være vedvarende små. 

 At et medlem i husstanden har en funksjonshemming som gjør tilrettelagt bolig så dyr at 

husstanden ikke selv har økonomisk forutsetning til å skaffe slik bolig. 

Befolkningsgruppene som inngår i målgruppen for det boligsosiale arbeidet er eldre og 

pleietrengende, psykisk og fysisk funksjonshemmede, flyktninger/innvandrere, enslige eller 

familier med svak økonomi, personer som skrives ut av institusjon/avslutter fengselsopphold og 

personer med diagnoser inne psykiatri og/eller rus. Under vil vi beskrive dagens behov og 

hvordan dette oppfattes dekket for de ulike målgruppene for det boligsosiale arbeidet, men først 

vil vi gi et bilde av hvordan befolkningssammensetningen i Halden er sammenlignet med 

tilsvarende byer i Husbankens region Øst. 

 

3.3.1 Sammenligning av befolkningssammensetning i Halden og tilsvarende byer 

I forbindelse med deltagelsen i Husbankens ”Boligsosiale utviklingsprogram” skal Halden 

kommune sammenlignes med andre kommuner i Norge. En del av oppgaven går derfor ut på å 

identifisere hvilke kommuner det er mest formålstjenelig å sammenligne Halden kommune med. 

De faktorene som kommuner skal sammenlignes på, er de faktorene som kan forventes å påvirke 

kommunens boligsosiale utfordringer i størst grad. Dette dreier seg blant annet om kommunenes 

demografiske og sosioøkonomiske forhold. 

 

                                                
11 Forskrift om tilskudd til utleieboliger fra Husbanken, FOR 2011-02-23, http://lovdata.no/for/sf/kr/xr-20110223-0192.html 
12 Husbankens hjemmeside, http://www.husbanken.no/tilskudd/tilskudd-tilskudd-til-utleieboliger 
13 Boligsosial handlingsplan for Halden 2005-2009, vedtatt av kommunestyret i Halden, 08.12.2005 - sak 083/05 



 

FORANALYSE AV BOLIGSOSIALT ARBEID  

 

 

 

 
 
 

18 

 

 

Halden kommune inngår i Husbankens region Øst. Regionen består av Østfold, Akershus, Oslo, 

Hedmark og Oppland. I vurderingen av hvilke byer vi har valgt ut som sammenligningsgrunnlag, 

har vi valgt ut bykommuner med folketall omtrent likt med Halden. Videre har vi lagt vekt på at 

kommunene også inngår i Husbankens boligsosiale utviklingsprogram. De kommunene vi har 

valgt ut på bakgrunn av disse kriteriene, er Moss, Lørenskog, Hamar, Lillehammer og Gjøvik. I 

tillegg har vi også inkludert Fredrikstad og Sarpsborg grunnet nær geografisk tilknytning til disse 

byene.  

 

Vi har basert sammenligningen vår på statistikk fra SSB. Vi har plukket ut flere indikatorer som 

kan forventes å påvirke kommunens boligsosiale utfordringer i stor grad.  

 

I utvelgelsen av indikatorer har vi i hovedsak basert oss på de demografiske og sosioøkonomiske 

indikatorene i Helsedirektoratets kommunehelseprofiler14. Vi understreker at enkeltindikatorene 

ikke gir god informasjon om boligsosiale utfordringer isolert sett, mens indikatorsettet sett under 

ett kan gi et bilde av hvordan Halden ligger an i forhold til de øvrige sammenligningskommunene.  

 

I tabellen under viser vi de utvalgte indikatorene for de utvalgte kommunene vi ønsker å 

sammenligne Halden kommune med. For de indikatorene Halden scorer dårligst på, 

sammenlignet med Moss, Lørenskog, Hamar, Lillehammer og Gjøvik, har vi markert med en tykk 

rød ring, mens indikatorer Halden scorer nest dårligst på har vi markert med en tynn rød ring.  

                                                
14 Helsedirektoratets kommunehelseprofiler: http://nesstar.shdir.no/khp/ 



 

FORANALYSE AV BOLIGSOSIALT ARBEID  

 

 

 

 
 
 

19 

 

 

Tabell 3-5: Demografiske og sosioøkonomiske indikatorer for Halden og sammenlignbare kommuner 

Indikator/ by Halden Moss Lørenskog Hamar Lillehammer Gjøvik   Sarpsborg Fredrikstad 

Folkemengde i alt (2010) 28 776 30 030 32 730 28 344 26 381 28 807 
 

52 159 73 638 

Anmeldte lovbrudd/ 1000 innbyggere (2009) 122 100 55 81 57 76 
 

83 82 

Innvandrere/ totalt antall innbyggere (2010) 9,9 15,2 11,1 8,4 8,6 9,4 
 

12,5 11,6 

Personer 17 år+ m/ bruttoinntekt under kr 
100.000/ befolkning 17 år + (2008) 12,3 11,1 12,2 11,6 11,7 10,1 

 
10,7 12,1 

Andelen personer (30-39 år), grunnskolenivå 
som høyeste fullførte utdanning (2009) 18,9 19,9 11,4 15,2 10,9 16,8 

 
20,2 19,3 

Arbeidsledighet 16-24 år (2009) 3,5 6,3 2,4 2,8 3,5 2,9 
 

3,6 4,8 

Arbeidsledighet 25-66 år (2009) 3,4 3,7 1,8 2,3 2,0 2,1 
 

2,8 3,4 

Andel sosialhjelp tilfeller totalt, lang sikt, av 
befolkning over 18 år (2009) 2,2 1,8 0,6 2,2 1,0 1,6 

 
1,8 1,7 

Andel sosialhjelptilfeller 18-24 år, lang sikt – 
min 6-12 mnd (2009) 4,0 4,0 0,9 3,3 2,0 3,6 

 
3,7 3,0 

Andel sosialhjelptilfeller 25-44 år, lang sikt – 
min 6-12 mnd (2009) 3,5 2,7 0,9 4,0 1,6 2,6 

 
2,5 2,6 

Andel sosialhjelptilfeller 45-64 år, lang sikt – 
min. 6-12 mnd (2009) 1,7 1,3 0,6 1,7 0,7 1,0 

 
1,6 1,4 

Mottakere av attføringspenger/ 1 000 
innbyggere (2007) 25,6 27,6 20,2 34,2 22,5 33,3 

 
31,7 27,4 

Andel uførepensjonister 16-66 i prosent av 
antall innbyggere 16-66 år (2008) 2,2 2,7 1,6 1,8 1,5 1,9 

 
3,0 2,4 

Andel enslige forsørgere av alle 
barnetrygdmottakere (2008) 17,7 20,8 14,4 19,4 17,3 18,0 

 
19,3 18,1 

Andel barn 0-17 av enslige forsørgere/ antall 
barn 0-17 år (2007) 16,0 18,0 12,0 17,0 15,0 17,0 

 
18,0 16,0 

Barn som har mottatt hjelpetiltak/ omsorgs-
tiltak fra barnevernet/ 100 barn 0-17 år 
(2008) 3,9 4,6 3,1 3,1 2,9 4,3 

 
3,6 3,9 
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Som vi ser av tabellen over, scorer Halden dårligst på fem av de 15 indikatorene vi har vist. Den 

første indikatoren Halden scorer dårligst på, går på anmeldte lovbrudd per 1.000 innbyggere, og 

sier noe om problemer knyttet til kriminalitet. Kriminalitet var en av de faktorene som ble nevnt 

som kjennetegn ved vanskeligstilte på boligmarkedet i Halden. Høy grad av kriminalitet kan også 

tyde på høyere andel av befolkningen som soner fengselsdommer og som kan falle inn i gruppen 

som trenger bistand til å finne bolig etter endt fengselsopphold. 

 

De fire øvrige indikatorene Halden scorer dårligst på, går på andel av befolkningen fra 17 år og 

over med lav inntekt (bruttoinntekt under 100.000 kroner), samt andel av befolkningen som er 

mottakere av sosialhjelp over lang tid. Dette indikerer et større behov for økonomisk bistand 

også knyttet til bolig. 

 

Videre scorer Halden nest dårligst på fem av indikatorene sammenlignet med Moss, Lørenskog, 

Hamar, Lillehammer og Gjøvik. Den første av disse indikatorene, er andel av befolkningen med 

grunnskolenivå som høyeste utdanning. At Halden scorer lavt på denne indikatoren, er ikke 

nødvendigvis et stort problem i seg selv, da Halden ifølge funn fra de gjennomførte intervjuene, 

både tradisjonelt sett og i dag har en høy andel sysselsatte innen industri der det ikke 

nødvendigvis er påkrevd høyere utdanning. Som vi ser av tabellen under, har Halden klart 

høyere andel sysselsatte i industrien enn de øvrige sammenligningskommunene.  

Tabell 3-6: Andel sysselsatte i industrien 

 
 

De øvrige indikatorene Halden scorer nest dårligst på, går på arbeidsledighet og andel mottakere 

av uførepensjon. Disse indikatorene sier også noe om potensiell inntekt blant befolkningen. Det 

må samtidig nevnes at en arbeidsledighet på 3,5 prosent er relativt lavt, spesielt sammenlignet 

med arbeidsledighet i andre land.  

 

I prinsippet er det indikatorene som går på lav inntekt og andelen av befolkningen som mottar 

sosialhjelp over en lang periode, vi anser som de mest alvorlige når det gjelder risikoen for å 

trenge bistand innen det boligsosiale fagområdet. Slik sett vurderer vi at Halden kommune synes 

å ha en større andel av befolkningen som faller inn i målgruppen som tradisjonelt sett har behov 

for bistand på det boligsosiale området.  

 

Disse funnene bekreftes også i de kvalitative intervjuene vi har gjennomført i dette prosjektet. Et 

klart flertall av intervjuobjektene trekker frem at boligprisene i Halden anses som lave 

sammenlignet med omkringliggende kommuner. Dette bidrar til å tiltrekke seg beboere med 

lavere betalingsevne. De lave boligprisene, kombinert med nærhet til Sverige, med et lavere 

prisnivå på de fleste typer varer, oppgis å forsterke de økonomiske grunnene 

lavinntektshusholdninger har for å etablere seg i Halden.  

 

Samlet sett tyder disse indikatorene på at det er et noe større behov for boligsosialt arbeid i 

Halden enn i de kommunene vi har valgt å sammenligne Halden med.  

 

3.3.2 Dagens behov blant ulike målgrupper 

I de kvalitative intervjuene, ba vi intervjuobjektene gi sitt syn på behov for boligsosial bistand for 

de ulike brukergruppene. I dette avsnittet vil vi gjengi tilbakemeldingene vi har fått for de ulike 

brukergruppene.  

 

Kommune Andel sysselsatte i industri

Halden 19 %

Moss 10 %

Lørenskog 5 %

Hamar 6 %

Lillehammer 5 %

Gjøvik 12 %

Sarpsborg 15 %

Fredrikstad 13 %
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3.3.2.1 Eldre og pleietrengende 

Når det gjelder eldre og pleietrengende, som er hovedmålgruppen for sykehjemsplasser, 

omsorgsboliger og demensboliger, viser funn fra intervjuene at denne brukergruppens behov for 

boliger i hovedsak dekkes gjennom dagens tilbud. Det at eldre kan eie egen omsorgsbolig, oppgis 

også å være positivt. Overgangen fra egen bolig til omsorgsbolig blir enklere da brukerne i større 

grad føler at de fremdeles bor i eget hjem. I denne sammenheng kan det nevnes, at funn fra 

intervjuene at det er stadig flere som ønsker å bo lengst mulig i egen bolig. Midler til å tilpasse 

egne boliger til såkalte livstidsboliger, da gjerne gjennom Husbankens virkemidler, vil derfor 

sannsynligvis være noe som vil etterspørres i stadig større grad.  

 

Funn fra intervjuene viser at denne målgruppens udekkede behov er knyttet til oppfølging og 

informasjon. Det er etterspurt et eldreombud eller en klar kontaktperson eldre kan henvende seg 

til ved spørsmål om for eksempel søknad om sykehjemsplass eller omsorgsbolig. Det er flere som 

melder om at eldre ved henvendelse har fått beskjed om å fylle ut skjema via hjemmesiden til 

kommunen. Det er mange i denne generasjonen som verken har tilgang på eller kompetanse til å 

fylle ut skjema på hjemmesiden, ei heller kompetanse til å lete frem informasjon på 

hjemmesiden. En kontaktperson, eller det flere kaller et tydelig boligkontor, kunne avhjulpet 

dette problemet.  

 

Når det gjelder demenspasienter, meldes det i intervjuene om at kompetansen knyttet til denne 

gruppen anses som relativt høy i Halden kommune. Samtidig meldes det om et behov for 

oppfølging av pårørende, i første omgang ektefeller og barn, til pasienter med demens – da 

særlig i tidligfase av sykdomsforløpet. Mange pårørende opplever en stor usikkerhet, og også en 

stor sorg, knyttet til sykdomsforløpet. En kontaktperson med kompetanse på å håndtere denne 

type situasjoner er derfor ønsket. Denne pasientgruppen har også stort behov for trygghet og 

faste rammer å forholde seg til. Når det gjelder oppfølging av denne brukergruppen i eget hjem, 

gis det eksempler på at det er så mange som ti ulike personer som fungerer som hjemmehjelp 

for én person. Dette kan slå uheldig ut for pasienten, og det meldes derfor om et behov for 

endrede rutiner der det i utarbeidelse av turnuser legges vekt på at den enkelte pasient skal 

forholde seg til færrest mulig pleiere. 

  

3.3.2.2 Psykisk og fysisk utviklingshemmede 

Generelt sett viser tilbakemeldingene gitt i intervjuene at tilbudet til denne gruppen, slik det har 

vært frem til i dag, har fungert godt. Det ble ansett som en god løsning å bygge enheter med fire 

og fire leiligheter i ett da Halden i 1991 var vertskommune for én sentralinstitusjon for 

utviklingshemmede. Som nevnt, har man nytt godt av den utbyggingen som ble gjort da, men nå 

begynner behovet å endre seg. Da enhetene med fire og fire boliger ble bygget, var alternativet i 

mange tilfeller å bo på institusjon, og samlokalisering i egne leiligheter samlokalisert med tre 

andre ble derfor sett som et godt alternativ. I dag er det stadig flere i denne gruppen som ønsker 

selvstendige boliger med muligheter til å etablere seg der de selv ønsker. Det meldes for 

eksempel om flere brukere som ønsker å bygge egen leilighet. Det etterlyses derfor en større 

grad av individuelt tilpasset utbygging med både samlokaliserte enheter, men også muligheter 

for mindre eller helt selvstendige enheter. Det etterlyses i denne sammenheng en 

brukerundersøkelse, slik at kommunen har et bedre kunnskapsgrunnlag før eventuell utbygging 

planlegges og vedtas.  

 

En problemstilling som er knyttet til mer individuelt tilpasset utbygging, er at flere selvstendige 

enheter, gjerne geografisk spredd, vil øke behovet for oppfølgingsressurser da man i mindre grad 

vil kunne dele på ressurser og/ eller vil oppleve økt reisetid for oppfølgingspersonal.  

 

3.3.2.3 Personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer 

Det fremgår klart av intervjuene at det ikke finnes en god oversikt over hvor mange personer 

som inngår i denne gruppen. Det er ikke gjort en god kartlegging, og det føres ikke ventelister 

over personer som har søkt kommunal bolig, noe som kunne gitt en indikasjon på behovet i 

denne gruppen. Det fremheves også at denne brukergruppen i de fleste tilfeller ikke har 

ressurser til å snakke sin egen sak og at det heller ikke er sterke interesseorganisasjoner som 

taler deres sak.  
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I intervjuer med medarbeidere som har ansvar for denne brukergruppen, etterlyses det en 

kartlegging av omfanget av denne brukergruppen, men også en mer individbasert kartlegging 

der man legger vekt på både historisk og potensiell progresjon hos brukeren når behovet for 

boligsosial bistand vurderes. Se avsnitt 4.2.3 for videre diskusjon av behov for kartlegging.  

 

For å få bedre oversikt over brukergruppen, etterlyser flere at det etableres en utekontakt i 

Halden kommune, noe som ikke finnes i dag. En utekontakt anses å kunne få bedre kontakt med 

potensielle brukere, og også gi et bedre innblikk i brukergruppens behov.  

 

Også for denne brukergruppen etterspørres et større spekter av boligsosiale virkemidler å spille 

på. Det går frem av intervjuene at det å eie sin egen bolig kan virke som en motivasjonsfaktor til 

å ta bedre vare på egen bolig, og derigjennom øke boevnen. Samtidig vises det til 

enkelteksempler der personer i denne brukergruppen har fått innvilget startlån/boligtilskudd for å 

kunne kjøpe egen bolig og hvor resultatet ikke har vært til beste for vedkommende. Grunnet 

dårlig boevne, gjerne kombinert med utilstrekkelig tilbud om oppfølging, har leiligheten ikke blitt 

godt nok vedlikeholdt, lån og felleskostnader har ikke blitt betalt, og det har endt med 

tvangssalg/utkastelse. Ved tvangssalg av boligen er den blitt solgt til salgssum som ikke har vært 

tilstrekkelig til oppgjør av tinglyst startlån. Selv om det er tilrettelagt mulighet for sletting/ 

avskriving av lånerestanse gjennom Husbanken og kommunen, så er det i et begrenset antall 

tilfeller erfart at enkelte i denne målgruppen er ute av stand til å administrere sin økonomi slik 

dagens finansieringsordninger for egen bolig krever. Det som er en god løsning for personer som 

gjerne er i en positiv progresjon, kan bli en uheldig løsning for andre. Det etterspørres derfor 

større grad av differensierte boliger med mindre vekt på at alle skal eie egen bolig.  

 

Et siste moment som tas opp av flere informanter, er at det også mangler de helt enkle 

alternativene til denne brukergruppen, da særlig for personer som er tunge rusmisbrukere med 

små muligheter for rehabilitering eller bedring. Det understrekes at dette gjelder et fåtall 

personer, men at de få det gjelder har ytret ønske om en liten hytte eller campingvogn på et sted 

de kan være for seg selv. Det er også forsøkt å få i stand denne type løsninger i noen tilfeller, 

men da man må ha tillatelse fra grunneier for å sette opp en enkel bolig eller en campingvogn, 

har det vært vanskelig å finne egnet sted. For de aller tyngste rusmisbrukerne er det også tatt til 

orde for at boevnen er så lav at hus som er særdeles enkelt møblert og så godt som kan spyles 

rene innvendig ved behov, ses som et alternativ. Igjen understrekes at det gjelder få personer og 

at behovet oppstår med ujevne mellomrom. Innvendingen mot bruk av slike hus, er at man da i 

stor grad har ”gitt opp” brukeren sosialfaglig sett.  

 

Tilbakemeldinger gitt i intervjuer viser som sagt at ovennevnte behov gjelder få personer, men at 

disse sakene til gjengjeld blir ressurskrevende å håndtere og at de derfor kan fremstå som flere 

tilfeller enn de faktisk er. Da hovedproblemet for denne gruppen er at de blir kastet ut fra de 

boligene de får tildelt, vil de hyppigere ha behov for ny bolig, og dermed vil sakene deres stadig 

komme opp igjen. Dersom man hadde klart å etablere en mer varig løsning for disse få 

gjengangerne, ville det først og fremst være det beste for brukeren selv, men også for den 

offentlige ressursinnsatsen.  

 

For personer med psykiske helseproblemer, viser tilbakemeldingene gitt i intervjuene at det også 

her er behov for mer differensierte løsninger for eierskap av boliger. Det å få bistand til å kjøpe 

egen bolig egner seg for noen i denne brukergruppen, men problemet med å ivareta egen bolig 

og sikre at lån og fellesutgifter blir betalt, gjelder for denne brukergruppen som for 

brukergruppen med helseproblemer knyttet til rus. Også her går det på økonomistyring og 

vedlikehold av egen bolig, samt fare for å bli kastet ut med påfølgende tvangssalg av leilighet 

med sannsynlighet for at leiligheten har falt i verdi slik at brukeren sitter igjen med gjeld og uten 

bolig. Når det gjelder leie av bolig, viser tilbakemeldinger at denne brukergruppen for eksempel 

kan føle seg utrygge med å gå på visning av leiligheter. Det er også mange av brukerne som har 

behov for garantier til depositum fra NAV, noe som bidrar til at private utleiere plasserer dem 

bakerst i køen når de skal velge hvem som får leie deres bolig. Flere kommunale utleieboliger 

etterspørres derfor også til denne gruppen.  

 

Funnene fra intervjuene viser også at behovet for denne brukergruppen i stor grad også er 

knyttet til oppfølging. Se avsnitt 4.3.4 for nærmere beskrivelse.  
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For å få bedre innblikk i den enkeltes behov og progresjon, bør det også for denne 

brukergruppen gjennomføres grundigere kartlegging med fokus på både historisk og potensiell 

progresjon før man beslutter hvilke boligsosiale tiltak som bør iverksettes for den enkelte bruker.  

 

En spesiell utfordring knyttet til denne brukergruppen i Halden, er behandlingsinstitusjonen 

Østebo. Institusjonen er drevet av et evangeliesenter, og behandler rusmisbrukere. I prinsippet 

skal rusmisbrukere som behandles i en annen kommune enn hjemkommunen, bosettes i 

opprinnelig hjemkommune etter endt behandling. Funn fra intervjuene tyder derimot på at det er 

tilfeller der personer som har fullført behandlingen ønsker å etablere seg i Halden da de har 

opparbeidet seg et nettverk der. Lave bokostnader oppgis også som en grunn til å etablere seg i 

Halden. Denne gruppen har ofte behov for noe boligsosial bistand, og øker dermed behovet for 

denne type arbeid i Halden kommune. I tillegg opplyses det også at personer som hopper av 

behandlingsopplegget slår seg ned i Halden, noe som gir en økning av personer i rusmiljøet. Som 

nevnt er det ikke gjort en grundig kartlegging av dette miljøet, og det er derfor vanskelig å si 

hvor stor denne etableringen er. Men dette er et forhold som bør undersøkes nærmere. I denne 

sammenheng meldes det også om flere tilfeller der barnevernet har måtte gripe inn overfor barn 

av personer som både er under behandling på Østebo, men også familier som har avsluttet 

behandlingsoppholdet og slått seg ned i Halden.  

 

3.3.2.4 Personer som har avsluttet soningsopphold 

Dagens behov blant personer som har avsluttet soningsopphold ble også undersøkt.  

 

Halden fengsel åpnet 1. mars 2010. En hypotese er at fengselet kan bidra til å øke behovet for 

boligsosialt arbeid i Halden dersom personer som har avsluttet soningsopphold velger å bosette 

seg i Halden. Det er gjennomført et prosjekt for tilbakeføring av personer som har avsluttet 

soningsforhold til samfunnet, der prosjektmedarbeideren nå er videreført ved omprioriteringer 

innen kommunal rus/psykiatritjeneste. Funn fra intervjuene viser at det foreløpig ikke har vært 

personer i denne brukergruppen som til nå er bosatt i Halden. Våre funn tyder slik sett ikke på at 

etableringen av fengselet medfører økt behov for boligsosiale tjenester. Det er også utarbeidet en 

rutinehåndbok, Rutinehåndbok vedrørende haldensere under soning, som meldes å være et godt 

arbeidsverktøy for bosetting av denne brukergruppen. Samtidig kan det påpekes at det kun er et 

drøyt år siden Halden fengsel ble åpnet, og at etableringen av fengselet kan medføre økt behov 

for boligsosialt arbeid på lang sikt.  

 

I intervjuene oppgis det at rundt 60 prosent av de innsatte sliter med rusmisbruk. De boligsosiale 

utfordringene som gjelder for denne gruppen, gjelder slik sett mange av dem som avslutter et 

soningsopphold. Se for øvrig avsnittet over for videre beskrivelse av denne gruppens behov. 

 

3.3.2.5 Flyktninger og innvandrere 

Halden kommune vedtok i 2009 å ta i mot 20 flyktninger. Målet var å bosette disse i løpet av 

2009, men det ble nødvendig å utvide perioden ut 2010. Alle disse er nå bosatt.  

 

I intervjuene påpekes det også at Halden har en viss tilstrømning av sekundærtilflytting av 

innvandrere som opprinnelig er bosatt i øvrige kommuner. Det påpekes at denne tilflytting er noe 

tilfeldig, og gjerne styres av hvor man har nettverk og kjente fra eget hjemland fra før. Det vises 

til at det har vært et relativt stort miljø av kosovoalbanere, og at det nå de siste årene spesielt er 

somaliere som har slått seg ned i Halden. Nærheten til Sverige og de relativt lave bokostnadene i 

Halden pekes også på som grunner til denne tilflyttingen.  

 

Denne gruppens behov fremheves i intervjuene i hovedsak å være behov for større boliger, da 

det ofte er familier med flere barn enn hva som er normalt i etnisk norske familier. Også for 

denne gruppen etterspørres større differensiering i eierskap av leilighetene. Praksisen med å 

bistå brukere med låneopptak for å kjøpe egen bolig har fungert godt for noen brukere i denne 

målgruppen. Det vises til eksempler der enslige nyankomne flyktninger har fått startlån for å 

kjøpe en egen mindre bolig. Etter en stund er det flere som har søkt familiegjenforening. Ved 

salg av bolig, der lån har blitt betalt ned, samt at boligen ofte har steget i verdi, har man 

opparbeidet seg en egenkapital som gjør en i stand til å kjøpe en større bolig til seg og familien.  
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Men det er ikke alle i denne brukergruppen dette virkemiddelet egner seg for. Det påpekes at 

spesielt for den somaliske delen av denne brukergruppen, er det problematisk å ta opp lån av 

religiøse årsaker. Dette var en problemstilling som kom uventet på saksbehandlerne både i NAV 

og kommunen. Både innvandrere og flyktninger, spesielt dem som ventet på familiegjenforening, 

ble sett som en gruppe der startlån og bistand til å kjøpe egen bolig ville egne seg meget bra for, 

med begrunnelsen gitt over om at de da kunne opparbeide seg egenkapital og kjøpe noe større 

ved eventuell familiegjenforening. Men da denne brukergruppen ikke kan ta opp lån, tvinges de 

slik sett ut på det private leiemarkedet da det er få eller ingen kommunale boliger som leies ut, 

spesielt ikke i den størrelsen som er nødvendig for å huse familier med opptil ti 

familiemedlemmer.  

 

Det meldes også om behov for oppfølging av denne brukergruppen, se avsnitt 4.3.3. 

 

3.3.2.6 Personer med lav inntekt 

Denne gruppen består av familier og personer med lav inntekt. Unge eneforsørgere trekkes av 

flere frem som eksempel på brukere i denne gruppen. Da Halden kommune har få eller ingen 

tilgjengelige leiligheter med to soverom som egner seg for familier, har denne gruppen i stor 

grad behov for økonomisk bistand og veiledning. Rådgivere både på NAV og i kommunen oppgir 

at de bistår denne gruppen i forhold til søknader om startlån og andre offentlige økonomiske 

bistandsmidler. Det samme gjør forsterket helsestasjon, som ofte er i kontakt med unge familier 

i denne gruppen. I de tilfeller barnevernet er involvert i denne type familier, oppgis det at 

økonomisk veiledning, og det å få orden på økonomien, er en viktig del av det å få en familie til å 

fungere. Det å sette opp et budsjett og tydeliggjøre hvilke regninger som må betales før man 

bruker penger på andre ting, oppgis slik sett å være et viktig bidrag fra alle nevnte offentlige 

instanser til denne gruppen.  

 

3.3.2.7 Familier i kontakt med barnevernet og forsterket helsestjasjon 

I avholdte intervjuer, er også familier som har kontakt med barnevernet tatt opp. Barnevernet 

kan ikke gripe inn og gjøre vedtak om tiltak i familier før det er mottatt bekymringsmelding og 

foretatt kartlegging på bakgrunn av bekymringsmeldingen. Det finnes slik sett ikke en god 

oversikt over det totale behovet for bistand fra barnevernet, da alle tilfeller ikke meldes til 

barnevernet.  

 

Funn fra intervjuene viser at det ikke i første omgang er mangel på bolig som er det primære 

problemet for denne gruppen. Det er i større grad mer grunnleggende problemer som kommer i 

første rekke, som rusproblemer, dårlig boevne, og lignende. Samtidig er det å bo trygt særdeles 

viktig for både barn og foreldre. Både tilgang på bolig og booppfølging er slik sett veldig viktig for 

at denne type familier skal fungere. Funn fra intervjuene viser at barnevernet i mange tilfeller 

bistår familier med å rydde opp i egen økonomi. Dette kan være bistand til å søke bostøtte, 

startlån eller lignende. Men det kan også være bistand til å sette opp budsjett, ordne faste trekk 

for å betale regninger som husleie, strøm og telefon og generelle råd om økonomiske 

prioriteringer.   

 

Halden kommune har også etablert forsterket helsestasjon. Funn fra intervjuene viser at dette 

kan være en god kanal å komme i kontakt med utsatte familier på. En av hovedgrunnene oppgis 

å være at ordningen er frivillig, og at dette bidrar til å gjøre tilbudet enkelt tilgjengelig for 

brukerne. Det at forsterket helsestasjon har et tverrfaglig team med blant annet jordmor i 

teamet, gjør at utsatte grupper fanges opp tidlig, som for eksempel at unge, enslige mødre kan 

hjelpes allerede under graviditeten.  

 

Brukerne som henvender seg til forsterket helsestasjon har ulike behov. Men en gjenganger, som 

er aktuelt i forbindelse med det boligsosial arbeidet i kommunen, er også her behov for 

økonomisk rådgivning, behov for økonomisk støtte og bistand til mer praktiske oppgaver, som å 

hjelpe til med å finne frem til aktuelle leiligheter på nettet, boligannonser i avisen, være med på 

visninger eller møter i banken, samt mer hverdagslige gjøremål som det å etterspørre om 

regninger faktisk er betalt eller ikke.  
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3.4 Fremtidige behov? 

Halden kommune er en kommune i vekst. Behovene for boligsosiale tjenester vil endre seg i takt 

med befolkningsutviklingen generelt, og for de enkelte målgruppene spesielt. For å gi et bilde av 

sannsynlig utvikling i befolkningsgruppene som erfaringsmessig har behov for boligsosial bistand, 

har vi søkt å fremskrive andelen av befolkningen med gitte demografiske og sosioøkonomiske 

kjennetegn.    

 

3.4.1 Data 

De historiske data, som er anvendt som bakgrunn for fremskrivningen, er hentet fra 

Helsedirektoratets database om kommunehelseprofiler (http://nesstar.shdir.no/khp/). I tabell 1 

ses en beskrivelse av hvordan de enkelte variablene er definert. For nærmere informasjon om 

variablene henvises det til databasens hjemmeside. 

Tabell 3-7: Definisjon av variablene 

Indikator Beskrivelse/ definisjon Kilde 

Personer med lav inntekt Andel av bosatte personer 17 år og over 
med bruttoinntekt under kr. 100 000  

Kommunehelseprofiler 

Arbeidsledige i alderen 16-24 

år 

Registrerte arbeidsledige i prosent av 
arbeidsstyrken i alderen 16-24 år 

Kommunehelseprofiler 

Arbeidsledige i alderen 25-66 

år 

registrerte arbeidsledige i prosent av 

arbeidsstyrken i alderen 25-66 

Kommunehelseprofiler  

Sosialhjelpstilfeller i alderen 

18-24 år lang 

Sosialhjelpstilfeller i løpet av året. 

Registrerte tilfeller i løpet av året etter 

alder, sett i forhold til folkemengden i de 

aktuelle aldersgruppene pr. 1/1 året 

etter. 

"Langtidsmottaker" er definert som en 

person som har mottatt sosialhjelp 6-12 

måneder i løpet av kalenderåret 

Kommunehelseprofiler 

Sosialhjelpstilfeller i alderen 

24-64 år lang 

Sosialhjelpstilfeller i løpet av året. 

Registrerte tilfeller i løpet av året etter 

alder, sett i forhold til folkemengden i de 

aktuelle aldersgruppene pr. 1/1 året 

etter. 

"Langtidsmottaker" er definert som en 

person som har mottatt sosialhjelp 6-12 

måneder i løpet av kalenderåret 

Kommunehelseprofiler 

Mottakere av attføringspenger 

i løpet av året pr. 1000 

innbyggere 16-66 år 

Mottakere av attføringspenger i løpet av 

året per 1 000 innbyggere 16-66 år 

Kommunehelseprofiler 

Uførepensjonister i alderen 

16-66 år, med grunn- og/ eller 

hjelpestønad. Absolutte tall 

 

Pr 31/12.  

Omfatter bare mottakere av 

uførepensjon fra folketrygdens kap. 12. 

Den inkluderer ikke mottakere av andre 

trygdeytelser som f.eks. grunn- og 

hjelpestønad hvis disse ikke samtidig 

mottar uførepensjon. Mottakere av 

tidsbegrenset uførestønad er heller ikke 

inkludert 

Kommunehelseprofiler 

Andel barn av enslige 

forsørgere 

Andelen enslige forsørgere (personer 

med utvidet barnetrygd) av alle 

barnetrygdmottakere, pr. 31/12 

Kommunehelseprofiler 

Helsedirektoratet, kommunehelseprofiler: http://nesstar.shdir.no/khp/ 

 

Som vist i forutgående avsnitt, er det ikke foretatt en god kartlegging av antall personer med rus 

og psykiatriske helseproblemer. Uten statistikk for denne brukergruppen, har vi derfor ikke vært i 

stand til å gjøre fremskrivninger for denne gruppen.  
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3.4.2 Fremskrivningsmetoden 

Fremskrivningen av indikatorene er gjort ved å kombinere SSB's befolkningsfremskrivning for 

Halden med den historiske utvikling i indikatorene. I tabellene under viser vi 

befolkningsfremskrivningen for Halden frem mot år 2030.  

Figur 3-1: Befolkningsfremskrivning Halden 

  
Kilde: SSB, tabell 08109 – middels nasjonal vekst 

 

Figur 3-2: Befolkningsfremskrivning Halden - aldersgrupper 

 
Kilde: SSB, tabell 08109 – middels nasjonal vekst 

 

Som vi ser av tabellen, vil antall personer i aldersgruppen 65 år og eldre øke fra 5.000 til 7.500 i 

perioden. Det er en økning på 53 prosent. Denne aldersgruppen er i hovedsak målgruppen for 

omsorgsboliger og sykehjem, og det vil derfor være viktig å være i forkant av utviklingen og 

legge til rette for utbygging av denne type boliger. Se også avsnitt 3.2.2 og 3.2.4 for planer om 

fremtidig utbygging av denne type boliger.  

 

Basert på fremskrivning av befolkningen i Halden, har vi gjort anslag på hvor stor andel av 

befolkningen som inngår i de ulike målgruppene som er aktuelle for det boligsosiale arbeidet i 

Halden. Det understrekes at det er en rekke variabler som påvirker de valgte indikatorene, og at 

denne type fremskrivning derfor medfører stor usikkerhet. For eksempel kan en ny økonomisk 

nedtur, som finanskrisen, sterkt påvirke andelen av befolkningen som har behov for økonomisk 
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bistand over kortere eller lengre tid. Det kan også være mer lokale forhold, som nedleggelse av 

en hjørnesteinsbedrift, eller motsatt etablering av nye arbeidsplasser i området, som kan påvirke 

målgruppen i Halden mer uavhengig av hva som skjer på nasjonalt eller internasjonalt plan. 

Omfanget av dette prosjektet gir heller ikke rom for dyptgående analyser på dette feltet, og 

fremskrivningene må derfor leses som en pekepinn fremfor en fasit.  

 

Fremskrivningene er gjort basert på gjennomsnittsberegninger. For eksempel for fremskrivninger 

av andelen av befolkningen med lav inntekt, er denne beregnet ved å ta den forventede andel av 

befolkningen som er 17 år og over i Halden med lav inntekt i 2015, og gange denne andelen med 

det forventet antall innbyggere fra 17 år og over i Halden i 2015. Slik får vi et bilde av forventet 

antall personer fra 17 år og over med lav inntekt i 2015. I dette eksempelet ligger usikkerheten i 

det å sette hvor stor andelen av befolkningen som er 17 år og over som forventes å ha en lav 

inntekt i 2015. Dette kan gjøres på mer eller mindre avanserte måter alt etter hvor detaljert nivå 

data finnes på.  

 

I vårt tilfelle har vi kun aggregerte data på kommunenivå fra omtrent 10 år tilbake. Den 

forventede andelen av befolkningen som er 17 år og over og som har en lav inntekt blir derfor 

estimert basert på disse historiske data. For å ta høyde for de variasjoner som oppstår over tid, 

har vi som utgangspunkt benyttet gjennomsnittet av de tilgjengelige historiske data. Dette vil 

dog ikke i alle tilfeller være et plausibelt estimat for den fremtidige forventede andel, for 

eksempel ved en generell fallende tendens. For å belyse dette, vises den historiske utvikling i 

data i det følgende avsnittet.   

 

Vi har kun sett på data fordelt på aldersgrupper og ikke fordelt på for eksempel kjønn og 

opprinnelse. Fremskrivningen er basert på en gjennomsnittsbetraktning, der det antas at alle 

grupper utvikler seg likt. Dette kan gi utfordringer dersom for eksempel andelen av befolkningen 

med lav inntekt i en gruppe (for eksempel kvinner med annen etnisk opprinnelse) er markant 

høyere enn de øvrige befolkningsgruppene, og befolkningen i denne gruppe forventes å stige mer 

enn de øvrige gruppene. I så tilfelle vil en gjennomsnittsbetraktning underestimere det 

forventede antall personer med lav inntekt.    
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3.4.3 Historisk utvikling 

I dette avsnittet viser vi den historiske utviklingen i de enkelte indikatorene for Halden. I grafene 

er også gjennomsnittet i perioden for Halden vist, samt tilsvarende utvikling for hele landet. 

Sistnevnte er tatt med for at vise om utviklingen i Halden har fulgt den generelle utviklingen i 

landet. Ved å sjekke om utviklingen i Halden følger landet for øvrig, vil det være letter å si noe 

om hvordan utviklingen forventes å bli fremover.  

Figur 3-3: Utvikling i andelen av befolkningen med lav inntekt 

 
Kilde: Kommunehelseprofiler 

 

Andelen av befolkningen med lav inntekt har, både i Halden og Norge generelt, vært fallende 

siden år 2000. Hvis denne utvikling forventes å fortsette vil det å benytte gjennomsnittet fra år 

2000 ikke være passende å anvende i fremskrivningen.  

Figur 3-4: Utvikling i arbeidsledigheten som andel av arbeidsstyrken for personer i alderen 16-24 år 

 
Kilde: Kommunehelseprofiler 
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Figur 3-5: Utvikling i arbeidsledigheten som andel av arbeidsstyrken for personer i alderen 25-64 år 

 
Kilde: Kommunehelseprofiler 

 

Andel arbeidsløse av den totale arbeidsstyrken for personer i alderen 16-24 år og 25-64 år har 

siden 2000 variert rundt 4 % og 3 %. Gjennomsnittet antas å være et godt anslag å benytte i 

fremskrivningen.  

Figur 3-6: Utvikling i andelen av personer i alderen 18-24 år som mottar sosialhjelp på lang sikt 

 
Kilde: Kommunehelseprofiler 
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Figur 3-7: Utvikling i andelen av personer i alderen 25-44 år som mottar sosialhjelp på lang sikt 

 

Kilde: Kommunehelseprofiler 

 

Figur 3-8: Utvikling i andelen av personer i alderen 45-65 år som mottar sosialhjelp på lang sikt 

 
Kilde: Kommunehelseprofiler 

 

Andelen av befolkningen som mottar sosialhjelp over lang tid, der lang tid er definert som 

minimum 6-12 måneder i statistikken fra SSB, har siden år 2000 beveget seg relativt stabilt 

rundt gjennomsnittet for alle de tre aldersgruppene, det vil si rundt 3,5 prosent for aldersgruppen 

18-24 år, rundt 3,25 prosent i aldersgruppen 25-44 år og rundt 1,75 prosent for aldersgruppen 

45-65 år. Gjennomsnittet siden år 2000 antas derfor å være et godt anslag å benytte i 

fremskrivningen.  
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Figur 3-9: Utviklingen i mottakere av attføringspenger i løpet av året, 16-66 år 

 
Kilde: Kommunehelseprofiler 

 

Andelen av befolkningen, som mottager attføringspenger i løpet av året har siden år 2000 

beveget seg relativt stabilt rundt et nivå på cirka 3 %. Gjennomsnittet antas derfor å være et 

godt anslag å benytte i fremskrivningen.  
 

Figur 3-10: Utviklingen i uførepensjonister i alderen 16-49 år 

  

Kilde: Kommunehelseprofiler 
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Figur 3-11: Utviklingen i uførepensjonister i alderen 50-66 år 

  

Kilde: Kommunehelseprofiler 

 

Andelen av befolkningen i Halden i aldersgruppen 16-49 år som er uførepensjonister har beveget 

seg relativt stabilt rundt 4,5 %. Andelen av befolkningen i Halden i aldersgruppen 50-66 år som 

er uførepensjonister har derimot vært jevnt stigende de seneste år. Hvis denne utviklingen 

forventes å fortsette, er gjennomsnittet ikke et godt anslag for den fremtidige andelen.  
 

Figur 3-12: Andelen barn som bor hos en enslig forsørger 

 

Kilde: Kommunehelseprofiler 

 

Andelen barn i Halden som bor hos en enslig forsørger har beveget seg relativt stabilt rundt 17 % 

de seneste år, dog med en liten tendens til å falle. Men gjennomsnittet antas å være et godt 

anslag for den fremtidige andel.  
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3.4.4 Fremskrivningen 

Fremskrivningene er gjort med utgangspunkt i tre scenarioer: 

 

Scenario 1: Fremskrivning basert på gjennomsnitt. Som den forventede fremtidige andel 

benyttes gjennomsnittet av de historiske andelene (den stiplede linjen i grafene for den 

historiske utviklingen). Scenario 1 baserer seg altså på antakelsen om at den gjennomsnittlige 

andelen for de siste 10 årene tilsvarer den fremtidige andelen.   

 

Som vist over, er det for noen av indikatorene relativt store variasjoner over tid. Dette gjør at 

den gjennomsnittlige historiske andel muligens ikke er det beste anslaget på fremtidig andel. Vi 

har derfor oppgitt to alternative scenarioer for noen av indikatorene.   

 
Scenario 2 (min): den laveste andelen som er observert siden år 2000 benyttes som den 
fremtidige andelen. 
 

Scenario 3 (maks): den høyeste andelen som er observert siden år 2000 benyttes som den 
fremtidige andelen. 
 
Hvilket scenario som er mest realistisk, kommer an på forventningene til utviklingen fremover.  
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Tabell 3-8: Fremskrivning av scenario 1, 2 og 3 

Indikator Scenario Andel 2010 2015 2020 2030 

Lav inntekt 17 år +  Gjennomsnitt 17,0% 3894 4088 4258 4607 

Min 12,3% 2815 2956 3079 3331 

Maks 23,4% 5356 5623 5857 6337 

Arbeidsledighet 16-24 år Gjennomsnitt 4,1% 135 142 141 145 

Min 2,6% 86 91 90 93 

Maks 5,7% 188 199 197 203 

Arbeidsledighet 25-66 år Gjennomsnitt 3,1% 490 501 516 538 

Min 2,1% 329 336 346 361 

Maks 4,1% 642 656 676 705 

Soshj.tilf. 18-24 år lang Gjennomsnitt 3,4% 85 92 91 92 

Min 2,5% 64 69 68 69 

Maks 4,0% 102 110 109 110 

Mottakere av sosialhjelp i 
alderen 25-44 år på lang 

sikt (min. 6-12 mnd.) 

Gjennomsnitt 3,3% 241 237 238 253 

Min 3,0% 220 217 218 231 

Maks 3,5% 257 253 254 270 

Mottakere av sosialhjelp i 
alderen 45-64 år på lang 
sikt (min. 6-12 mnd.) 

Gjennomsnitt 1,8% 135 142 149 153 

Min 1,5% 115 121 127 130 

Maks 2,0% 154 161 169 173 

Mottakere av 
attføringspenger  

Gjennomsnitt 2,9% 549 564 577 601 

Min 2,4% 449 462 473 492 

Maks 3,3% 626 644 659 685 

Uførepensjonister i 
alderen 16-49 år  

Gjennomsnitt 4,5% 563 582 578 593 

Min 4,3% 541 559 555 569 

Maks 4,6% 578 598 593 609 

Uførepensjonister i 
alderen 50-66 år 

Gjennomsnitt 25,7% 1643 1673 1814 1933 

Min 23,8% 1521 1550 1680 1790 

Maks 27,1% 1732 1764 1912 2038 

Uførepensjonister i 
alderen 16-66 år (sum av 
de to ovenstående) 

Gjennomsnitt   2206 2255 2391 2526 

Min   2062 2108 2234 2359 

Maks   2311 2362 2506 2647 

Barn av enslige 

forsørgere (barn 0-17 år) 
Gjennomsnitt 17,0% 1065 1091 1125 1219 

Min 16,0% 1002 1027 1059 1148 

Maks 18,0% 1128 1155 1191 1291 
Kilde: Egne beregninger 

 

3.4.5 Oppsummering fremtidige behov 

Som vist tidligere, vil befolkningen i alderen 65 år og eldre øke fra 5.000 til 7.500 i perioden. Det 

er en økning på 53 prosent. Dette er som nevnt hovedmålgruppen for personer med behov for 

omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Da dagens behov vurderes som dekket for denne 

målgruppen, samt gitt at planene for utbygging av både omsorgsboliger og sykehjemsplasser 

omtalt i avsnitt 3.2.2 og 3.2.4 realiseres, tyder funnene fra intervjuene på at det også i fremtiden 

vil være tilstrekkelig kapasitet av denne type boliger.  

 

Når det gjelder boliger for psykisk og fysisk utviklingshemmede, viser intervjuene at kommunen 

har gode statistikker og kartlegginger av denne gruppen. Det er antydet et nært forestående 

behov for boliger til om lag 20 personer i denne gruppen. Ønsket fra brukergruppene er at 

boliger for disse brukerne bygges ut i samarbeid med brukerne med individuelt tilpassede 

løsninger når det gjelder type bolig, for eksempel eneboliger versus flere boliger i samme 

kompleks.  

 

Da dagens behov for personer med rus og psykiatriske helseproblemer ikke anses som godt nok 

dekket i dag, vil fremtidig behov avhenge av hvorvidt denne underdekningen rettes opp, eller om 

man har et stadig etterslep i utbygging av løsninger for denne gruppen. Det å tilby differensierte 
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løsninger for denne gruppen, vil også være viktig i fremtiden. Med differensierte løsninger mener 

vi både ulike boformer, men også ulike eierformer der spesielt tilgangen til utleieboliger økes.   

 

Når det gjelder behovene til flyktninger og innvandrere, vil det fremtidige behovet avhenge både 

av hvor mange flyktninger kommunen tar imot for bosetting, men også av sekundærtilflytning av 

innvandrere. Førstnevnte kan kommunen planlegge for gjennom beslutninger om å ta imot flere 

flyktninger eller ikke, men sistnevnte er vanskeligere å planlegge for. Som nevnt oppgis det i 

avholdte intervju at det oppstår en samling av ulike befolkningsgrupper noe tilfeldig basert på 

hvor de har kjente fra før. Det som fremstår som klart, basert på tilbakemeldingene gitt i 

intervjuer, at det også i fremtiden vil være et klart behov for boliger som egner seg for større 

familieenheter enn det som er normalt for etnisk norske familier. Det å legge til rette for 

utbygging av større enheter som egner seg for store familier, som ikke nødvendigvis har god råd, 

vil derfor være viktig også i fremtiden.  

 

Basert på fremskrivningene vist over, peker også Halden seg ut ved å ha en relativt høy andel av 

personer med lav inntekt og behov for sosialhjelp. Det vil derfor i fremtiden være behov for 

utbygging av boliger i prisklasser som denne brukergruppen kan håndtere. I praksis vil det 

gjerne si mindre boenheter med lavere, men dog god nok, standard. Tilbakemeldinger gitt i 

intervjuer tyder samtidig på at forventingene til for eksempel størrelse på bolig ligger relativt 

høyt. Der for eksempel 40 kvadratmeter anses som en grei størrelse på en leilighet i Oslo, tyder 

intervjuer på at dette anses som relativt lite i Halden. Med stigende byggepriser og boligpriser 

kan det slik sett i fremtiden være nødvendig med en forventningsavstemning i forhold til 

størrelse på bolig sett i forhold til prisnivå.  
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4. GJENNOMGANG AV DET BOLIGSOSIALE ARBEIDET 

4.1 Organisering 

I dette avsnittet vil vi gjøre rede for organiseringen av det boligsosiale arbeidet. Dette temaet vil 

vi også se i sammenheng med temaene rolle- og ansvarsfordeling. Figuren under viser 

organisasjonskartet for kommunen totalt sett.  

Figur 4-1: Organisasjonskart for Halden kommune 

 
Boligsosialt arbeid er av karakter tverrfaglig, og kjennetegnes ved at det involverer ulike typer 

tjenester og dermed ulike faglige tradisjoner. Boligsosialt arbeid fordrer derfor samhandling 

mellom, og koordinering av, tjenestene. Overordnet sett vurderer vi at organiseringen av det 

boligsosiale arbeidet legger til rette for koordinerte og helhetlige tjenester, og dette gjøres 

nærmere rede for i det følgende.   

 

4.1.1 Innledende betraktninger 

Organiseringen av det boligsosiale arbeidet må ses i sammenheng med den pågående 

omorganiseringen av helse- og omsorgstjenesten i Halden kommune. Organisasjonsendringen ble 

forankret i visjon “Omsorgstrappa” som igjen er basert på BEON-prinsippet - ”beste effektive 

omsorgsnivå”. Ved å organisere tjenestene etter BEON-prinsippet, ønsket man å sikre en 

hensiktsmessig organisering som samsvarer med dagens og framtidens krav til kvalitet og 

effektiv forvaltning.  Målsettingen summeres i Samhandlingsreformens undertittel ”Rett 

behandling - på rett sted - til rett tid”, og innebærer for helse- og omsorgstjenesten i Halden 

kommune en bedre differensiering av tjenestetilbudene. Det gjelder blant annet en 

differensiering mellom korttids - og langtidsplasser og definering av nivå og innhold i tjenester 

innenfor sykehjem, boliger og hjemmebaserte tjenester. Det fremgår at det spesielt er en 

utfordring knyttet til å kunne differensiere boligtilbudet bedre. Halden kommune har en 

boligbasert omsorg som sikrer en stor del av dekningsgraden når det gjelder heldøgnsomsorgen. 

Hvordan disse tjenestene organiseres vil derfor ha stor betydning for ressursbruk, effektivitet og 

kvalitet.  

 

Omorganiseringen er som beskrevet tidligere vedtatt i Helse- og omsorgsplan for Halden 

kommune 2010-2015. De overordnede målene ble fastsatt ved et trepartssamarbeid og drøftet 

med ansattes representanter. Det ble etablert et prosjekt – ”Organisering etter modell 

Omsorgstrappa” – med en arbeidsgruppe, prosjektgruppe og styringsgruppe der partene var 

representert.   

 

Prosessen startet med trinn 2 og 3 i omsorgstrappa. Omorganiseringen innebærer at 

hjemmebaserte tjenester (trinn 2) er omorganisert fra tre geografiske distrikt til 3 ”fagområder”, 

ambulerende hjemmetjenester, omsorgsboliger(boliger med heldøgns omsorg) og samlokaliserte 

boliger (boliger for utviklingshemmede). Sykehjemsenheten (trinn 3) ble omorganisert fra 3 

geografiske distrikt og en selvstendig enhet til en samlet sykehjemsenhet med 5 områder, - 

Halden sykehjem, Iddebo sykehjem, Solheim senter, Karrestad sykehjem og Karrestad 

eldresenter.  

 

Trinn 1 er organisert under navnet Enhet basistjenester, og består av områdene Behandlende 

tjenester, Familiens hus, Psykiatri/rustjenester, Rehabilitering og aktivitet. Under området 

rehabilitering og aktivitet, organiseres et prosjekt som skal gå igjennom samtlige tjenester 
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innenfor området aktivitet og arbeid, samt se på framtidens utfordringer og behov på dette 

feltet. Prosjektet tar sikte på å se på innsatsområder i samarbeid med NAV. 

 

Den nye strukturen innebærer en divisjonsløsning med selvstendige styrte områder inndelt etter 

faglige temaer. For å sikre helheten i tjenesten og samhandlingen mellom de ulike områdene, er 

den strategiske ledelsen med enhetsledere og kommunalsjef etablert. En viktig føring i den nye 

organisasjonsmodellen er en mer horisontal oppgaveløsning. Tanken er at et bredere og mer 

forpliktende engasjement når det gjelder oppgaver gjør det lettere for lederne å utøve lederskap. 

 

Et annen sentral enhet i organiseringen av tjenestene er Koordinerende fellestjeneste. Denne 

enheten er en utvidet koordinerende fellestjeneste som ikke er organisert som eget område i 

linje, men som en enhetsovergripende tjeneste under kommunalsjef. Dette skal sikre en felles 

plattform for tjenesteyting og tildeling i tråd med omsorgstrappa. I figuren under illustreres den 

nye organisasjonsmodellen15. 

Figur 4-2: Organisasjonskart over Kommunalavdeling Helse og omsorg  

 
 

Den pågående omorganiseringen berører direkte både de strukturer og rammer som ligger til 

grunn for det boligsosiale arbeidet, og Rambølls undersøkelse. En vesentlig del av foranalysen er 

basert på innhenting av perspektiver på organiseringen slik den er, og da organiseringen ikke er 

konstant, men heller dynamisk, utgjør dette en problematiserende faktor for undersøkelsen. 

Imidlertid fremgår det at omorganiseringen er basert på tidligere erfaringer og arbeidsmåter, 

som Halden i nevnte prosess tilstreber å formalisere. Foranalysen byr også på en mulighet for å 

generere kunnskap om mulige grep som kan bidra til at den nye organiseringen oppfyller de mål 

og intensjoner som er satt for den.        

 

4.1.2 Organiseringen av det boligsosiale arbeidet 

Boligsosialt arbeid omfatter et bredt spekter av tjenester, alt fra kommunenes innsats for å 

fremskaffe og tildele boliger, til tjenester og enkelttiltak som kan bedre den enkeltes forutsetning 

for å mestre sin bo- og livssituasjon. Mer konkret omfatter boligsosialt arbeid 

 

 Tildeling av bolig og oppfølgingstjenester 

 Fremskaffelse av bolig 

                                                
15 Organisasjonskart som viser Enheten Helse og omsorg pr. 10.01.2011, gjengitt med tillatelse fra Halden kommune. 
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 Forvaltning av boliger 

 Booppfølging 

 Forvaltning av Husbankens individrettede økonomiske virkemidler 

 Økonomisk rådgivning 

 

Videre er målgruppen for den sosiale boligpolitikken alle de som på et eller annet tidspunkt, av 

ulike årsaker, har behov for bistand enten til å få seg en bolig eller til å opprettholde et 

eksisterende boforhold. I praksis betyr dette at boligsosialt arbeid omfatter ulike grupper som 

yngre, lavtlønnede, flyktninger og innvandrere, tidligere innsatte, personer med rus- og/eller 

psykiske helseproblemer, eldre, personer med psykiske og/eller fysiske funksjonshemninger og 

andre som kan ha behov for boligrelatert bistand. Disse gruppene, og personene innad i 

gruppene, har i varierende grad behov for bistand, og samtlige trinn i skisserte 

organiseringsmodell vil derfor være aktuelle i det boligsosiale arbeidet.  

 

Det fremgår at Halden kommune ønsker boligbaserte omsorgstjenester, og differensierte behov 

fordrer i denne sammenheng et differensiert boligtilbud som er tilpasset den enkelte brukers 

behov for bistand og omsorg. Under presenterer vi en tabell som viser hvilke tjenester som har 

ansvar for nevnte boligsosiale oppgaver i dag. 

Tabell 4-1: Oversikt over boligsosiale oppgaver og ansvarlige enheter og tjenester  

Boligsosiale oppgaver Ansvarlige enheter og tjenester 

Tildeling av boliger Koordinerende fellestjeneste 

Tildeling av oppfølgingstjenester Koordinerende fellestjeneste 

Fremskaffelse av boliger Koordinerende fellestjeneste 

NAV 

Forvaltning av boliger Koordinerende fellestjeneste 

Teknisk og kultur 

HABO 

Oppfølging Hjemmebaserte tjenester 

Forvaltning av Husbankens virkemidler Koordinerende fellestjeneste 

Økonomisk rådgivning NAV 

   

Det boligsosiale arbeidet i Halden kommune er organisert slik at flere sentrale oppgaver er 

ivaretatt av Koordinerende fellestjeneste, herunder tildeling av bolig til vanskeligstilte, 

fremskaffelse av varig bolig og forvaltning av Husbankens økonomiske virkemidler. I tillegg har 

Koordinerende fellestjeneste en søknads-, kartleggings- og vedtaksfunksjon med hensyn til 

tjenester i de tre trinnene i omsorgstrappen.  

 

Når det gjelder oppfølging av brukerne er ansvaret lagt under Hjemmebaserte tjenester. 

Samtidig skal det nevnes at denne oppfølgingen i begrenset grad kan karakteriseres som 

booppfølging, og dette gjøres nærmere rede for under avsnitt 4.3. 

 

Gjennom Koordinerende fellestjeneste har Halden kommune et tverrfaglig og overgripende organ 

som kan bidra til å sikre helhetlige tjenester og at tjenester og virkemidler ses i sammenheng 

med hverandre.   

 

Imidlertid ligger det også boligsosiale oppgaver utenfor enheten Helse og omsorg. Enheten 

Teknisk og kultur har blant annet ansvar for bygging, drift og vedlikehold av boliger, mens en 

god del kommunalt disponerte boliger som beskrevet tidligere forvaltes av Halden boligbyggelag 

(HABO). I tillegg er det tilrettelagt ressurser i kommunen som skal bidra til bosetting og 

tilbakeføring av tidligere innsatte haldensere.    

 

I tillegg har NAV i tråd med Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen ansvar 

for to sentrale boligsosiale oppgaver, midlertidige botilbud og økonomisk rådgivning.  

 

Gjennom et avkrysningsskjema har vi bedt alle informantene som deltok i de semistrukturerte 

intervjuene (se fordeling av informanter i avsnitt 1.2) vurdere i hvilken grad de er enige i et sett 

av påstander om organiseringen av det boligsosiale arbeidet. Resultatene som går på 
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organiseringen av det boligsosiale arbeidet, viser at respondentene i større grad er enige i at det 

boligsosiale arbeidet oppfattes som koordinert og godt organisert (henholdsvis 35 prosent og 26 

prosent) enn at arbeidet er helhetlig (9 prosent). 

      

4.1.3 Rolle og ansvar 

Overordnet sett fremgår det at det er behov for å tydeliggjøre rolle og ansvar på det boligsosiale 

området i Halden. Dette kan ses i sammenheng med det overgripende ansvarsområdet til 

Koordinerende fellestjeneste, den pågående omorganiseringen og det delte ansvaret mellom 

kommunen og hhv HABO og NAV. 

 

Avkrysningsskjemaet er også blitt benyttet til å innhente perspektiver på rolle- og 

ansvarsfordelingen på det boligsosiale området i Halden. Resultatene knyttet til roller og ansvar 

viser at flertallet kjenner til hvilke boligsosiale oppgaver deres enhet har ansvaret for, og de 

fleste vurderer også at beslutninger er koordinert med andre enheter. Informantene vurderer i 

noe mindre grad at de har oversikt over hva som gjøres i andre enheter. Intervjuene som er 

gjennomført understøtter at det er noe uklart hva som er andre enheters rolle og ansvar på det 

boligsosiale området. Dette gjøres nærmere rede for i det følgende.  

 

Koordinerende fellestjeneste er delegert Rådmannens myndighet til å fatte beslutninger og 

vedtak, noe som legger til rette for at Koordinerende fellestjeneste skal kunne fungere som det 

koordinerende leddet som det er intendert. Likevel fremgår det av intervjuer med flere aktører at 

det er en utydelig rolle- og ansvarsfordeling på det boligsosiale området. Flere etterlyser et 

boligkontor, som kunne fremstått med en tydeligere boligprofil og som kunne hatt et overordnet 

ansvar for å svare på boligrelaterte henvendelser. Koordinerende fellestjeneste ivaretar flere av 

de oppgavene som tradisjonelt sett har kunnet bli ivaretatt av et boligkontor, og Rambøll 

vurderer at det er behov for å tydeliggjøre enhetens ansvar og myndighet knyttet til bolig.  

 

Imidlertid vil Rambøll presisere at vi ser Koordinerende felletjeneste som en av kommunens 

styrker, da dette er en enhet som kan sikre koordinerte tjenester. Dette fordrer imidlertid at 

enheten har tilgang på nødvendige tjenester, og at enheten har et tett og forpliktende samarbeid 

med andre enheter og tjenester.  

 

Det fremgår at Koordinerende fellestjeneste har et formalisert samarbeid med NAV når det 

gjelder økonomisk rådgivningstjenester, der saksbehandlere med ansvar for Husbankens 

økonomiske virkemidler samarbeider med saksbehandler i NAV. Dette har som formål å bidra til 

at de økonomiske virkemidler forvaltet av kommunen og stønader forvaltet av NAV ses i 

sammenheng med hverandre. Imidlertid er det enkelte ansatte i kommunen som opplever at det 

er rom for forbedring knyttet til den økonomiske rådgivningen, og at NAV i begrenset grad har 

tilstrekkelig fagkompetanse om sosialfaglige utfordringer knyttet til personer med rus- og/eller 

psykiske helseproblemer spesielt. Det fremgår at dette kommer til uttrykk gjennom at personer 

med rus- og/ eller psykiske helseproblemer ikke alltid får etablert de økonomiske løsningene de 

har behov for, og at dette kan føre til manglende betaling av husleie og i verste fall utkastelse. 

En aktuell problemstilling er at personer med manglende evne til å følge opp egen økonomi selv 

har ansvar for å betale husleie og andre regninger. Disse personene kan ha behov for en mer 

strukturert løsning der husleien blir trukket direkte fra vedkommendes konto. Samtidig er slike 

løsninger vanskelig å etablere i praksis. Det skal mye til for å kunne fatte vedtak om å 

tvangsforvalte en myndig persons økonomi. Dersom personen får direkte stønad til strøm 

og/eller husleie kan det opprettes ordninger der tildelt stønad går direkte til disse formålene. 

Dersom det ytes supplerende bistand, er det langt vanskeligere å opprette ordninger med direkte 

trekk til disse formålene, og personen som mottar bistanden står fritt til å disponere denne som 

han eller hun selv ønsker, noe som igjen kan gi nevnte problemer med å disponere rett slik at 

husleie og strøm blir betalt.  

 

En annen problemstilling knyttet til samarbeid med NAV dreier seg om skillet mellom behov for 

hhv varig og midlertidig bolig. Det fremgår at det kan oppstå diskusjoner om den enkelte bruker 

har behov for varig eller midlertidig bolig. Dette har igjen betydning om det er Koordinerende 

fellestjeneste eller NAV som har ansvar for å bosette brukeren. Rambøll vurderer at dette 

arbeidet bør samordnes i større grad enn det gjøres i dag. Hovedproblemet oppgis av de fleste 

informanter likevel å være mangel på boliger, og herunder mangel på lavterskelboliger som kan 
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fungere som en midlertidig løsning. Det fremgår at NAV ikke disponerer egne boliger, og at de 

som har behov for en midlertidig bolig må bosettes på for eksempel hotell eller motell. Dette 

oppgis også å være problematisk, da flere i målgruppene kan ha adferdsmønstre som gjør dem 

uønsket på slike etablissementer. Det fremgår at kommunen også har mangel på boliger tilpasset 

målgruppene, og at de dermed heller ikke kan tilby en bedre løsning. Dette fører også til at flere 

blir værende i midlertidige boløsninger over lengre tid.                 

 

Avslutningsvis vil vi formidle at vi oppfatter kommunen som svært omforent om de visjoner som 

ligger til grunn for det boligsosiale arbeidet. Med dette mener vi at kommunens visjon om en 

boligbasert omsorgstjeneste fremtrer som godt forankret blant de som er intervjuet i forbindelse 

med foranalysen. Dette utgjør et godt fundament for å utvikle tjenestene videre, samtidig som 

denne visjonen fordrer en boligmasse av tilstrekkelig omfang og differensiering. Et annet 

perspektiv som fremgår å være dominerende i den sosiale boligpolitikken i Halden kommune er 

et fokus på å etablert brukere i et eieforhold på boligmarkedet. Dette perspektivet kan være 

problematisk, da det kommer frem at et eieforhold nødvendigvis ikke er det rette for alle 

brukere.     

 

4.2 Tildeling av bolig og tjenester  

Det må skilles mellom tildeling av midlertidig bolig og varig bolig. Jamfør Lov om sosiale tjenester 

i NAV § 27, er NAV forpliktet til å finne midlertidig botilbud til dem som ikke klarer det selv. 

Jamfør Lov om sosiale tjenester § 3-4, skal sosialtjenesten i kommunen medvirke til å skaffe 

boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger 

med særlig tilpassing og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, 

funksjonshemming eller av andre årsaker. Vi vil i dette avsnittet beskrive tildelingsprosessen for 

henholdsvis midlertidig bolig, som ligger under NAV’s ansvarsområde, og varige boliger, som 

ligger under kommunens ansvarsområde.  

 

Hovedutfordringen knyttet til tildeling av boliger, synes å være mangel på boliger til de mest 

utsatte brukergruppene, nemlig brukere med rus- og/eller psykiske helseproblemer, samt 

flyktninger/ innvandrerfamilier med mange familiemedlemmer. Dette gjelder både midlertidige 

boliger og varige boliger. Fremskaffelse av bolig og utfordringer knyttet til dette, er omtalt 

detaljert i avsnitt 3.2.4, men denne utfordringen er også sentral i forhold til tildeling da det til 

tider ikke er boliger å tildele for nevnte brukergrupper.  

 

Tildeling av omsorgsboliger og sykehjemsplasser synes derimot å fungere godt. Denne type 

boliger fordeles i hovedsak i ukentlige tildelingsmøter der nyinnkomne søknader behandles. For 

mer krevende søknader, som typisk inkluderer mer komplekse problemstillinger og behov, som 

spesielle omsorgsbehov, behov grunnet rus og/eller psykiatriske helseproblemer og lignende, 

behandles disse i et utvidet tildelingsmøte én gang i måneden.  

 

Tilbakemeldingene gitt i gjennomførte intervju, peker på to hovedutfordringer knyttet til 

tildelingsprosessen. For det første fremstår det som noe uklart for dem som ikke deltar på 

tildelingsmøtene hva som faktisk er kriteriene for å få tildelt bolig, spesielt i de mer kompliserte 

sakene som behandles på det utvidede tildelingsmøtet. Inntrykket mange sitter med, er at avslag 

blir gitt fordi det ikke er tilgjengelige boliger og ikke nødvendigvis begrunnet ut fra brukernes 

behov. Det fremstår også som uklart hvorvidt det faktisk opereres med en venteliste med 

brukere som skal prioriteres dersom en leilighet blir ledig.  

 

Det må samtidig understrekes at informantene er tydelige i sine tilbakemeldinger på at 

utfordringene hovedsakelig er knyttet til mangel på tilgjengelige boliger, ikke kompetansen og 

innsatsen til dem med ansvaret for tildelingen av boliger. Det påpekes at flere av medarbeiderne 

har arbeidet med dette feltet over meget lang tid og har opparbeidet seg et stort nettverk både 

internt i kommunen og mot det private utleiemarkedet. Slik sett tyder tilbakemeldingene gitt i 

intervjuene på at denne erfaringen og dette opparbeidede nettverket gjør at man får hjulpet flere 

gjennom disse mer uformelle kanalene enn hva som hadde vært tilfellet uten denne erfaringen 

og nettverket. Utfordringen knyttet til slike mer uformelle kanaler, er at dette arbeidet blir 

personavhengig. Dersom én eller flere nøkkelpersoner slutter, uten at denne kunnskapen i større 

grad er formalisert og overført til øvrige ansatte, vil denne kunnskapen og dette nettverket gå 

tapt.  
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I det følgende vil vi utdype problemstillingene knyttet til fremskaffelsen av henholdsvis 

midlertidige boliger (NAV’s ansvarsområde) og varige boliger (kommunens ansvarsområde). 

 

4.2.1 Midlertidige boliger 

I dette avsnittet vil vi beskrive tildelingen av midlertidige boliger, samt utfordringer knyttet til 

dette.  

 

Som nevnt i avsnittet over, er en hovedutfordring at det er vanskelig å fremskaffe midlertidige 

boliger, spesielt for brukergruppene med rus og psykiatriske helseproblemer og 

flyktninger/innvandrere med store familieenheter. I tillegg tyder funnene fra de gjennomførte 

intervjuene på at det heller ikke er klare grenseoppganger mellom hva som er midlertidige 

løsninger og hva som er mer varige løsninger, samt når ansvaret skal overføres fra NAV til 

kommunen. Vi vil først utdype problemene knyttet til fremskaffing av boliger, før vi beskriver 

utfordringene knyttet til grenseoppganger og varighet for midlertidige løsninger.  

 

Som nevnt har NAV plikt til å finne midlertidig botilbud til dem som ikke klarer dette selv. NAV 

skal bistå i fremskaffelsen, men det er den bostedsløse selv som skal stå som leietaker og betale 

for boligen. Dersom personene ikke har tilstrekkelige økonomiske midler til å betjene leien, kan 

NAV bistå med ulike typer økonomisk støtte, som sosialhjelp, etc. I tillegg kan NAV stille med 

garanti for depositum på leien.  

 

Det er personer som defineres som bostedsløse som har rett på denne type bistand. Bostedsløse 

der definert som personer som er helt uten bolig og er avhengig av å ta inn hos andre eller ikke 

har tak over hodet i det hele tatt. Det er ulike grupper som trenger denne type hjelp. Det kan 

være i forbindelser med ulykker, for eksempel at hus har brent ned, og at huseier derfor har 

akutt behov for bolig. Disse tilfellene utgjør en liten andel av målgruppen. Overvekten i 

målgruppen utgjøres av personer som har rus og/ eller psykiatriske helseproblemer. Det kan 

også være personer som avslutter institusjons- eller fengselsopphold og ikke har bolig ved 

utskriving.  

 

Det finnes ikke midlertidige boliger NAV kan disponere til personer med behov for midlertidig 

bolig. Med mindre det er ledige kommunale boliger, noe funn fra intervjuene viser at det sjeldent 

eller aldri er, blir løsningen private utleieboliger, hotell/motell eller lignende. Brukergruppen som 

har behov for midlertidig bolig er ofte vanskelige å plassere i disse løsningene. Hovedgruppen er 

som nevnt personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer der det historisk har oppstått 

situasjoner med store ødeleggelser av den midlertidige boløsningen. Dette har gjort at det nå er 

svært vanskelig både å skaffe hotell-/motellrom og private utleieboliger til denne gruppen, da det 

er flere aktører som ikke ønsker å leie ut til denne brukergruppen.  

 

Også flyktninger har behov for midlertidig botilbud. Hovedproblemet knyttet til denne 

brukergruppen, er at det ofte er større familier med behov for leiligheter med mange rom. 

Hotell/motell er en dyr og dårlig løsning for disse familiene, samtidig som det er vanskelig å 

skaffe store nok private utleieboliger for denne gruppen. Som vist i avsnitt 3.2.2, oppgis det å 

være få eller ingen tilgjengelige kommunale utleieboliger som egner seg for denne gruppen.  

 

Det er den bostedsløse som må henvende seg til NAV for å få hjelp til å skaffe midlertidig bolig. 

For å bistå de ulike brukergruppene, har NAV organisert seg noe ulikt.  

 

Det er to personer som har hovedansvaret for flyktninger og innvandrere som kommer til Halden 

med tanke på både bistand til bosetting, sysselsetting og de øvrige tjenestene NAV kan bistå 

med. Denne organiseringen gir anledning til å tenke helhetlig i ivaretakelsen av denne gruppen. 

Samtidig er det behov for samarbeid med ansatte i kommunen, spesielt med tanke på varige 

boligløsninger for denne gruppen. Som nevnt er hovedproblemstillingen knyttet til det 

boligsosiale arbeidet tilgang på boliger, og da i hovedsak store nok boliger, samt at det også er 

utfordringer knyttet til botrening. Dette kommer vi tilbake til i avsnitt 4.3.  

 

For de øvrige brukergruppene, er ansvaret fordelt på ulike saksbehandlere i 

oppfølgingsavdelingen. Noen arbeidsoppgaver ligger også i mottaksavdelingen.  
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I arbeidet med å bistå til å skaffe brukerne bolig, oppgis det at medarbeiderne på NAV hjelper 

brukerne med å søke om kommunale boliger, søke om bostøtte, finne aktuelle boliger på finn.no 

og i aviser, stille telefon til disposisjon for brukerne slik at de kan ringe på aktuelle boliger og 

lignende praktisk bistand. Det er også tilfeller der representanter fra NAV har gått på visninger 

på aktuelle boliger sammen med, eller på vegne av brukerne. Dette både for å hjelpe brukerne 

med å skaffe bolig, men også for å sjekke standarden på boligen før det eventuelt innvilges 

garanti for depositum. Det er flere tilfeller der boliger har blitt ansett som i så dårlig stand at NAV 

ikke vil gå inn med depositumsgaranti. Se også avsnitt 3.2.4. Det er rapportert om ett tilfelle der 

NAV står som leietaker for en bolig. Dette går i prinsippet utover NAVs mandat da det er 

brukerne selv som skal stå som leietakere.  

 

Dersom det ikke er mulig for brukerne å få leid på det private utleiemarkedet, bistår 

medarbeiderne på NAV med å skaffe alternativer, som hotellrom, motellrom, pensjonat, 

ferieleiligheter på campingplasser, etc. Som nevnt innledningsvis, er det mange av tilbyderne av 

disse typer boløsninger som har hatt negative erfaringer med brukere av midlertidige boliger, 

spesielt brukere med rus- og/eller psykiske helseproblemer. Dette har som nevnt ført til at det 

stadig blir vanskeligere å skaffe denne type løsninger da stadig flere sier nei til å ta imot disse 

brukerne. Det er også stadig flere, spesielt private som leier ut boliger, som krever mer enn tre 

måneders depositumgaranti. Dette skyldes erfaringer med at utleide leiligheter har blitt rasert og 

at NAV i etterkant ikke dekker nødvendige reparasjoner utover tre måneders leie i depositum. 

NAV har i prinsippet ikke anledning til å gi slike utvidede garantier, men det fremgår at det er gitt 

i noen tilfeller.  

 

Som nevnt innledningsvis, viser intervjuene vi har gjennomført at det er utfordringer knyttet til 

uklare grenseoppganger og ansvarsområder både internt i NAV og mellom NAV og kommunen. 

Intervjuene tyder på at det er noe tilfeldig hvem som har fått ansvaret for å fremskaffe 

midlertidige boliger. I intervjuer med medarbeidere i NAV er det påpekt at det kunne være 

fornuftig å legge denne tjenesten til mottaket, da mottaket vil være det naturlige stedet å 

henvende seg til for personer med behov for midlertidig bolig.  

 

Når det gjelder avgrensninger mot kommunens ansvarsområde, går dette både på fremskaffelsen 

av bolig, men også på når grensen går på hva som er en midlertidig og hva som er en varig 

løsning. Tilbakemeldinger gitt i intervjuene viser at det ikke er noen klare rutiner på hvor lenge 

et midlertidig opphold varer. Det oppgis også tilfeller der NAV har sett seg nødt til å fremskaffe 

en mer varig løsning, for eksempel til flyktninger med behov for relativt stort boareal grunnet 

mange familiemedlemmer.  

 

Videre oppgis det at NAV ikke har god oversikt over hvor lenge de ulike brukerne bor de ulike 

stedene. Dette må i så fall telles opp manuelt. Statistikkgrunnlaget for planlegging av fremtidig 

behov, er derfor lite tilgjengelig. Derimot tilrettelegges det nå nye programmer som vil kunne 

bygge opp et slikt statistikkgrunnlag.  

 

4.2.2 Varige boliger 

Som nevnt har ikke kommunen plikt til å fremskaffe bolig til innbyggerne, men sosialtjenesten i 

kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser 

på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpassing og med hjelpe- og vernetiltak for dem 

som trenger det på grunn av alder, funksjonshemming eller av andre årsaker. 

 

For å få tildelt bolig, må brukeren sende inn en søknad til koordinerende fellestjeneste. På 

bakgrunn av denne søknaden, kartlegges brukeren for å undersøke behovet. Det er opprettet et 

eget kartleggingsteam bestående av sykepleiere, og som suppleres med andre fagpersoner ved 

behov.  

 

Søknadene, med kartleggingen, vurderes i ukentlige tildelingsmøter. Her tildeles omsorgsboliger, 

sykehjemsplasser og øvrige kommunale boliger/boliger kommunen har disposisjonsrett over. Mer 

kompliserte tilfeller, for eksempel der søkeren har spesielle behov og/eller har vært forsøkt 

plassert andre steder, men blitt kastet ut av ulike grunner og derfor er vanskelig å plassere, tas 

opp i utvidede tildelingsmøter som avholdes én gang i måneden.  
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Tilbakemeldingene gitt i intervjuene, tyder på at det er tilstrekkelig tilgang på omsorgsboliger og 

sykehjemsplasser, samt boliger tilrettelagt for fysisk og psykisk utviklingshemmede. Se for øvrig 

avsnitt 3.2.2 og 3.2.4 for nærmere beskrivelser. Også for varige boliger er utfordringene ved 

tildeling av bolig at det er mangel på boliger tilpasset brukere med rus- og/eller psykiske 

helseproblemer, samt leiligheter som egner seg for store familier, som da gjerne er 

flyktninger/innvandrere. Det er som regel de to siste brukergruppene som behandles i de 

utvidede tildelingsmøtene som holdes én gang i måneden.  

 

For tildeling av varige boliger, tyder ikke tilbakemeldingene gitt i avholdte intervju på at det er 

uklare ansvarsområder knyttet til selve tildelingen utover nevnte tilfellet om hvor grensen 

mellom midlertidig og varige løsning går. Den utfordringen flere tar opp knyttet til tildeling av de 

varige boligene, er derimot hvor ulike brukere plasseres, samt behovet for oppfølgingstjenester 

som kan bidra til at brukerne klarer å opprettholde boevnen og ikke bli kastet ut. Sistnevnte 

problemstillingen beskrives i avsnitt 4.3.  

 

Når det gjelder tildeling av boliger kommunen disponerer, tyder tilbakemeldingene gitt i 

intervjuene på at mangelen på boliger tilpasset personer med rus- og/eller psykiske 

helseproblemer gjør at disse brukerne i flere tilfeller får tildelt boliger som ikke er velegnet for 

dem. Det gis eksempler der personer som nettopp har avsluttet behandling, og er motivert for å 

slutte med rusmidler, har fått tildelt bolig i samme boligkompleks som tunge rusmisbrukere. Det 

blir da vanskelig å holde motivasjonen oppe og klare å komme seg ut av rusmisbruket. 

Representanter for medarbeidere i både NAV og kommunen, samt ikke minst organisasjonene 

som representerer de ulike brukergruppene, understreker at man ved tildelingen av boliger bør 

være mer bevisst i forhold til hvem som får tildelt bolig i samme boligkompleks. Spesielt det at 

personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer har en tendens til å bli dradd ned av andre 

med større tilsvarende problemer, fremfor at de som er dårligere blir motivert av dem som gjør 

fremskritt, understreker viktigheten av en bevisst holdning til dette ved tildeling av boliger. Slike 

feil i bosettingen av disse brukergruppene har først og fremst menneskelige kostnader ved 

forverring av egen tilstand. Men også økonomisk kan slike feilslåtte bosettinger koste kommunen 

dyrt ved at brukerne opprettholder store behov for offentlig bistand fremfor å komme seg ut av 

rusmisbruket og bli friske slik at de kan bidra til samfunnet fremfor å ha behov for offentlig hjelp.  

 

4.2.3 Kartlegging av brukernes behov  

Som nevnt gjøres det en kartlegging av alle brukere som søker om kommunale boliger. Denne 

kartleggingen foretas av et fast kartleggingsteam, bestående av sykepleiere, men som suppleres 

med fagpersoner om nødvendig. Det gjøres et intervju med søkeren der kartleggeren fyller ut et 

skjema med en rekke spørsmål om søkerens behov.  

 

I intervjuene fremheves det som positivt at man har et slikt kartleggingsteam. Samtidig er det 

også påpekt en svakhet ved kartleggingen. Det faste kartleggingsteamet består som nevnt av 

sykepleiere. Kartleggingsskjemaet som benyttes er tverrfaglig utformet, men tilbakemeldinger 

gitt i intervjuene, viser at medarbeidere både i kommunen og NAV opplever at gjennomførte 

kartlegginger i mange tilfeller legger for stor vekt på helsemessige utfordringer fremfor 

sosialfaglige utfordringer. Det etterlyses for eksempel større fokus på oppfølging av barn i 

familier med behov for boligsosial bistand. Et annet punkt som etterspørres, er større fokus på 

behov for mer praktisk bistand utover tradisjonell hjemmehjelp eller hjemmesykepleier. Dette 

kan for eksempel være rene vaktmestertjenester eller generell botrening. For brukerne med rus- 

og/eller psykiske helseproblemer, etterspørres dessuten kartlegging av den enkeltes progresjon. 

Dette for å kunne hensynta progresjonen ved tildelingen av bolig, se diskusjon i avsnittet over.  

 

Til opplysning er kartleggingsskjemaet som benyttes i dag under revisjon, og ny versjon er snart 

klar for godkjenning. Noen av punktene nevnt over er hensyntatt i det nye kartleggingsskjemaet. 

I tillegg til nevnte punkter som ønskes mer vektlagt i kartleggingsskjemaet, er det samtidig viktig 

at medarbeiderne som utfører kartleggingen også blir gjort oppmerksomme på behovet for større 

vektlegging av sosialfaglige spørsmål. Da det faste kartleggingsteamet består av sykepleiere, kan 

det vurderes hvorvidt det er behov for opplæring på kartlegging av denne type spørsmål. 
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4.2.4 Kjennskap til tildelingsrutiner og tilgjengelig boligmasse 

Kjennskap til tildelingsrutinene og tilgjengelig boligmasse ble både undersøkt i de kvalitative 

intervjuene, samt gjennom avkrysningsskjemaet informantene ble bedt om å fylle ut.  

 

Resultatene fra både intervjuene og avkrysningsskjemaet viser at informantene er enige i at 

tildelingsprosessen involverer nødvendige fagpersoner. Samtidig viser funnene at informantene 

uttrykker usikkerhet i forhold til hva som faktisk er tildelingskriteriene for å få en bolig, og 

hvorvidt det opereres med en venteliste for brukere med dokumenterte behov. Det er flere 

intervjuobjekter som etterspør en slik venteliste med klare prioriteringer av hvilke brukere som 

skal få tildelt boliger først når aktuelle leiligheter blir ledige, da basert på brukernes 

dokumenterte behov og hvor de bør plasseres. En slik venteliste vil også være et hjelpemiddel i 

planleggingen av behov, både på kort sikt, men også på lang sikt når man opparbeider seg 

statistikk og gjennomstrømning på ventelistene. Ventelistene vil også gi et godt bilde av behovet 

de ulike brukergruppene har, noe som synes å være mangelvare i dag, se for øvrig diskusjon i 

avsnitt 3.3.2.  

 

Et klart flertall av informantene oppgir gjennom avkrysningsskjemaet at de mener det går for 

lang tid fra søknad fra bruker er mottatt til det foreligger et fattet vedtak. Dette tyder på noe 

lang behandlingstid. Det er også mange informanter som oppgir at de ikke kjenner til hvor lang 

tid det går fra mottatt søknad til fattet vedtak. Sistnevnte bekreftes av funn fra de kvalitative 

intervjuene der flere av informantene etterlyser bedre informasjon ved avslag om søknader, og 

da spesielt hva begrunnelsen for avslaget er.  

 

Når det gjelder oversikt over kommunens tilgjengelige boligmasse, tyder funnene fra både 

avkrysningsskjemaet og de kvalitative intervjuene på at det er noen få nøkkelpersoner som har 

god kjennskap til boligmassen. Som nevnt i tidligere avsnitt, er det også nøkkelpersoner som har 

opparbeidet seg nettverk både internt i kommunen og på det private utleiemarkedet, som gjør at 

de har god oversikt over tilgjengelig boligmasse, både på det kommunale og private markedet. 

Samtidig viser funn fra intervjuene at denne kompetansen er lite formalisert og personavhengig, 

noe som medfører en risiko for at denne kunnskapen går tapt dersom en eller flere av 

nøkkelpersonene slutter.  

 

I avkrysningsskjemaet vurderer et flertall av informantene det dit hen at boligmassen ikke er av 

tilstrekkelig standard eller tilstrekkelig fleksibel. Dette funnet utdypes i de kvalitative intervjuene 

der funnene er klare på at det er mangel på differensierte boliger, da spesielt med tanke på 

størrelse, eierform og hvorvidt boligen er inkludert i et boligkompleks eller ikke, som oppleves 

som en utfordring, ikke standarden på de tilgjengelige boligene.  

 

4.3 Booppfølging  

I dette avsnittet vil vi beskrive hvordan booppfølging praktiseres i dag, og hvilke utfordringer vi 

har identifisert i de gjennomførte intervjuene.  

 

Hovedutfordringen knyttet til booppfølging er mangel på ressurser. Samtidig viser funn fra 

intervjuene at det ”alltid” vil være behov for mer ressurser til oppfølging. Dette eksemplifiseres 

med at for eksempel ensomme eldre har et stort behov for noen å ta en kopp kaffe med, og ville 

kanskje prioritert denne type samvær fremfor hjelp til å gjøre rent om de kunne velge.  

 

I tillegg til manglende ressurser, tyder funnene våre på at det for noen grupper også tildeles feil 

ressurser. Dette kan være at en bruker har behov for en miljøarbeider som kan bidra til å 

strukturere hverdagen for eksempel ved å bistå med betalinger av regninger, sette opp 

handleliste eller lignende. Når denne type bruker blir tildelt hjemmehjelp, blir resultatet at 

brukeren ikke får den hjelpen han faktisk trenger, samt at hjemmehjelpsressursene kunne blitt 

bedre utnyttet andre steder. Slik sett tyder funnene på at det er et behov for bedre og bredere 

kartlegging av hva den enkelte bruker faktisk har behov for av bistand. Det er også flere 

informanter som fremhever at god og riktig boveiledning er nøkkelen til at flere brukere kan 

beholde leilighetene sine over lengre tid og slik sett unngå utkastelser.  

 

I det videre vil vi utdype dagens behov for booppfølging for de ulike brukergruppene og 

utfordringer knyttet til dette.  
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4.3.1 Booppfølging for eldre og pleietrengende 

Når det gjelder eldre og pleietrengende, er det personer som fremdeles bor i egen bolig som i 

størst grad har behov for booppfølging. I hovedsak er det snakk om behov for hjemmebaserte 

tjenester.  

 

Basert på funn i intervjuene, tyder disse på at selve hjemmehjelpstjenesten i hovedsak dekker 

behovet for hjelp til rengjøring, legemiddelhåndtering og denne type oppgaver. Utfordringen 

knyttet til denne gruppen, er nevnte behov for noen å snakke med.  

 

Når det gjelder personer med demens som bor hjemme, etterlyses det en oppfølging av 

pårørende. Det kan være en fast kontaktperson som kan svare på spørsmål og være en støtte i 

sykdomsforløpet, da sykdomsforløpet ofte medfører stor usikkerhet og sorg blant nære 

pårørende.  

 

Denne gruppen etterlyser også en større grad av fast personal i hjemmehjelpstjenesten. Flere i 

denne gruppen kan lett være utrygge, spesielt pasienter med demens, og det å måtte forholde 

seg til opptil ti ulike personer i eget hjem kan medføre en utrygghet. 

 

4.3.2 Booppfølging for psykisk og fysisk utviklingshemmede 

Basert på tilbakemeldinger gitt i intervjuene, tyder disse på at det tradisjonelt arbeides godt med 

denne gruppen i Halden kommune. Samtidig meldes det om et ønske om mer individuell 

tilpasning av tjenestene, og det etterspørres en brukerundersøkelse for bedre å tilpasse 

tjenestene til den enkelte. Behov for mer individuell tilpasning ble eksemplifisert ved at noen 

brukere har fått tildelt hjemmehjelptjenester, mens de kanskje har mer behov for miljøarbeidere 

for eksempel for hjelp til å strukturere egen hverdag. 

 

4.3.3 Booppfølging for flyktninger og innvandrere 

Behovet for booppfølging for denne brukergruppen er hovedsakelig knyttet til boevne og 

kunnskap om hva som forventes av beboere i for eksempel et borettslag. Dette kan være 

veiledning i forhold til søppelhåndtering, generelt behov for vedlikehold av inventar og eksteriør, 

metdoer for å vaske gulv for ikke å ødelegge gulvene, og andre grunnleggende, mer kulturelt 

betinget kunnskap som faller naturlig for nordmenn, men som må læres av personer fra andre 

kulturer. Tilbakemeldinger gitt i intervjuene viser at denne type oppfølging ikke er godt nok 

ivaretatt i dag.  

 

4.3.4 Booppfølging for personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer 

Funn fra intervjuene tyder på at det er denne gruppen som har størst behov for flere ressurser til 

booppfølging. For det første meldes det om behov for flere bemannede boliger for denne 

brukergruppen. Det er viktig, både for beboerne og medarbeiderne, at bemanningen også har 

tilstrekkelig kompetanse om brukergruppen for å kunne gi god nok oppfølging. For eksempel er 

det viktig at medarbeidere med ansvar for oppfølging av personer med psykiatriske 

helseproblemer kan lese tidlige tegn på endring i adferd som indikerer en forverret tilstand og 

behov for mer oppfølging og/eller behandling. Tidlig intervensjon kan hindre forverring i 

tilstanden, og slik sett også bidra til at brukeren kan bo hjemme fremfor å legges inn, eller i 

verste fall kastes ut av boligen uten videre oppfølging.  

 

Videre fremgår det klart fra intervjuene at kommunen har liten oversikt over behovene til denne 

brukergruppen. En av grunnene oppgis å være at det er få som taler denne gruppens sak. 

Brukerne kan også selv ha vanskelig for å se egne behov for oppfølging, og slik sett ha vanskelig 

for å melde fra om faktisk behov. Videre ble det også oppgitt av informanter at tilbudet om 

oppfølging til denne gruppen bør differensieres i større grad. Som eksempel på dette behovet, ble 

det i et intervju oppgitt at man i Halden satser mye på hjemmebesøk for å følge opp brukerne i 

hjemmet. I mange tilfeller, opplever man at brukerne ofte ikke hjemme til avtalte tidspunkt for 

hjemmebesøk. Det å treffe brukerne der de faktisk er, og også for eksempel treffe flere brukere 

sammen, ble foreslått som en måte å treffe bedre med booppfølgingen. Også det å etablere en 

utekontakt ble sett som en metode for å komme mer i kontakt med miljøet på en uformell måte, 

og slik sett innhente mer informasjon om denne gruppens behov. I denne sammenheng kan det 
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nevnes at det ikke lenger kan gjøres tiltak for denne brukergruppen uten at det gjøres vedtak. 

Det oppgis i intervjuer at det er brukere som ikke vil motta hjelp fordi de da blir registrert.  

 

Et tilbakevendende tema for denne gruppen er også et behov for trygghet i eget hjem. I 

hovedsak går dette på mulighet til å avvise ”uønskede gjester”, i praksis vil det gjerne si langere, 

pengeoppkrevere og venner som ruser seg. Boliger med bemanning gjør det enklere å avvise 

denne type besøk da bemanningen kan bistå beboeren med å vise bort de uønskede gjestene. 

Det oppgis også at enkle tiltak, som å tilby boliger med callinganlegg, bidrar til å øke 

trygghetsfølelsen. Det er også boliger som nå har knyttet til seg vektere som både beboere og 

bemanning kan tilkalle ved behov. Vekterne bidrar både ved å vise bort uønskede personer, men 

kan også bistå ved tilkalling av politi da vekterne har lengre erfaring i å håndtere denne type 

situasjoner og vet hvilken type informasjon politiet trenger for å håndtere saken enn hva beboere 

og bemanning i boligen ofte har. Dette tiltaket gis gode tilbakemeldinger i intervjuene.  

 

I intervju oppgis det også at det gjennomføres et prosjekt som går på kartlegging av eldre 

alkoholmisbrukere og deres behov. Det er 1,5 år igjen av prosjektet. Et av målene er å få en mer 

helhetlig tilnærming for omsorgstilbudet til denne brukergruppen. Flere brukere i denne 

brukergruppen oppgis også å ha blitt kastet ut av flere leiligheter. Dersom man kommer tidlig inn 

i disse situasjonene, kan denne type utkastelser forhindres med rette tiltak. Når prosjektet er 

avsluttet, vil resultatene kunne gi gode innspill til hvordan disse brukerne bør håndteres i det 

boligsosiale arbeidet.  

 

I tillegg til ovennevnte, har denne brukergruppen også behov for råd og veiledning om hvordan 

de kan ivareta egen økonomi. Det kan være bistand til å søke offentlige støttemidler, som 

bostøtte og startlån. Det kan også være å legge til rette for rettidig betaling av regninger, som 

det å opprette faste trekk for husleie, strømregning etc, og i de tyngste tilfellene kan det dreie 

seg om å betale ut penger en eller to ganger i uken for å sikre at brukerne ikke bruker opp 

pengene de får med en gang de kommer inn på konto.  

 

4.3.5 Behov for generell vaktmestertjeneste 

Funn fra intervjuene tyder på at det er et generelt behov for vaktmestertjenester. Dette behovet 

fremheves spesielt for brukergruppene personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer, 

samt for flyktninger/innvandrere. Det er disse to brukergruppene som rapporteres å slite mest på 

leilighetene og slik sett ha størst behov for vaktmestertjenester.  

 

Medarbeidere med ansvar for oppfølging av disse brukerne oppgir også at deres forhold til 

brukerne i stor grad bygger på et tillitsforhold. Brukerne mottar også bistanden på frivillig basis, 

og kan fritt takke nei dersom de ikke ønsker denne bistanden. For ikke å skade dette 

tillitsforholdet, kan derfor en vaktmester, som får ansvaret for å stille krav til beboere i forhold til 

for eksempel vedlikehold av bolig, søppelhåndtering og overholdelse av husreglement, bidra til at 

disse oppgavene ikke faller på medarbeidere med ansvar for oppfølging av brukerne på andre 

områder og som er avhengig av nevnte tillitsforhold for å kunne gjøre en god jobb på sitt felt.  

 

Erfaringer fra andre kommuner, viser også at kunnskap vaktmestere med slike roller tilegner 

seg, kan være nyttig input i det boligsosiale arbeidet. For det første gir det førstehånds innsikt i 

boligmassen og behov for vedlikehold og rehabilitering av boligmasssen. Halden kommune og 

HABO har generelt sett et godt system for å utføre jevnlig vedlikehold av boligmassen, som 

nødvendige utskiftninger av tekniske anlegg for eksempel, samt et godt system for oppgradering 

og rehabilitering av boliger ved utflytting. Den kunnskapen en vaktmester tilegner seg om de 

enkelte leilighetene, kan allikevel gi god input til beboere som sliter mer enn normalt på 

leilighetene, og også gi innspill til hvilke beboere det bør settes inn tiltak for eksempel med tanke 

på botrening. En slik vaktmestertjeneste gir også anledning til å treffe beboerne i eget hjem uten 

fokus på en sosialfaglig tilnærming. En slik setting kan gjøre at beboerne kan åpne seg om egen 

situasjon og problemer på en annen måte enn ovenfor medarbeidere som har mer fokus på det 

mer sosialfaglige. Slik sett kan kunnskap en vaktmester får tilgang til brukes til å gi et mer 

helhetlig bilde av beboerens situasjon som igjen kan bidra til å gi beboeren et bedre 

omsorgstilbud. Sistnevnte betinger selvsagt at det også opprettes et tillitsforhold mellom 

vaktmester og beboer, samt at informasjon som gis til vaktmesteren behandles slik at nevnte 

tillitsforhold ikke skades. 
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4.3.6 Kjennskap til booppfølgingstilbudet i Halden kommune 

I avkrysningsskjemaet, ble respondentene bedt om å vurdere ulike påstander knyttet til 

kommunens booppfølgingstilbud. Resultatene er tydelige på at booppfølgingstilbudet i kommunen 

oppfattes som manglende. Dette bekreftes også i de kvalitative intervjuene, som vist over for de 

ulike brukergruppene.  

 

For de øvrige påstandene, som går på hvorvidt booppfølgingstilbudet oppfattes som godt nok, er 

det en generell lav grad av enighet. Resultatene tyder på at det både er behov for flere ressurser 

knyttet til booppfølging, men også behov for økt kompetanse. Dette er i tråd med funnene i de 

kvalitative intervjuene. Det må samtidig nevnes at funnene fra de kvalitative intervjuene er 

tydelige på at medarbeiderne som arbeider med booppfølging anses å gjøre en god jobb med de 

begrensede ressursene de har tilgjengelig. Det meldes også om at flere ansatte uttrykker 

fortvilelse over ikke å kunne bidra mer overfor den enkelte, men at de som nevnt ikke har 

ressurser eller tid til å gjøre mer.  

 

4.4 Kompetanse 

På generelt grunnlag er det få informanter som trekker frem kompetanse som et problem, og 

informantene vurderer stort sett at kommunen besitter tilstrekkelig kompetanse til å 

gjennomføre den sosiale boligpolitikken.  

 

Informantene ble bedt om å gi vurderinger av kjennskap og kompetanse i benyttede 

avkrysningsskjema. Resultatene viser at informantene stort sett vurderer at kommunen har 

tilstrekkelig kompetanse om behov blant flere av målgruppene. Informantene vurderer at 

kommunen i størst grad har kjennskap til behov blant personer med funksjonshemninger og 

eldre, samt kjennskap til områder som egne tilbud og Husbankens virkemidler. De gruppene som 

man i avkrysningsundersøkelsen oppgir å kjenne dårligst til er personer som avslutter fengsels- 

og institusjonsopphold, flyktninger, unge og lavtlønnede. Det området som man vurderer at 

kommunen har dårligst kompetanse innenfor er booppfølging.    

 

I selve intervjumaterialet er det også andre områder som peker seg ut når det gjelder 

kompetanse, og det er kompetanse om brukermasse og -behov generelt og kompetanse om 

personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer spesielt.   

 

Det fremgår at kommunen ikke har gjennomført kartlegginger av behov for boligsosiale tjenester 

i kommunen. Det fremgår at kommunen i begrenset grad har oversikt over hvor mange som har 

behov for bistand til å finne seg bolig eller til å bo, ved siden av den oversikten som kommer 

frem av mottatte søknader om kommunal bolig.  

 

Videre er det flere informanter som oppgir at det er behov for å styrke kompetansen knyttet til 

tjenester til personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer. Det fremgår at enkelte 

tjenester ikke har tilstrekkelig kompetanse og/eller erfaring til å møte enkelte brukergruppers 

behov. Økonomisk rådgivning i NAV og ambulerende hjemmetjenester i kommunen er tjenester 

som møter ulike brukergrupper og som dermed har behov for en bred kompetanseplattform.  

 

Flere informanter etterlyser også brukerundersøkelser som kan belyse hvordan brukere vurderer 

den hjelpen de får i dag, herunder hvordan de vurderer at boligen de bor i tilfredsstiller deres 

behov. Slike brukerundersøkelser kan gi bedre kunnskap om hva som er ulike brukergruppers 

behov, og hva som eventuelt bør utvikles videre i tjenestene.  

   

Et styrket kunnskapsgrunnlag om brukeres behov og preferanser gjennom kartlegginger og 

brukerundersøkelser vil kunne bidra til å kvalitetssikre den videre utviklingen av både boliger og 

tjenester. Brukerundersøkelser er også en nyttig strategi for brukermedvirkning på et 

systematisk nivå. Her skal det også nevnes at det i forbindelse med denne foranalysen ble 

foretatt intervjuer med brukerrepresentanter for å sikre at deres perspektiver ble ivaretatt. Deres 

perspektiver er blitt integrert under de ulike temaene i denne rapporten. Under temaet 

kompetanse understøtter eksempelvis intervjuer med brukerrepresentanter at det er behov for å 

styrke kompetanse om tjenester til personer med rus- og/eller psykisk helseproblemer spesielt.    
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Et siste poeng under dette temaet, er at en funksjon som Koordinerende fellestjeneste fordrer 

kompetanse om og oversikt over tilgjengelige tjenester. Rambøll vurderer at det ikke er 

kompetanse som er problematisk i dette henseende, men heller at nødvendige tjenester ikke er 

tilgjengelige.  

 

4.5 Bruk av boligsosiale virkemidler 

Når det gjelder bruk av boligsosiale virkemidler, fremgår det av foranalysen at Halden kommune 

er aktiv og offensiv med tanke på bruk av Husbankens økonomiske virkemidler. Dette henger 

sammen med kommunens strategi om å legge til rette for at flest mulig skal få etablert seg i et 

eieforhold på boligmarkedet.  

 

Igjen ba vi informantene gi sine vurderinger av bruken av boligsosiale virkemidler i nevnte 

avkrysningsskjema. Av avkrysningsundersøkelsen går det frem at informantene i størst grad 

vurderer at kommunen benytter bostøtte, kommunale boliger og startlån i tilstrekkelig grad.      

 

For å undersøke denne vurderingen videre, har vi også hentet inn statistikk på tildeling av både 

bostøtte, men også garantier og lån til depositum, boligtilskudd og startlån.  

 

Tabellen under viser antall innvilgede søknader om bostøtte, utbetalinger av bostøtte totalt og 

fordeling av disse per innbyggere i Halden og de øvrige kommunene vi har valgt ut som 

sammenligningsgrunnlag.  

Tabell 4-2: Tildelt bostøtte i Halden og tilsvarende kommuner 

 
  

Som vi ser av tabellen, ligger Halden i øvre sjikt når det gjelder innvilgede søknader per 1.000 

innbygger. Dette støtter opp om at Halden aktivt bruker bostøtte som virkemiddel. Når vi ser på 

innvilget beløp per søknad, ser vi at Halden har det laveste tildelte beløpet per søknad. Dette 

resultatet kan tyde på at Halden prioriterer å hjelpe flere personer ved å spre samlet utbetaling 

til flere mottakere. På den andre siden har vi tidligere i denne rapporten vist at bokostnadene i 

Halden er lavere enn i de kommunene vi har valgt ut som sammenligningsgrunnlag. Dette tilsier 

også behov for lavere beløp til hver søker, og slik sett ser vi det som naturlig at hver søker får 

innvilget et lavere beløp i Halden enn i de øvrige kommunene.  

 

Som nevnt har vi også sett på andre boligsosiale virkemidler og sammenlignet bruken av disse i 

Halden med tilsvarende kommuner, se tabellen under.  

Antall innvilgede 

søknader Utbetaling totalt

Antall 

innbyggere

Søknader pr 

1.000 innbygger

Beløp pr 

innvilget søknad

Halden 1 363                  24 793 701         28 776                47                       18 191                

Moss 1 439                  29 423 276         30 030                48                       20 447                

Lørenskog 733                     17 091 202         32 730                22                       23 317                

Hamar 1 145                  22 082 148         28 344                40                       19 286                

Lillehammer 808                     15 718 039         26 381                31                       19 453                

Gjøvik 1 176                  21 653 530         28 807                41                       18 413                

Sarpsborg 2 529                  47 834 526         52 159                48                       18 914                

Fredrikstad 3 201                  71 225 188         73 638                43                       22 251                
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Tabell 4-3: Bruk av ulike boligsosiale virkemidler i Halden og sammenlignbare kommuner 

 
 

Som vi ser av tabellen over, gis det en del garantier for depositum til leie av bolig i Halden 

sammenlignet med de øvrige kommunene, men det gis ingen lån til depositum.  

 

Når det gjelder viderefordelt beløp til boligtilskudd til etablering, ligger Halden høyt i beløp per 

innbygger. Samtidig ser vi at det gjennomsnittlige boligtilskuddet til etablering ligger lavt 

sammenlignet med de øvrige kommunene. Igjen tyder dette på at Halden velger å distribuere 

tilskuddene til flere søkere, men da gir lavere tilskuddsbeløp til hver søker.  

 

Halden ligger klart høyest i viderefordelt boligtilskudd til tilpasning av bolig per innbygger enn de 

øvrige. Gjennomsnittlig boligtilskudd til tilpasning per søker, er derimot midt på treet 

sammenlignet med de øvrige kommunene, noe som igjen tyder på at flere søkere får tildelt 

tilskudd enn i de øvrige byene. Dette funnet stemmer også godt overens med funnene i de 

kvalitative intervjuene, der det fremgår at Halden kommune har en bevisst politikk knyttet til 

livstidsboliger der målet er at innbyggerne skal få anledning til å bo hjemme ved å tilpasse egen 

bolig ved for eksempel sykdom eller skade.  

 

Bruken av startlån er det punktet Halden skiller seg mest fra de øvrige kommunene. Om man ser 

på antall videretildelte startlån per 1.000 innbygger, ligger Halden betydelig høyere enn de øvrige 

kommunene. Dette viser at den ønskede satsingen på å bruke startlån i stor grad, også 

etterleves i praksis. Igjen ser vi at det gjennomsnittlige beløpet som tildeles per startlån ligger 

lavest i Halden. Dette viser at Halden tildeler flere, men lavere beløp til hver søker. Men igjen må 

vi understreke at bokostnadene i Halden også er lavere enn i de øvrige kommunene, og 

lånebehovet for hver enkelt søker, vil derfor være lavere i Halden enn i de øvrige kommunene.  

 

Det fremgår av intervjuene at personer med behov for bistand blir oppfordret til å søke om 

startlån og bostøtte. Spørsmålet som reiser seg er om enkelte personer ville hatt bedre nytte av 

å få etablert seg i et leieforhold på boligmarkedet. Informanter med kjennskap til behov blant 

personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer oppgir at eierskap ikke er det rette tilbudet 

for alle, da det kan føre til at brukere kommer i et negativt gjeldsforhold. Dette kan skje ved at 

vedkommende ikke klarer å opprettholde boforholdet, at de sliter ned og får ødelagt boligen sin, 

og at de dermed må selge boligen sin med tap.  

 

Slike erfaringer tilsier at enkelte brukere har behov for å lære å bo før de påtar seg ansvaret for 

en egeneid bolig. Med dette beveger vi oss over i tjenestebehov som kommunen ikke har de 

nødvendige tilbudene til å dekke, nemlig behov for lavterskelboliger og for boveiledning. Det 

fremgår av intervjuene at mange søkere får avslag om kommunal bolig på grunn av at 

kommunen ikke besitter tilstrekkelig med boliger og dermed må prioritere mellom søkere som 

alle kunne kvalifisert for bistand. Det fremgår at det særlig er mangel på boliger for personer 

med rus- og/eller psykiske helseproblemer. Denne gruppen kan ha adferdsmønstre som gjør dem 

Halden Moss Lørenskog Hamar Lillehammer Gjøvik Sarpsborg Fredrikstad

Antall garantier depositum til 

leie av bolig 85                 250               111               0 0 295               10                 527               

Antall lån til depsoitum 0 0 2                   0 0 295               1                   12                 

Viderefordelt beløp til 

boligtilskudd til etablering 2 817 794     3 461 278     1 200 000     1 720 000     400 000        1 316 000     3 253 000     4 846 684     

Gj.snittsbeløp boligtilskudd 

til etablering 70 445          216 330        300 000        286 667        100 000        219 333        92 943          173 096        

Beløp til boligtilskudd til 

etablering pr innbygger 96                 114               36                 60                 15                 45                 62                 65                 

Viderefordelt beløp til 

boligtilskudd til tilpasning 2 818 000     784 000        521 000        347 000        325 000        1 106 000     4 675 000     998 000        

Gj.snittsbeløp boligtilskudd 

til tilpasning 70 450          78 400          40 077          38 556          40 625          110 600        173 148        31 188          

Viderefordelt boligtilskudd til 

tilpasning pr innbygger 96                 26                 16                 12                 12                 38                 89                 13                 

Videretildelt startlån fra 

kommunen 54 118 000   33 202 000   49 973 000   31 033 000   29 786 000   39 682 000   75 436 000   120 076 000 

Gj.snittsbeløp videretildelt 

startlån 563 729        790 524        1 041 104     795 718        1 063 786     748 717        673 536        805 879        

Antall videretildelt startlån 96                 42                 48                 39                 28                 53                 112               149               
Antall videretildelt startlån 

pr. 1.000 innbygger 3,3                1,4                1,4                1,4                1,1                1,8                2,1                2,0                
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lite egnet som beboere i borettslag, som er den mest vanlige boformen blant de kommunalt 

disponerte boligene.  

 

Et annet sentralt boligsosialt virkemiddel som det vurderes å være et underdekket behov for, er 

booppfølging og -veiledning. Booppfølging er som tidligere nevnt viktig for å gjøre målgruppenes 

i stand til å opprettholde en tilfredsstillende bosituasjon, og det er flere informanter som 

etterlyser en miljøarbeider- eller boveiledertjeneste. Det fremgår at flere i målgruppene har 

behov for bistand i form av praktisk hjelp, veiledning i det å bo, hjelp til å strukturere hverdagen 

eller et sosialt nettverk. Se for øvrig avsnitt 4.3 for nærmere diskusjon.   

 

Koordinerende fellestjeneste gir som et koordinerende organ et godt grunnlag for å etablere 

helhetlige tjenester. Problemet er imidlertid at kommunen ikke besitter de nødvendige 

virkemidlene.   
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VEDLEGG 1 
 

Fordeling av areal for kommunalt disponerte boliger på de fem boliggruppene.  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Boliggruppe 1: Antall:

30-32 m2 67

43-49 m2 100

55 m2 88

57-100 m2 66

Sum 321

Boliggruppe 2: Antall:

51 m2 7

61 m2 7

70-71 m2 16

73 m2 8

78 m2 4

Ukjent 20

Sum 62

Boliggruppe 3: Antall: 

33-55 m2 18

50-80 m2 35

61-67 35

70 m2 15

Sum 103

Boliggruppe 4: Antall: 

33-54 m2 26

43-58 m2 20

45-81 m2 26

48-68 m2 3

55-69 m2 28

60-80 m2 14

70-74 m2 4

75-80 m2 12

95 m2 1

Ukjent 22

Sum 156

Boliggruppe 5: Antall: 

100 m2 1

Ukjent 4

Sum 5
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Sammenstilling av boligpriser og videretildelt gjennomsnittsbeløp av startlån. 
 

 
 

Beregningene over viser følgende:  

 

Gjennomsnittsbeløp i Halden i % av gjennomsnittsbeløp i øvrige kommuner viser hvor mange 

prosent gjennomsnittsbeløpet for videretildelt startlån i Halden er av gjennomsnittsbeløpet for 

videretildelt startlån er i de øvrige kommunene. For eksempel utgjør gjennomsnittsbeløpet 

videretildelt startlån i Halden (563.729 kroner) 71% av gjennomsnittsbeløpet for videretildelt 

startlån i Moss.  

 

Tilsvarende viser boligpris i Halden i % av boligpris i øvrige kommuner hvor stor andel 

boligprisene per kvadratmeter for de tre typer boliger i Halden utgjør av tilsvarende boligpriser 

per kvadratmeter i de øvrige kommunene. For eksempel utgjør pris per kvadratmeter for 

enebolig i Halden 74% av tilsvarende pris per kvadratmeter for enebolig i Moss.  

 

Som et mål på hvorvidt gjennomsnittsbeløp for videretildelt startlån varierer med boligprisnivået, 

har vi også beregnet differansen mellom gjennomsnittsbeløp for videretildelt startlån i Halden i 

prosent av øvrige kommuner og boligpris i Halden i prosent av boligpris i øvrige kommuner. 

Differansen vises i prosentpoeng. Ved en positiv differanse, tildeler øvrige kommuner mer i 

startlån enn Halden kommune enn det differansen i boligpris skulle tilsi. Dersom differansen er 

negativ, tildeler Halden kommune mer i startlån enn hva boligprisen skulle tilsi.  

 

Oppsummert tildeler Lillehammer mest i startlån når man tar hensyn til boligpriser. Fredrikstad 

ligger også over for alle tre typer boliger. For de øvrige kommunene, viser beregningene at 

tildeling av startlån stort sett utjevnes av forskjeller i boligpris når man ser de tre boligtypene 

under ett.  

Halden Moss Lørenskog Hamar Lillehammer Gjøvik Sarpsborg Fredrikstad

Gj.snittsbeløp 

videretildelt 

startlån 563 729      790 524      1 041 104   795 718      1 063 786   748 717      673 536      805 879      
Gj.snittsbeløp i 

Halden i % av 

gj.snittsbeløp i 

øvrige kommuner 100 % 71 % 54 % 71 % 53 % 75 % 84 % 70 %

Pris/ m2 enebolig 13 832        18 795        25 700        17 108        17 337        13 739        14 870        16 092        
Boligpris i Halden i 

% av boligpris i 

øvrige kommuner 100 % 74 % 54 % 81 % 80 % 101 % 93 % 86 %

Diff. prosentpoeng 

gj.snittsbeløp 

startlån og 

boligpris 0 % 2 % 0 % 10 % 27 % 25 % 9 % 16 %

Pris/ m2 småhus 11 925        17 681        25 689        19 620        19 348        16 349        14 139        14 540        
Boligpris i Halden i 

% av boligpris i 

øvrige kommuner 100 % 67 % 46 % 61 % 62 % 73 % 84 % 82 %

Diff. prosentpoeng 

gj.snittsbeløp 

startlån og 

boligpris 0 % -4 % -8 % -10 % 9 % -2 % 1 % 12 %

Pris/ m2 

blokkleiligheter 16 784        24 526        31 797        23 450        25 000        22 577        20 512        23 872        
Boligpris i Halden i 

% av boligpris i 

øvrige kommuner 100 % 68 % 53 % 72 % 67 % 74 % 82 % 70 %

Diff. prosentpoeng 

gj.snittsbeløp 

startlån og 

boligpris 0 % -3 % -1 % 1 % 14 % -1 % -2 % 0 %


