
NIBR-rapport 2011:13

Katja Johannessen
og Evelyn Dyb

På ubestemt tid

Døgnovernattingssteder og
andre former for kommunalt
disponerte boliger



På ubestemt tid



Andre publikasjoner fra NIBR:

NIBR-rapport 2009:17 Bostedsløse i Norge 2008
–en kartlegging

NIBR-rapport 2008:18 Et liv mellom bygningene
En kvalitativ studie av bostedsløse
personers hverdag

NIBR-rapport 2008:15 På veg til egen bolig
Evaluering av nasjonal strategi for
å forebygge og bekjempe
bostedsløshet 2005-2007

Samarbeidsrapport
NIBR/KRUS/Byggforsk 2008 Løslatt og hjemløs

Bolig og bostedsløshet etter
fengselsopphold

Rapportene koster
fra kr 250,- til kr 350,-og kan bestilles
fra NIBR:
Gaustadalléen 21
0349 Oslo
Tlf. 22 95 88 00
Faks 22 60 77 74

E-post til
nibr@nibr.no

Publikasjonene
kan også skrives ut fra
www.nibr.no
Porto kommer i tillegg til de oppgitte
prisene



KatjaJohannessenog Evelyn Dyb

På ubestemt tid

Døgnovernattingssteder og andre former for
kommunalt disponerte boliger

NIBR-rapport 2011:13



Tittel: På ubestemt tid.
Døgnovernattingssteder og andre former for
kommunalt disponerte boliger.

Forfatter : Katja Johannessen og Evelyn Dyb

NIBR-rapport: 2011:13

ISSN: 1502-9794
ISBN: 978-82-7071-889-4

Prosjektnummer: O-2936

Prosjektnavn: Døgnovernatting

Oppdragsgiver: Husbanken

Prosjekt leder: Katja Johannessen

Referat: Prosjektet kartlegger kommunenes bruk av
midlertidige botilbud samt kvaliteten i disse,
gjennom en survey til et utvalg kommuner og
midlertidige botilbud. I till egg til å gi en oversikt
over bruken av midlertidige botilbud og kvaliteten
i disse, gir kartleggingen en oversikt over
kommunenes ulike løsninger i saker som
involverer vanskeligstilte på boligmarkedet.

Sammendrag: Norsk og engelsk

Dato: Juni 2011
Antall sider: 192

Pris: kr 250,-

Utgiver: Norsk institutt for by- og regionforskning
Gaustadalléen 21,
0349 OSLO
Telefon: (+47) 22 95 88 00
Telefaks: (+47) 22 60 77 74
E-post: nibr@nibr.no

Vår hjemmeside: http://www.nibr.no

Trykk: Nordberg A.S.
Org. nr. NO970205284 MVA
© NIBR 2011



1

NIBR-rapport 2011:13

Forord

Vinteren2010 utlysteHusbanken en anbudskonkurranseom å
gjennomføreen kartleggingav bruken av og kvalitetenpå
døgnovernattingsstederog andre former for kommunalt
disponerte midlertidigeboliger. NIBR fikk oppdraget, og
kartleggingener gjennomført vinteren 2011.Forskerteametved
NIBR har bestått av EvelynDyb (prosjektmedarbeider)og Katja
Johannessen(prosjektleder).I prosjektet har det vært en viss
arbeidsdeling.Dyb har skrevet kapittel1, 2, 9 og 10, mens
kapitlene3-8 er skrevet av Katja Johannessen.Forskerne har
sammen utformet prosjektet,og Johannessenhar hatt
hovedansvaretfor datainnsamlingen.Beggeforskerehar lest,
kommentert og gitt innspilltil alledelene av rapporten.

Kartleggingensetter fokus på bruken av og kvalitetenpå
midlertidigebotilbud sett fra to ulikeståsteder;kommunene og de
midlertidigebotilbudene som kommunene benytter seg av.
Rapporten viser i allhovedsakulikpraksisi bruken av midlertidige
botilbud til vanskeligstiltepå boligmarkedet. Midlertidige
botilbud har hittil vært et vagt definert felt, og vi håper at denne
rapporten kan bidra til økt kunnskap om temaet.

I gjennomføringenav kartleggingenhar vi vært avhengigav at
kommuner og midlertidigebotilbud har delt sin kunnskap om
feltet. Vi vil takke allesom velvillighar stilt opp, og besvart
undersøkelseni både kommuner og midlertidigebotilbud.
Kartleggingenhar også knyttet til seg en referansegruppesom har
bidratt med gode innspillunderveis.Vi vil takke de som har deltatt
i referansegruppa:Inger AlsosRaae,Bærumkommune, Anne
Turid Nygaard,Bergenkommune, Karl Ove Hovland, Oslo
kommune, Kate Pedersen og IngvillØvrewall,Frelsesarméen,
BodilStorm Olsen, NAV, Liv Kristensen og BenedikteEndresen,
Kommunal- og regionaldepartementet, Anne Merete Hallan,Maja
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Flåto og Hermund Urstad, Husbanken. Vi vil også takke Chris
Saundersfor oversettelseav sammendraget.

Kontaktperson i Husbanken har vært Anne MereteHallan,vi
ønsker å takke for et godt samarbeid.

Oslo, juni 2011

EvelynDyb
Forskningssjef
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Sammendrag

KatjaJohannessenogEvelynDyb
På ubestemt tid
Døgnovernattingsstederog andre former for kommunalt
disponerte boliger
NIBR-rapport 2011:13

Rapporten presenterer og drøfter funn fra en undersøkelseom
bruken av og kvalitetenpå døgnovernattingsstederog andre
former for kommunalt disponerte midlertidigebotilbud.

Datamaterialetsom rapporten baserer seg på er innhentet gjennom
en surveyundersøkelsetil 107 kommuner og en surveytil 145
midlertidigebotilbud. I tilleggtil surveyhar kommunene svart på
en vignettundersøkelsesom ble sendt ut sammen med
kommunesurveyen.

Midlertidige botilbud

Midlertidigbotilbud er sammensatt av to begreper som beggeer
vagt definert i lovverkog retningslinjer.Botilbudet skal tilfredsstille
noen kvalitetskrav,som å kunne disponere arealene,rommene,
osv. hele døgnet, mulighetfor matlagingog ivaretabasale
personligebehov tilgangtil toalett, bad og holde seg med rent tøy.

De midlertidigebotilbudene vi har undersøkt i denne kartleggingen
kan deles inn i tre grupper:

� Døgnovernattingssteder

� Natthjem

� Andre former for midlertidigebotilbud
I lovverkethar man ikkenoen klar definisjonav hvor lengeet
opphold i midlertidigbotilbud skalvare. Sakshandlingenved
NAV-kontorene følger Lov om sosialetjenester og andre lover der
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det aktuelt.Allsaksbehandlinghar innslagav fagligskjønn. Dette
feltet – å sikremidlertidigebotilbud til klienteruten bolig– er mer
skjønnsbasertenn mange andre områder, noe funnene i rapporten
også bekrefter og levererargumenter for.

Bruken av midlertidige botilbud

Allekommunegrupperunntatt den minste har henvist til
midlertidigbotilbud i løpet av 2010.72 prosent av alle
kommunene har henvist til tilbud i egen kommune, mens 40
prosent har henvist til midlertidigebotilbud i andre kommuner.
Det er sammenhengmellomkommunestørrelseog henvisningtil
midlertidigebotilbud i egen kommune. Allestorbyene/bydelene
har henvist til midlertidigebotilbud i egen kommune, mens 39
prosent av kommunene i den minste kommunegruppenhar
henvist til tilbud i egen kommune. 35 prosent av kommunene i
storbygruppenhar henvist til midlertidigebotilbud i andre
kommuner. Kommunegruppe 2 med 10 000 – 39 999 innbyggere
henviseroftest til midlertidigebotilbud i andre kommuner (64
prosent).

Over halvpartenav kommunene oppgir å ha henvist til både
kommunaleog private midlertidigebotilbud. Syvprosent oppgir
kun å ha henvist til kommunalemidlertidigebotilbud, mens en av
fem kommuner svarer at de kun henviser til private midlertidige
botilbud. Det er hovedsakeligde minste kommunene som kun
henviser til privatemidlertidigebotilbud. Kommuner med mer enn
40 000 innbyggerehenviseroftest til både kommunaleog private
midlertidigebotilbud.

”Hotell/pensjonat” er den typen midlertidigebotilbud flest
kommuner har henvist til i løpet av 2010(61 prosent). Etter dette
er det ”andre døgnovernattingstilbud(hospits o.l.)” som brukes av
flest kommuner (49 prosent). Litt under halvpartenav
kommunene har henvist til ”campingplasser”.40 prosent har
henvist til krisesenteri løpet av 2010.En av fem kommuner har
henvist til natthjem. Det er de største kommunene som bruker
natthjem mest. Det er også de største kommunene som bruker
”andre døgnovernattingstilbud(hospits o.l.)” mest. Blant de minste
kommunene er bruk av ”hotell/pensjonat” og ”campingplasser”
mest utbredt.
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64 prosent av kommunene som bruker natthjem oppgir at
beboerne har enerom/familierom. 38 prosent oppgir at beboerne
har et dagtilbudog 60 prosent av kommunene svarer at beboerne
får tildeltplass for mer enn et døgn om gangen.Den viktigste
begrunnelsenfor bruk av natthjem er at det brukes når det er fullt
andre steder. Over halvpartenav kommunene oppgir dette som
viktigstebegrunnelse.41 prosent av kommunene som bruker
natthjem, bruker dem til enkeltegrupper, hovedsakeligpersoner
med rusproblemer.Natthjem brukes til personer i alderen25 til 55
år.

Kommunene i undersøkelsenregistrererantallopphold i
midlertidigbotilbud svært ulikt.Med vår definisjonav opphold
svarer39 prosent av kommunene at de har registrertmindre enn
10 opphold i midlertidigbotilbud i løpet av 2010.21 prosent av
kommunene har registrertmellom 11 og 50 opphold. Elleve
prosent av kommunene har registrertmellom51 og 150 opphold,
mens en liten andel av kommunene oppgir å ha registrertmer enn
150 opphold i midlertidigbotilbud.

Over 60 prosent av tilbydernesvarerat de har hatt mindre enn 50
vanskeligstiltepersoner ”boende” i 2010.11 prosent svarer at de
har hatt mellom51 og 150 personer, og en liten andel svarer at
flere enn 150 vanskeligstiltepersoner som har hatt opphold hos
dem i 2010.

Gruppersom oppholder seg i midlertidig botilbud

De gruppene flest kommuner oppgir å ha gitt midlertidigbotilbud
til er rusavhengige,personer med dobbeltdiagnose.71 prosent av
kommunene svarer at personer med rusavhengighethar oppholdt
seg i midlertidigbotilbud, og 58 prosent oppgir at personer med
dobbeltdiagnosehar oppholdt seg i midlertidigbotilbud i 2010.
Om laghalvpartenav kommunene svarer at personer med kjent
ellersynligpsykisklidelsehar oppholdt seg i midlertidigbotilbud.
Halvparten av kommunene oppgir at unge mellom18 og 24 har
oppholdt seg i midlertidigbotilbud, mens 41 prosent svarer at
barnefamilierhar hatt opphold i midlertidigbotilbud i 2010.39
prosent oppgir at økonomisk vanskeligstiltehar hatt opphold i
midlertidigbotilbud.

Det er ingen av tilbydernesom oppgir at de flestesom oppholder
seg i tilbudet er under 24 år. Over halvpartenav tilbyderneoppgir
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at flestepartenav beboerne er i aldersgruppene25-44år. Fordelt på
type tilbydereviserdataene at over halvpartenav ”hotell/
pensjonat” oppgir at de fleste vanskeligstiltebeboere er under 34
år. Dette gjelderfor om lagen tredel av ”natthjem/døgnover-
natting”, ”camping”og ”familie/krisesenter”.Nær halvpartenav
”natthjem/døgnovernatting” svarerat flest beboere tilhører
aldersgruppen35-44år.

24 prosent av tilbydernesvarerat de har hatt barnefamilierboende
i løpet av 2010.Seksmidlertidigebotilbud (syvprosent av
tilbyderne)svarer at de har hatt barn/unge uten følge med
pårørende boende i løpet av 2010.Tilbydernesom svarerat de har
hatt barn/unge under 18 år boende, er de samme som har hatt
barnefamilierboende. De fleste som oppgir å ha hatt disse to
gruppene boende er ”hotell/apartment”, ”midlertidigromutleie”
og ”midlertidigeutleieboliger”.Generelt skårer tilbyderesom har
hatt barnefamilierog barn/unge under 18 år boende bedre på alle
mål av kvaliteti de midlertidigebotilbudene,enn alletilbyderne
sett samlet.Barnefamilierog unge under 24 år har en vanlig
oppholdslengdepå mindre enn tre måneder i langt de fleste
kommuner.

Lengde på opphold i midlertidig botilbud

Opphold i midlertidigbotilbud skalvære”midlertidig”,men det
finnes ingen klaredefinisjonerav hva midlertidigskalvære.
Kartleggingenviser at det er vanligerefor noen grupper å ha lengre
opphold i midlertidigebotilbud enn for andre. Dette gjelder
spesieltpersoner med rusavhengighetog personer med
dobbeltdiagnose.29 prosent av kommunene oppgir at vanligste
oppholdslengdefor personer med rusavhengigheter mer enn tre
måneder. 27 prosent av kommunene oppgir også at vanligste
oppholdslengdefor personer med dobbeltdiagnoseer mer enn tre
måneder. Totalt 31 prosent av kommunene oppgir at de har hatt
utenlandskestatsborgere i midlertidig botilbud i løpet av 2010.11
prosent oppgir at vanligsteoppholdslengdefor denne gruppen er
mer enn tre måneder. For barnefamilier og unge under 24 år er det
en liten andel av kommunene som oppgir at vanligste
oppholdslengdei midlertidigbotilbud er mer enn tre måneder.
Lengsteopphold i midlertidigbotilbud skillerseg ikkemyefra
vanligoppholdslengdei svarene fra kommunene.
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En av tre tilbydereoppgir at vanligsteoppholdslengdei tilbudet er
mindre enn tre måneder. 61 prosent av tilbyderneoppgir at de
beboere som har bodd der lengst, har bodd der i mer enn tre
måneder. Alle”familie/krisesenter” og alle”midlertidigebotilbud
under institusjonslovgivningen”svarerat lengsteopphold er mer
enn tre måneder. Dette gjelderfor 77 prosent av ”natthjem/
døgnovernatting”,halvpartenav ”camping”og 39 prosent av
”hotell/pensjonat”. Det er hovedsakeligtilbydereinnrettet mot
spesifikkegrupper som oppgir at lengsteopphold er mer enn tre
måneder.

Vanligste årsakertil at personer trengermidlertidig botilbud

67 prosent av kommunene oppgir at den vanligsteårsaken til at
personer trenger midlertidigbotilbud er utkastelsefra bolig.
Nesten allekommunene i de tre største kommunegruppeneoppgir
at dette er vanligsteårsakentil at personer trenger midlertidige
botilbud. Etter utkastelsefra boliger det flest kommuner som
svarerat den vanligsteårsakentil bruk av midlertidigbotilbud er at
personer bo hos venner og kjente.Andelen kommuner som oppgir
dette som vanligsteårsaksynkermed minkende kommune-
størrelse.22 prosent av kommunene oppgir at ”å sove ute” er den
vanligsteårsakentil at personer trenger midlertidigbotilbud. 14
prosent av kommunene oppgir at løslatelsefra fengseler den
vanligsteårsaken,mens konflikt i familienoppgis som vanligste
årsakav 19 prosent av kommunene. Utskrivingfra institusjon
oppgir 17 prosent av kommunene som viktigsteårsak.Denne
årsakener hovedsakeligoppgitt av de tre største kommune-
gruppene. Vold i familienog samlivsbrudder de kategoriene
færrestkommuner oppgir som vanligsteårsak til at personer
trenger midlertidigbotilbud. 13 prosent av kommunene svarerat
det er ”andre årsaker”enn de som er nevnt i skjemaet

Kvaliteti midlertidige botilbud

Kun syvprosent av kommunene svarerat de har kvalitetsavtaler
med alletilbyderede benytter. 34 prosent svarer at de ikkehar
kvalitetsavtalermed noen tilbydere.25 prosent av kommunene har
kvalitetsavtalemed de fleste tilbydere,og 11 prosent har
kvalitetsavtalermed mindre enn halvpartenav tilbyderne.I
storbygruppensvarer 83 prosent av bydelene/byene at de har
kvalitetsavtalemed alle/de fleste tilbydere.I den minste
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kommunegruppener det ingen kommuner som svarer at de har
kvalitetsavtalermed alle/de fleste tilbydere.

Blant tilbyderneer det likemange,om lag40 prosent, som oppgir
at de har kvalitetsavtalemed en ellerflere kommuner som ikkehar
det. Det er tilbyderei kategoriene”natthjem/døgnovernatting”,
”familie/krisesenter”og ”midlertidig botilbud under institusjons-
lovgivningen”som oftest oppgir å ha kvalitetsavtalemed en eller
flere kommuner. Det er en større andel offentligtilbyderesom har
kvalitetsavtaleenn private tilbydere.Over halvparten,57 prosent,
av tilbyderneoppgir at de har hatt besøk av tilvisendeinstans i
løpet av 2010.

90 prosent av tilbyderneoppgir at de har husordensreglersom
beboerne forplikter seg til å følge.De allerfleste tilbydereoppgir at
utskrivelseellerbortvisning,er en sanksjonde kan bruke ved
alvorligebrudd på husordensreglene.72 prosent av tilbyderne
svarerat de kan si opp/skrive ut beboere på dagen.

29 prosent av tilbyderneoppgir at beboerne kan væreborte fra
tilbudet en viss tid uten restriksjoner.46 prosent, svarerat
beboerne kan væreborte under vissebetingelser.Disse
betingelsenehandler mest om tidsbegrensningerog avtalt fravær.
41 prosent av tilbydernesvarer at beboerne kan ha besøk uten
noen form for restriksjoner,mens nesten halvpartenav tilbyderne
oppgir at beboerne kan ha besøk under bestemte betingelser.
Tilbyderneoppgir hovedsakeligtre betingelserher: Besøkkun av
rusfrie personer, besøk innenfor et gitt tidsrom og besøk etter
avtale.

Organisering av arbeidet med midlertidige botilbud

Ansvaret for tildelingav midlertidigbotilbud liggeri allhovedsak
hos NAV i allekommunene. En av fire kommuner svarerat andre
etater automatiskkobles inn når midlertidigbotilbud tildeles.
Omtrent likemange kommuner svarer at andre etater ikke kobles
inn. I 37 prosent av kommunene kobles andre etater inn i noen
situasjoner.Her er det store forskjellermellomkommune-
gruppene. Hovedparten av kommunene oppgir at de kobler inn
boligkontor ellertilsvarendeinstans. En del kommuner vil også
koble inn helse-og omsorg, herunder rus og psykiatri.

Nær fire av fem midlertidigebotilbud oppgir å kontakte
kommunen umiddelbartnår en beboer skrivesut på dagen.
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Over halvparten,59 prosent, av kommunene fatter alltidvedtak
ved tildelingav midlertidigbotilbud. 16 prosent tildeleroftest
midlertidigbotilbud etter vedtak,mens seks prosent av
kommunene aldri tildelermidlertidigbotilbud etter vedtak.

41 prosent av kommunene i undersøkelsenmener at det har vært
en økning i bruken av midlertidigebotilbud i løpet av de siste tre
årene. Det er variasjonmellomkommunegruppene.75 prosent av
kommunene i kommunegruppe1 og 15 prosent i den minste
kommunegruppenmener at det har vært en økning.En tredel av
allekommunene mener at bruken av midlertidigbotilbud er den
samme,og 13 prosent mener at den har gått ned. Det er hoved-
sakeligde største kommunene som svarer at det har vært en ned-
gang i bruken av midlertidigebotilbud i løpet av de siste tre årene.

Kommunenes praksis

Kommunene ble presentert for fem vignettersom de skullesvare
på. Vignettenebestår av korte saker som omhandler uliketyper
klienter.Kommunene er bedt om å svare på hvordan de villeha
løst saken.62 kommuner har svart på vignettundersøkelsen.

VignetteA : Kvinne 35 år med datter. Kvinnen kastesut av boligen
til kjæresten,og oppsøker kommunen med et akutt boligbehov.
Kvinnen har kvalifiseringsstønadsom inntekt. Bruker i perioder
myealkohol.

Dette er en sak som majoritetenav NAV-kontorene villetatt tak i
og jobbet med. Over halvpartenav kommunene villevalgt
krisesenterfor denne kvinnen.Forskjellenemellomkommune-
gruppene er store, og det er de største kommunene som oftest vil
gi tilbud om krisesenter.37 prosent av kommunene villetilbudt
kvinnen opphold på hotell/pensjonat. 18 prosent svarerat de ville
forsøkt å framskaffeen kommunalellerprivat bolig.20 av NAV-
kontorene sier at de vil koble inn andre instanser sliksom
barnevernet.

VignetteB:Mann 22 år som har sonet sin første dom. Har ingen
utdanning og ingen jobb. Har tidligerebodd hos foreldre,men
ønsker ikkeå flytte tilbakedit. Brukerhasj og amfetamini
perioder.

Det klarestealternativetkommunene velgerfor denne personen er
midlertidigbotilbud, hospits og uliketyper døgnovernatting.Det
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er hovedsakeligde største kommunene som vil tilbydøgnover-
natting.Flertalletav de små kommunene vilbenytte campinghytte.
Noen vilogså henviseklienten til å ordne seg med familieellerbo
hos venner og kjente en kort periode. Noen ytterst vil forsøke å
finne en permanent leilighettil mannen. Over en tredel svarerat de
villegitt en ellerannen form for oppfølging,først og fremst
knyttet til rusproblemer.

VignetteC:Kvinneligflyktningmed fem barn. Kvinnen har bodd
tre år i bosettingskommunen.Flytter til ny kommune og bor i en
toroms leilighet.Huseier sier dem opp med to ukers varsel.Har
ikkehusleiekontrakt.Sosialhjelpsom viktigsteinntektskilde.

39 prosent av kommunene oppgir at de villeha hjulpet kvinnen til
å bli boende i leieforholdet.Her visermange NAV-kontor at de
har god kjennskaptil Husleieloven.Majoritetenvillelikevelha
akseptert utkastelsen.Mer enn ett av fem NAV-kontor villeha
valgthotell/pensjonat, retur til bosettingskommunenog/ elleren
kommunalellerprivat bolig.Sværtfå kommuner nevner at
kvinnen bor sammen med fem barn i en toroms leilighet.

VignetteD: Mann 46 år med store rusproblemer.Lever av
sosialhjelp.Bor i kommunal boligsom han er begjærtutkastet fra
om to uker.

Over halvpartenav kommunene svarerat de villeforsøkt å stoppe
utkastelsen.Ett av tre NAV-kontor vil tildelemannen en plass i
midlertidigdøgnovernatting.Det er sammenhengmellomtilbud
om døgnovernattingog kommunestørrelse.Det er flest blant de
store kommunene som vil tilbydenne formen for botilbud. En av
tre kommuner redegjørfor muligelangsiktigeløsningerfor
mannen. I mange av løsningenesom skisseresfor mannen ligger
det en forutsetning om samarbeidmed andre aktører.

VignetteE: Mann 35 år med alvorligepsykiskelidelserog kraftig
rusbruk. Sover ute i skur og lignende.Har ikkeoppsøkt
sosialtjenesten.Har svært dårligpsykiskog fysiskhelse.

Innleggelsepå sykehusellerannen institusjoner den mest utbredte
løsningenkommunene skisserer.Nesten likemange vilgi personen
et tilbud i midlertidigdøgnovernatting. Bruk av døgnovernattinger
klart mer utbredt i de store kommunene. Noen kommuner vil gi
tilbud om en form for skjermetbolig.Andre kommuner skriverat
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de ikkehar ansvaret for denne personen da han ikkehar meldt et
boligbehovtil sosialtjenesten.

Funn og refleksjoner

Kapitlet gir en kort oppsummeringav de mest sentrale funnene fra
undersøkelsenog setter disse inn i et noe bredere perspektiv.
Særligfire områder utpeker seg for videredrøfting:

� Mangfoldetav tilbud – et heterogent felt

� De ulikegruppene som befinner seg i midlertidigebotilbud –
tilbudet til de ulikegrupper

� Forståelsenav og innholdet i begrepet midlertidig

� Kvalitet i tilbudenedrøftet opp mot formålet med tilbudene



19

NIBR-rapport 2011:13

Summary

KatjaJohannessenandEvelynDyb
For as long as it takes
Emergencyshelters and types of temporary accommodation
availableto municipalauthorities
NIBR Report 2011:13

The report presents and discussesfindingsfrom a study of the use
and qualityof emergencyshelters and other forms of temporary
accommodationavailableto municipalauthorities.

The data on which the report relieswere collectedthrough one
surveyof 107 municipalitiesand another of 145 temporary
accommodationproviders.In addition to the surveys,the
municipalitiesanswereda vignette surveywhich was sent together
with the questionnaire.

Availabilityof temporaryaccommodation

The phrase temporaryaccommodationconsists of two terms neither of
which is clearlydefined in legislationand guidelines.Temporary
housing must meet certain standards,however,such as being
availableto tenants day and night, facilitiesfor cookingand basic
personal hygienesuch as accessto WC, baths and cleanclothes.

The temporary accommodationfacilitieswe have investigatedfor
this mapping study can be dividedinto three groups.

� Emergencyshelters

� Overnight shelters

� Other forms of temporary housing
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There is no cleardefinition in the legislationspecifyingwhat
temporary accommodationmeans in terms of duration. The duty
to assistpeople with a temporary place to stay is enshrined in the
SocialServicesAct, but the act does not specifywhat it means by
temporary. This particularfield– providingtemporary
accommodationfor homelessclients– reliesmore on discretion
than many other areas,something the report also confirms and
provides arguments for.

Use of temporaryhousing

We dividethe municipalitiesinto three groups:major citieswith
populations of >40,000;medium-sizedmunicipalitieswith
populations of 39,999–10,000;and smallmunicipalitieswith
populations of up to 9,999.In some of the analyseswe also isolate
the four largestcities,Oslo, Bergen,Trondheim and Stavanger.
With the exceptionof Trondheim, we have sub-municipality-level
data for these cities.With the exceptionof the group of small
municipalities,allgroups requisitionedtemporary accommodation
during 2010.72 per cent of allmunicipalitiesrequisitioned
temporary housing in their own municipalities,while40 per cent
requisitionedthe same in other municipalities.There is a
correlationbetween municipalsize and referralsto temporary
accommodation in own municipality.Allof the major cities/sub-
municipalitiesrequisitionedtemporary accommodation in their
own municipality,while39 per cent of the municipalitiesin the
group of smallmunicipalitiesrequisitionedtemporary housing in
their own municipality.35 per cent of the municipalitiesin the
major citygroup requisitionedtemporary accommodation in other
municipalities.The medium-sizedmunicipalitieswere most likely
to requisitiontemporary housing in other municipalities(64 per
cent).

More than half of the municipalitiesreport requisitioningboth
municipaland private temporary accommodation.7 per cent
report requisitioningonly municipal temporary accommodation,
whileone in five report requisitioningonly private
accommodation.It is mainlythe smallestmunicipalitieswhich only
requisitionprivateaccommodation.Municipalitieswith >40,000
pop. are most likelyto requisitionboth municipaland private
housing.
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“Hotel/boarding house” is the type of temporary shelter most
municipalitiesrequisitionedin 2010(61 per cent). This is followed
by “other emergencyshelters (hostels and the like)”,a category
used by most municipalities(49 per cent). Slightlyfewer than half
of the municipalitiesrequisitioned“place on a campingsite”. 40
per cent referred homelesspersons to crisiscentres in 2010.The
largestmunicipalitiesare the ones that use overnight sheltersmost.
It is also the largestmunicipalitieswhich use “other emergency
shelters (hostelsand the like)”most. The most used alternatives
among the smallestmunicipalitiesare “hotel/boarding house” and
“placeon campingsite”.

64 per cent of municipalitiesreport that residentshave single
rooms / familyrooms. 38 per cent report that residents have
daytimeaccessand 60 per cent of the municipalitiessaythat
residents are givenaccommodationfor more than a day at a time.
The most important reason for requisitioningemergencyshelter is
that the other placesare full.More than half of the municipalities
givethis as the most important reason. 41 per cent of the
municipalitieswhich use emergencysheltersuse them for specific
groups, mainlypersons with substance dependencyproblems.
Emergencyshelters are used for persons in the age-group25–55.

The municipalitiesin the surveyuse highlydivergentmethods of
recordingthe number of staysin temporary accommodation.39
per cent of the municipalisesaythey recorded fewer than ten stays
in temporary housing in 2010.21 per cent of the municipalities
recorded between 11 and 50 stays.11 per cent of the municipalities
recorded between 51 and 150 stays,whilea smallpercentage
recorded more than 150 staysin temporary housing.

More the 60 per cent of the providers report havinghad fewer
than 50 persons with acute needs “residing”in 2010.11 per cent
report havinghad between 51 and 150 persons, and a small
percentagereport more than 150 persons with acute needs residing
in temporary accommodation in their municipalitiesin 2010.

Groups that use of temporaryhousing

The groups most municipalitiesreport providingtemporary
accommodationfor are persons with substance dependencyand
persons with a dual diagnosis.In 71 per cent of the municipalities
persons with substance dependencywere put up in temporary
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accommodation,and in persons with a dual diagnosisin 58 per
cent of the municipalitiesin 2010.About half of the municipalities
report that persons with known or visiblemental health problems
stayedin temporary accommodation.Half of the municipalities
report that young people aged 18–24stayedin temporary
accommodation,while41 per cent report havinghad familieswith
childrenstayingin temporary housing in 2010.39 per cent report
havinghad persons in acute economic distress stayingin
temporary accommodation.

Staysby persons under 24 do not represent the majorityof total
staysin any of the municipalities.The majorityof residents in
more than half of the municipalitiesare in the age-group25–44.
Divided among types of providers, the data show that the under-
34s make up the majorityof distressedlodgersin the “hotel/
boarding house” category.This appliesto about a third of the
“overnight shelter/emergency shelter”, “camping”and “family/
crisiscentre” categories.Nearlyhalf of the “overnight shelter/
emergencyshelter” providers tell us that most of their lodgers
belong to the age-group35–44.

24 per cent of providers report havinghad familieswith children
residingin temporary accommodation in 2010.Sixtemporary
housing facilities(7 per cent of the providers)saythey had
children/adolescents lodgingwithout carers during 2010.The
providers who put up children/adolescents under 18 in temporary
accommodationare the same as had familieswith children in
temporary accommodation. The majorityreporting having
provided lodgingsfor these two groups are “hotel/apartment”,
“temporary boarding room”, and “temporary rented dwellings”.In
general,providers who had familieswith children/adolescents
under 18 stayingin temporary accommodationscore better on all
counts on the standard of the temporary facilities,than all
providers put together. Familieswith childrenand young people
under 24 usuallystayless than three months in temporaryhousing.

Length of stay in temporaryaccommodation

Staysin temporaryaccommodation are supposed to be
“temporary”,but there are no clear definitionsof how temporary
should be understood. The surveyshows that some groups stay
longer in temporary accommodation than others. This is
particularlythe case for people with substance dependencyand
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people with dual diagnoses.29 per cent of the municipalitiesreport
the prevailinglength of stayfor people with substance dependency
is in excessof three months. 27 per cent of the municipalitiesalso
givemore than three months as the commonest length of stay for
persons with dual diagnoses.Altogether,31 per cent of the
municipalitiesreport havinghad non-Norwegiannationalsin
temporary housing during the course of 2010.11 per cent report
more than three months as the commonest length of stayfor this
group. For familieswith childrenand young people under 24, a
smallproportion of the municipalitiesreport more than three
months as the prevailingduration of stay in temporary
accommodation.The longest stay in temporary housing is not
appreciablydifferent from usual duration in the responses from
the municipalities.

For one in three providers the prevailinglength of stay in
temporary housing is less than three months. 61 per cent of
providers report more than three months as the longest stays.All
“family/crisiscentres” and all “temporary accommodation
pursuant to legislationapplicableto institutionalcare” note more
than three months as the longest length of stay.This appliesto 77
per cent of “overnight shelter/emergencyshelter” category,half of
the “camping”categoryand 39 per cent of “hotel/apartment”
category.It is mainlyproviders targetingspecificgroups that
report over three months as the longest stays.

Commonest reasons people need temporaryhousing

67 per cent of the municipalitiesreport evictionas the main reason
for people needing temporary accommodation.Nearlyallof the
municipalitiesin the three largestgroups of municipalitiescite this
as the prevailingreason. Followingeviction,the next commonest
reason for needing temporary housing accordingto the majorityof
the municipalitiesis becausepeople are stayingwith friends and
acquaintances.The proportion of municipalitiesgivingthis as the
commonest reason declineswith decliningmunicipalsize.22 per
cent of the municipalitiescite “sleepingrough” as the commonest
reason for needing temporary accommodation.14 per cent of the
municipalitiescite releasefrom prison as the commonest reason,
whilefamilyconflictsprovide the commonest reason for 19 per
cent of the municipalities.Dischargefrom an institution is given
by 17 per cent of the municipalitiesas the most important reason,
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and mainlyby the largestmunicipalities.Domestic violenceand
breakdownof relationshipsare the categoriesleast likelyto be
mentioned by the municipalitiesas the commonest causeof people
requiringtemporary shelter. 13 per cent of the municipalitiesgive
“other reasons” than those specifiedin the questionnaire.

Standardof temporaryaccommodation

Only 7 per cent of the municipalitieshave entered into quality
assuranceagreementswith allof their accommodationproviders.
34 per cent saythey have no qualityassuranceagreementswith any
of their providers.25 per cent of the municipalitieshave quality
assuranceagreementswith most providers,and 11 per cent with
fewer than half of their providers. In the major citygroup, 83 per
cent of the cities/sub-municipalitiesreportedlyhave quality
assuranceagreementswith all/most providers. In the group with
the smallestmunicipalities,none of the municipalitieshave quality
assuranceagreementswith all/most of their providers.

Among the providers, there are as many,about 40 per cent, who
saythey have a qualityassuranceagreementwith one or more
municipalitieswhich do not in fact have one. The providers in the
categories“overnight shelter/emergency shelter”, “family/crisis
centres” and “temporary accommodationpursuant to legislation
applicableto institutionalcare” are most likelyto report havinga
qualityassuranceagreementwith one or more municipalities.A
largerproportion of public providers have qualityassurance
agreementsthan private providers.More than half, 57 per cent, of
providers report havingbeen visitedby the requisitioningauthority
during 2010.

90 per cent of providers have house rules which residents are
obligedto follow.The great majorityof providerscite discharge/
expulsionas an availablesanction for serious violationsof the
house rules.72 per cent of the providers saythey can ask residents
to leave/dischargethem without notice. 29 per cent of providers
report that residents can be awayfrom the facilityfor a certain
time without restrictions.46 per cent saythat residents can be
awayfrom the facilityunder certain conditions.These conditions
tend to deal with duration of absence and its arrangement in
advance.41 per cent of providers sayresidentsare allowedto have
visitorsunder certain conditions.The providers mainlyreport
three conditions here. Visitorsmust be sober, stay no longer than
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the stipulatedtime, and the visitshould be arrangedwith the
provider beforehand.

How the work on temporaryhousing provision is organised

The responsibilityfor allocatingtemporary housing liesprimarily
with the NorwegianLabour and WelfareOrganisation(NAV) in
everymunicipality.One in four municipalitiessayother agencies
are automaticallybrought in whenevertemporary housing is
allocated.About the same number of municipalitiessaythat other
agenciesare notautomaticallybrought in. In 37 per cent of the
municipalities,other agenciesare brought in in some
circumstances.There are significantdifferencesamong the groups
of municipalitieson this point. Most of the municipalitiesreport
notifyingthe housing office or correspondingbody. Some
municipalitiesalso notify health and care services,including
substance abuse and psychiatricservices.

Nearlyfour in five temporary housing facilitiesreport notifyingthe
municipalityimmediatelywhen they ask a resident to leavethe
same day.

More than half, 59 per cent, of the municipalitiesalwaysallocate
temporary housing on the basis of an administrativedecision.16
per cent allocatetemporary housing usuallyafter makingan
administrativedecision,though 6 per cent of the municipalities
never allocatetemporary accommodationon the basis of an
administrativedecision.

41 per cent of the surveymunicipalitiesbelievethere has been a
rise in the use of temporary accommodationover the past three
years.There is variationamong the groups of municipalities.75
per cent of the municipalitiesin group 1 and 15 per cent in the
group with the smallestmunicipalities believesuch a rise has taken
place.A third of allmunicipalitiesbelievethe use of temporary
accommodation is the same, while13 per cent believeit has
declined.That a declinein the use of temporary housing over the
past three yearshas taken place is something the largest
municipalitiesare more likelythan the others to believe.

Municipal practices

The municipalitieswere givenfive vignettesto fill in. The vignettes
consist of short cases involvingdifferent types of client.The
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municipalitieswere asked to sayhow they would have gone about
solvingthe problem. 62 municipalitiescompleted the vignette
survey.

VignetteA : Female,35, with daughter.The women is thrown out
of her male partner’shome. Facing imminent homelessnessshe
gets in touch with the municipalauthorities.The woman’sonly
income is a government trainingallowance.Bingedrinker.

This is a situation most NAV offices saythey would take seriously
and attempt to alleviate. More than half of the municipalities
would have requisitiona crisiscentre placefor this women. There
are significantdifferencesbetween the groups of municipalities,
and it is the largestmunicipalitieswhich are most likelyto offer a
placeat a crisiscentre. 37 per cent of the municipalitieswould
have offered the woman a room at a hotel/boarding house. 18 per
cent saythey would have tried to get hold of a municipalor
privatelyowned dwelling.20 per cent of the NAV offices said they
ask for assistancefrom other servicessuch as the child welfare
agency.

VignetteB: Male,22, end of his first criminalconviction.Has no
qualifications/skillsand no job. Used to livewith parents, but has
no wish to move back with them again.Uses cannabisand
amphetamineoccasionally.

The clearestoption selectedby the municipalitiesfor this person is
temporary housing,place in a hostel, and various types of
emergencyshelter.A placeat an emergencyshelter is what the
largestmunicipalitiesare most likelyto offer. Most of the small
municipalitieswould allocatea place in a cabin on a camping
ground. Some would have told the client to make arrangements
with familyor friends/acquaintancesas a provisionalsolution. A
verysmallminoritywould have provided some sort of aftercare,
mainlyin connection with the client’ssubstance abuse problem.

VignetteC: Female refugeewith fivechildren.The woman livedin
a resettlementmunicipalityfor three years.Moved to a new
municipalityand livesin a rented two-room flat. The landlord
givesthem two weeks’notice. She has no tenancycontract. Main
income is socialassistance.
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39 per cent of the municipalitiessaythey would have worked to let
the women stay on as a tenant in her present accommodation.On
this point, many NAV officesdemonstrate detailedunderstanding
of the TenancyAct. The majoritywould neverthelesshave
accepted the eviction.More than one in five NAV officeswould
have offered placesat a hotel/boarding house, a return to the
resettlementmunicipalityand/or municipalor privatehousing.
Veryfew municipalitiesmention that the women is livingtogether
with five childrenin a two-room flat.

VignetteD: Male,46, severe substance abuse problems. Liveson
socialassistance.Livesin municipalaccommodationbut has been
served with a two-weekevictionorder.

Over half of the municipalitiessay they would have attempted to
halt the eviction.One in three NAV officeswould allocatea
temporary placeat an emergencyshelter.There is a correlation
between offers of an emergencyshelter and municipalsize.It is
mostly the largermunicipalitieswhich offer this form of housing
provision.One in three municipalitieswould assesslonger-term
options for the man. Manyof these options would require
collaborationof other actors.

VignetteE : Male,35, severe mental health problems and serious
substance abuse. Sleepsrough in sheds and the like.Has not
contacted the socialservices.Verypoor mental and physical
health.

Getting the man admitted to hospital or other form of institution
is what most municipalitiesoffer. Nearlyas many would offer the
person a temporary placeat an emergencyshelter.This is clearly
the more prevalentoption for the largemunicipalities.Some
municipalitieswould offer a form of shelteredhousing.Some
municipalitiesdeny havingany responsibilityfor this person since
he has not registeredhousing needs with the socialservices.

Findings and reflections

The chapter givesa brief summaryof the most important findings
from the study and placesthem in a somewhat widerperspective.

Four areas in particularwould appear to callfor further discussion:

� The varietyof availableoptions – a heterogeneousfield
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� The groups that make use of temporary accommodation–
provisionsfor the individualgroups

� Understandingand content of the term “temporary”

� Qualityof accommodationprovided discussedin lightof the
interventions’purpose
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1 Innledning

Midlertidigbotilbud er en samlebetegnelsepå ulikeformer for losji
og innkvarteringsom tilbyspersoner uten et sted å bo. Midlertidig
botilbud konstituerer et ulendt terreng. Formålet med denne
rapporten og prosjektet er å lageet kart over dette ulendte – og
diffuse - terrenget.Om vi forflytteross fra metaforene og over til
det konkrete:Denne rapporten byggerpå en undersøkelseom
bruken av midlertidigebotilbud i norske kommuner og hva disse
tilbudenebestår i. Det finnes ingen definisjonav ellerbestemmelse
om hva et midlertidigbotilbud er. Midlertidigbotilbud er
institusjoneltforankret i lovverketsom påleggerkommunen å
skaffeet tilholdsstedtil personer og husstander som er uten tak
over hodet, men lovverketgir ingen beskrivelseav ellerklare
retningslinjerfor tilbudet.

Historisk føyer midlertidigebotilbud seg inn i rekken av skiftende
betegnelserpå anstalterog institusjonersom har huset uteliggere,
hjemløse,husville,boligløse,osv. opp gjennom tidene. På samme
måte som gruppene av boligløsehar skiftet navn, har også
anstaltenede har vært innkvartert i gått under ulikebetegnelser.I
flere hundre år ble boligløseinnlosjerteller internert i arbeidshus,
arbeidshjemog tvangsarbeideranstalter.Disse anstaltenevar ofte
”bebodd” av flere grupper som hadde havnet der av høyst ulike
årsaker.Beboerne kunne favne tiggere,prostituerte, tyver,psykisk
syke,drukkenbolterog voldsmenn,med andre ord en blandingav
”verdige”og ”uverdig”trengende (f.eks.Midré1988).Én ting
hadde de felles;allevar fattige.

Den juridiskeforankringenav arbeidsanstaltenefinner vi i mange
århundrer med fattigforordningerog senere fattiglover.I 1900 ble
fattiglovenfra midten av 1800-talletendret og samtidigble
Løsgjengerlovenvedtatt. Med Løsgjengerlovenble skilletmellom
verdigeog uverdigetrengende tydeligmarkert og loven
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kriminaliserteoffentligberuselseog løsgjengeri.Kriminaliseringav
løsgjengerivar ikkenytt, det lå alleredei fattiglovene.Arne
Omsted (1949),bestyrerved Oslos arbeidsanstaltMangelsgården
rundt århundreskiftetog ideologiskarkitektfor Opstad
tvangsarbeidshus,skriverblant annet om ”belegget”ved
Mangelsgårdenat de fleste var anbrakt der av politiet,men det var
også en gruppe som selv ba om bli innlosjertom vinteren:”De var
allesammen løsgjengere,som i sommerhalvåretlevet på fri fot og
ernærte sig på mer ellermindre ulovligmåte, men som om høsten
gikki hi i Mangelsgården”.I Mangelsgårdenble de satt i arbeid,
mange hadde en fast arbeidsplasselleroppgave og denne gruppa
var i følgeOmstad ”bærereav tradisjonen” i motsetning til de
voldeligeog vanskeligepersonene. Beskrivelsenav disse
tradisjonsbærernenærmer seg de mer romantiserende
foretellingeneom landstrykerenog den frie fuglen,som er en myte
hellerenn realitet (Swärd2000).

Opstad arbeiderhus(åpnet i 1915)samlermange av datidens ideer
om behandlingav løsgjengeriog (gjentakende)beruselse;avsides
plasseringav institusjonen,isolasjonog hardt arbeid, som ble
antatt å ha god innflytelsepå klientellet. Man hadde også
arkitektoniskeløsningersom ga mulighetfor å gruppere og
klassifiseretvangsarbeiderne,blant annet i henhold til
rømningsfareog hva slagsarbeid det kunne settes til. Løsgjengeri
var kriminaliserttil de aktuelleparagrafenei Løsgjengerlovenble
opphevet i 1970.”Lovendringenhadde en siviliserendevirkningpå
tenkningog behandlingav herbergisterog uteliggeresom ikkekan
overses”,oppsummerer Thomas Mathiesen (2010).Lovendringen
var nok en milepæl,men tilbudene til denne gruppa av bostedsløse
var likevelsvært dårligei flere tiår etter. Store herberger med
sovesaler,som ”Krohgen” i Oslo, holdt stand til langtut på 80-
tallet.Allede store byene og de flestemellomstoreog små byer
hadde sine herberger,blokkerog bygårderder de samlet byens
alkoholisterog i økende omfang opiatmisbrukere.Hospitsene i
Oslo er kjent og kritisert (f.eks. Blinge1995;Hermansdottir 2002)
og etter hver ryddet opp i. Andre byer har avviklet”rusblokka”og
tilsvarendebotilbud av mer ellermindre midlertidigkarakterog
dårligkvalitet,men midlertidigebotilbud er fremdelesen ofte valgt
løsning,særligfor den gruppa av bostedsløse vi har beskrevether.
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1.1 Ny forståelseav bostedsløshet

Opp gjennom tidene er bostedsløshet, og tidligeretiders
betegnelser,satt i sammenhengmed personligeegenskaper,først
og fremst motviljemot arbeid og misbruk av rusmidler.I allede
nordiske landene anvendes i dag en forståelseav bostedsløshet
som er bestemt ut fra situasjonenvedkommendebefinner seg i.
Ingrid Sahlin(1992)beskriverto ulikemåter å definere
bostedsløshet på: Hjemløshetsdefinisjonerkan inndelesi to
hovedtyper.Den ene leggervekt på de hjemløsepersonenes
asosialeog avvikendeatferd og livsførsel.Den andre leggervekt på
en boligrelatertdefinisjoni betydningenat personen manglerbolig,
og klassifisererbostedsløshet ut fra en materiellog juridisk
boligsituasjon.Det er denne siste tilnærmingensom anvendes i
kartleggingerav antallbostedsløse,først i Sverige(Borgnyog
Qvarlander1993),så i Norge (Ulfrstad 1997)og senere i Danmark
(Benjaminsenog Christensen2007).

Norge har gjennomført fire landsomfattendekartleggingerav
bostedsløse.Følgendedefinisjonav bostedsløshet er benyttet:

En person er bostedsløs når han ellerhun mangleregen eid eller
leidboligog er i en av følgendesituasjoner:

� personen manglertak over hodet kommende natt

� personen er henvist til akutt ellermidlertidigovernatting

� personen er under kriminalomsorgenog skal løslatesinne to
måneder

� personer er i institusjonog skalskrivesut innen to måneder

� personen bor midlertidighos venner, kjente ellerslektninger.

Andre sider ved personens situasjon,som avhengighetav
rusmidler,sykdomog inntektskilderblir kartlagt,men disse er ikke
en del av definisjonen.Den situasjonsbetingendeog boligrelaterte
definisjonenknytter også opphold i midlertidigbotilbud tett opp til
bostedsløshet.Opphold i midlertidigtilbud – akutt ellermidlertidig
overnatting– er en del av definisjonen.

I følgeden siste kartleggingenav bostedsløse gjennomført i 2008
er det til en hver tid 6 091 bostedsløse personer i Norge. I tillegg
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finnes det rundt 400 barn som er bostedsløsesammen med en
forelder.Den største gruppen av bostedsløse(37 prosent) bor
midlertidighos venner, kjente og slektninger.Den nest største
gruppa (23 prosent) er i midlertidige boalternativ.Kartleggingener
gjennomført i løpet av en uke (uke 48) og viseret tverrsnitt, det vil
si hvor mange som er bostedsløse på et gitt tidspunkt. To av tre er
bostedsløseover lengretid ellerhar gjentakendeperioder med
bostedsløshet.En av tre er bostedsløseen kort periode og kanskje
bare den ene gangen(Dyb og Johannessen2009).Poenget vårt her
er at talletpå personer som er bostedsløse i løpet et år liggerover 6
091, uten at vi kan fastslået nøyaktigantallpå årsbasis.Talleneer
små. Andelen bostedsløseutgjør 1,27 promilleav befolkningen.
Selvom det dreier seg om lite antallpersoner innebærer
bostedsløshet store utfordringer for mange kommuner.

1.2 Problemstillingerfor rapporten

Rapporten er en presentasjon,analyse og drøfting av funnene i en
undersøkelseom midlertidigebotilbud bestilt av Husbanken. Den
nøyaktigetittelen på oppdraget er ”Kartleggingbruken av og
kvalitetenpå døgnovernattingsstederog andre former for
kommunalt disponerte midlertidigeboliger”.

Husbanken har i prosjektbeskrivelsenskisserten rekke konkrete
problemstillingersom skalbelysesog besvaresi oppdraget. Disse
problemstillingeneer gruppert i fire kategorier:

Omfang og kunnskap:Hvilkekommuner benytter døgnover-
nattingsstederog natthjem?Hvorfor benytter kommunene
midlertidigetilbud og hva er de vanligsteformene? Har
kommunene midlertidigetilbud til enkeltegrupper for eksempel
rusavhengige?Hvem oppholder seg i tilbudene?

Unge under 24 årog barnefamilier:Bruk og omfang av
midlertidigbotilbud for barnefamilierog unge under 24 år.
Hvilkentype tilbud blir denne gruppen tilbudt?Har kommunene
egne tilbud til dissegruppene?Har kommunene inngått kvalitets-
avtalefor steder som tar imot barnefamilierog hvis ikke,hvorfor?

Kvalitetenog tjenestetilbudet;blant annet formellekrav som
brannforskrifterog helseloven.Benyttes det kvalitetsavtalerog hvis
ikke,hvorfor? Rutiner for inngåelseog oppfølgingav
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kvalitetsavtaler,og er det forskjeller i kvalitetog innhold på private
og kommunaletilbud og tilbud i regi av frivilligeorganisasjoner?
Den fysiskestandarden på tilbudene.Hvorfor bruker noen
kommuner natthjem og hva er innholdet i disse tilbudene?

Interne rutinerog organisering i kommunen: Hvordan er
arbeidetmed midlertidigbotilbud i kommunen organisert?
Benytterkommunen midlertidigbotilbud i andre kommuner for
sine brukere?Er det utarbeidet rutiner for arbeidet?Hvilkerutiner
gjelderfor videreoppfølgingav beboerne? Utarbeidesdet f. eks.
en oppfølgingsplanrundt den enkelte?Hvordan ser kommunene
på bruken av midlertidigbotilbud i sammenhengmed mer
langsiktigeløsninger?Vurdererkommunene det som muligå
kunne redusere bruken av døgnovernattingsstederog natthjem ut
fra dagensnivå?

Problemstillingenebelysesut over i rapporten og er i stor grad
organiserti den rekkefølgende er listet opp her.

Som antydet i første del av dette kapitleter ”midlertidigbotilbud”
et bredt og ikke tydeligavgrensetfelt ellertype tilbud. Vi tar opp
igjendenne diskusjoneni kapittel2, der vi går mer detaljert inn på
hvordan midlertidigbotilbud og kommunalt disponerte
midlertidigeboligerdefineresog avgrensesi denne undersøkelsen.

1.3 Metode

”Kartleggingenskalomfatte både kommunaleog private tilbud.
Det er særligviktigå få fram kunnskap om midlertidigebotilbud, i
kommuner av ulikstørrelse,som gis til barnefamilier,unge under
24 år, samt opphold i sliketilbud som varer over tre måneder for
allegrupper” (Utlysningenfra Husbanken).

For å belyseproblemstillingeneog innhente kunnskap fra ulike
kommuner har vi brukt to surveyer;et spørreskjematil et
representativtutvalgkommuner og et spørreskjematil de som
driver midlertidigebotilbud. I rapporten bruker vi samlebetegnelse
tilbyderneom den siste gruppen.

Viderehar vi brukt vignetter for å få kunnskap om praksisog
saksbehandlingved NAV-kontorene i kommuner og bydeleri
storbyene.
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I surveyenehar vi benyttet erfaringerog metodikk fra de nasjonale
kartleggingenebostedløse (f.eks.Dyb og Johannessen2009;
Hansen m.fl.2006).Vi har også brukt – i hovedsak– det samme
utvalgetav kommune og til en vissgrad det samme utvalgetav
tilbyderesom i kartleggingeneav bostedsløse.Den viktigste
begrunnelsenfor å velgesamme metodikkog utvalgav
respondenter er at vi kunne anvende en oversiktover tilbydere
som vi hadde innhentet i kartleggingen av bostedsløse.Oversikten
over tilbydernevar, som vi skal redegjørenærmere for, innhentet
gjennom et utvalgkommuner og hører hjemme i disse
kommunene. Dette er én grunn til å bruke kommuneutvalget.En
annen grunn er at disse kommunene utgjør et representativtutvalg
av norske kommuner (Dyb og Johannessen2008).

I likhetmed kartleggingenav bostedsløsehar vi også gjennomført
denne undersøkelseni to trinn, men i en forenklet versjon.Trinn
en består av en kartleggingav respondentene gjennom kontakt
med kommunen. Her har vi 1) kartlagthvem/hvilken instans i
kommunen spørreskjemaetskalsendes til, og 2) bedt kommunene
om en oversiktover hvilkemidlertidigebotilbud (tilbydere)de
bruker. Respondentene i kommunene er NAV-kontorene,med ett
unntak (Trondheim, som har svart samlet for hele byen).For
oversiktover midlertidigetilbud har vi lagt til grunn respondent-
listen(over tilbydere)fra kartleggingenav bostedsløseog fått den
oppdatert fra kommunene. Trinn to er gjennomføringav selve
surveyen,i dette tilfelletto surveyer.

De flestekommuner som svarte på henvendelsenom å oppdatere
listenover midlertidigebotilbud føyde til nye og flere tilbyderepå
listen.Noen kommuner svarte også at de ikkehar faste
midlertidigebotilbud som de bruker da de sjeldenbehøver slike
tilbud. I de tilfellenede trenger et slikt tilbud løser de problemet på
andre måter. Men noen oppga også navn på hotell,motell eller
campingplassde brukte ofte, sporadiskelleren sjeldengang i blant.

1.4 Surveytil kommunen

Utvalgetfra kartleggingenav bostedsløsebestår av 100 kommuner
i ulikstørrelse.Kommunene er kategoriserti tre kommunegrupper
etter antall innbyggere.Allekommuner med folketallfra 40 000
innbyggereog over er med i utvalget.Disse kommunene omtales
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som kommunegruppe1 i analysen.Kommunegruppe 2 består av
20 kommuner med innbyggertallmellom10 000 og 39 999.Dette
tilsvareret representativtutvalgav 25 prosent av kommuner i
denne størrelsen.Kommunegruppe 3 med 9 999 innbyggereog
færre omfatter 61 slikekommuner. Det vil si 20 prosent av alle
kommunene i denne størrelsen.I deler av analysenhar vi lagt til en
egen kategorifor storbyene Oslo, Bergen,Trondheim og
Stavangerder det er hensiktsmessig1. I tre av byene,Oslo, Bergen
og Stavanger,har vi data for bydeler. Disse fire byene kallesda for
”storbyene” og de vilomfatte bydelsdata.For en mer fullstendig
oversiktover kommunene i utvalget,se vedlegg1.

I tilleggtil kommunene som var med i utvalgeti kartleggingenav
bostedsløsepersoner i 2008 har vi tatt med kommuner som, i følge
KOSTRA-tallfra 2009,har relativhøy bruk av midlertidige
botilbud i forhold til innbyggertall.Vi valgtekommunene på
grunnlagav flere indikatorer.Vi har sett på rapportert bruk av
midlertidigbotilbud, lengdepå opphold i midlertidigbotilbud og
antallhusstander med barn i midlertidigbotilbud. Til sammen ble
syvkommuner valgtut i tilleggtil det opprinneligeutvalget.To av
kommunene tilhører kommunegruppe2, og fem tilhører
kommunegruppe3. Da vi valgtekommuner på grunnlagav
KOSTRA var det kun tilgjengeligetall for 2009.Fem av de syv
kommunene er små kommuner og kan ha et relativthøyt antall
personer i midlertidigebotilbud, selv om det i realitetendreier seg
om få personer. Variasjoneri antallpersoner i midlertidigtilbud fra
år til år vilgi store prosentvise utslagi disse små kommunene. For
en av kommunene som ble valgtut var situasjonennettopp slik.
Kommunen hadde noen få personer i midlertidigbotilbud i 2009
og ingen i 2010.

Spørreskjemaenetil NAV-kontorene i kommuner og bydelerble
sendt ut per post med mulighetfor å svare elektronisk.Etter to
påminnelsertil kommunene har vi konsentrert innsatsenmot
kommuner med mer enn 40 000 innbyggere.Av dissehar vi fått
svar fra allemed noen ytterst få unntak. Den samlede
svarprosenten for kommunesurveyenendte på 68 prosent. Dette
er en sværthøy svarprosent for denne typen undersøkelser.

1 I Oslo, Bergenog Stavangerhar hver bydelbydelenesvart på spørreskjemaet,
mens Trondheim har svart samlet.
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Vi har sett på hvilkekommuner som har svart- og ikkesvart, og
finner noen systematiskeforskjeller.Tabell1.1 under viser
svarprosent for de ulikekommunegruppene.

Tabell1.1 Antallkommuneri undersøkelsen,antallsomharsvartog
svarprosentetterkommunegruppe

Storbyer/
bydeler

> 40 000
(1)

10 000 –
39 999 (2)

< 9 999
(3)

Nettoutvalg 28 13 21 69
Antallsom har
svart

26 13 14 35

Svarprosent 93 100 67 50

Svarprosentenfor kommunene minker med synkende
kommunestørrelse.Allekommuner i kommunegruppe1 har svart
på undersøkelsen.Blant storbyer og bydelerfinner vi en
svarprosent på 93. Vi har bydelsdatafor Oslo, Bergenog
Stavanger,mens Trondheim valgteå svare samlet.Omlag to
tredeler av kommunene med 10 000 – 39 999 innbyggerehar svart
på undersøkelsenog halvpartenav kommuner med færre enn
9 999 innbyggerehar svart. Noen kommuner har svart så sent at vi
ikkehar lagtdem inn i datasettet. Vi har gått gjennom skjemaene
og finner at de ikkegitt vesentlige endringer i resultateneog vi har
brukt informasjonfra skjemaeneder har vært mulig.

En del spørsmål er avgrensettil 2010.

1.5 Surveytil midlertidigebotilbud

I surveyentil tilbydernegikkvi bredt ut til allemidlertidige
botilbud som kommunene har oppgitt at de bruker. Også i denne
undersøkelsenble skjemaetsendt ut per post med mulighetfor å
svare elektronisk.Vi har sendt ut en påminnelsetil allesom ikke
hadde svart innen svarfristen,og dette resulterte i flere svar og
tilbakemeldingerfra tilbydere.

Respondentene i tilbyderundersøkelsener alt fra ordinærehoteller
og campingplasseri både store og små kommuner til ”hospits” og
natthjem i de større kommunene. På forhånd var vi klarover at
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bredden i utvalget,og de spesifikke problemstillingervi ønsker å få
belyst,sannsynligvisvillemedføre at en del respondenter ikkeville
kjenne seg igjeni spørsmålene,og derfor ikkevillesvare på
spørreskjemaet.Noen tilbyderehar også tatt kontakt og meldt at
de ikkevar aktuellefor undersøkelsen.

Vi startet med et bruttoutvalgpå 171 tilbyderesom fikk tilsendt
spørreskjemaer.Av dissehar 25 tilbyderemeldt tilbakeat
undersøkelsenikkeer relevantfor dem. Det har vært ulikeårsaker
til at undersøkelsenikke treffer, men hovedårsakener at
respondentene ikkeoppfatter seg selvsom et midlertidigbotilbud,
og heller ikkebrukes som det av kommunene. En del institusjoner
har for eksempelmeldt tilbakeat de som bor hos dem ikkebor der
midlertidig.Etter å ha mottatt tilbakemeldingenefra tilbyderne
sitter vi igjenmed et nettoutvalgpå 145 respondenter. Av disse var
det 90 som svarte,hvilketgir oss en svarprosent på 62. Dette er
generelten svært tilfredsstillendesvarprosent,og i denne
undersøkelsenmå vi karakterisereden som meget høy.
Svarprosentenvi har fått i denne undersøkelsenfra tilbyderne
skillerseg ikkemarkant fra den i kartleggingenav bostedsløse i
2008(Dyb og Johannessen2009).

I likhetmed kommunesurveyenhar vi også her avgrenseten del
spørsmål til 2010.

1.6 Vignetter

Sammenmed surveyensom ble sendt ut til kommunene sendte vi
også ut en såkaltvignettundersøkelse. Vi har brukt vignetter for å få
fram hvordan og hvorfor kommunene jobber forskjelligi forhold
til bruk av midlertidigebotilbud. Selvom det finnes et eksisterende
lovverksom skal regulerebruken av midlertidigebotilbud er mye
av saksbehandlingenogså avhengig av handlingsrommetinnenfor
kommuneøkonomienog tilgangenpå egnede tiltak (Dyb m.fl.
2008,Myrvoldm. fl 2002).Ved hjelp av vignettenekan vi se
hvordan ulikekommuner handler ut i fra ulikelokale
forutsetninger.I analysenav vignettenehar vi sett på hvordan
kommuner av ulik størrelsesvarer på forskjelligeboligutfordringer
som uliketyper klienterkan oppleve.Vignettenegir mer konkret
og utfyllendekunnskap om praksiseni kommunene og hvilkevalg
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det gjør overfor ulikesituasjonerog personer uten boligellersom
er i ferd med å miste boligensin.

Vignettersom metode i samfunnsforskningkan beskrivessom
korte historier om hypotetiskepersoner i bestemte situasjoner,
som presenteres for en respondent som skalgi respons på saken
(Jegerbyog Soyden2002).En måte å bruke vignetterpå er å lage
noen typiskeklienthistoriersom sendes ut til respondenter som
skalgi en kort redegjørelsefor hvordan de villeha løst saken.
Denne måten å bruke vignetterpå har vært gjort tidligeremed god
erfaring(Knutagård 2009,Gerustad m.fl. 2004,Myrvoldm.fl.
2002).I dette prosjektet har vi benyttet vignetter for å få et bilde
av praksiseni kommunene og hvordan de håndterer ulikesaker.

Vi har lagetfem ulikevignetterbasert på tidligereforskningog
innspillfra ansatte i kommuner og andre deltakerei referanse-
gruppen (se under). Vi la vekt på å lageklienthistoriersom alle
typer kommuner kan kjenne igjen.Alletyper kommune
(kommunegrupper)har ”svart på” vignettene.

62 kommuner besvarte vignettenemed alt fra stikkord til lengre
beskrivelser.Noen kommuner svarte ikkepå en eller to av
vignettene.Men vi sitter likeveligjen med rundt 300 korte og lange
beskrivelserav sakene.Vi har systematisertmaterialetved å
kvantifiseredeler av det. Kvantifiseringenble gjort etter flere
gjennomgangerog studier av materialet.Vi regner likevel
vignettenesom kvalitativtmaterialesom gir dybdekunnskapom
kommunenes praksis.

1.7 Sekundærdata

Vi har benyttet rapporteringen fra kommunene i KOSTRA om
bruk om midlertidigebotilbud og blant annet sett på om det er
store avvikmellomvår surveyog KOSTRA-tallene.Et problem
her er at KOSTRA-tallenevi har hatt tilgangtil under analyseneer
fra 2009 og vi har brukt 2010som tidsavgrensing.Viderehar vi
brukt data fra siste kartleggingav bostedsløse i drøftingen av
enkelte funn fra surveyenei denne rapporten.
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1.8 Referansegruppe

Kartleggingenhar hatt en referansegruppesatt sammen av
representanter fra Husbanken, Kommunal- og regionaldeparte-
mentet, tre kommuner, Frelsesarmeenog NAV. Gruppa har hatt
to møter i løpet av prosjektperioden.Referansegruppenhar gitt
nyttigeinnspilli arbeidet med utformingen av surveyerog
vignetter,og har også gitt kommentarer og innspillpå våre funn i
kartleggingen.

1.9 Organiseringav rapporten

Rapporten er inndelt i ti kapitlerinkludert innledningog
oppsummering.Rapporten følger i stor grad problemstillingenefor
kartleggingenslikde er gjengitti avsnitt 1.2. Innholdsfortegnelsen
gir en god og rimeligdetaljertoversiktover hvor i rapporten de
ulikeproblemstillingeneer behandlet.Tabelloversikten(ogsåforan
i rapporten) gir ytterligereveiledningom hvor leserenfinner
omtale av uliketemaer og problemstillinger.
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2 Midlertidigebotilbud

Innledningen til rapporten gir en kort framstillingover historiske
røtter til midlertidigoppholdssteder, institusjonerosv. for
bostedsløseog andre marginalisertegrupper. I oppdrags-
beskrivelsenfor dette prosjektet er botilbudene vi skalundersøke
beskrevetog organisert i tre grupper. De tre gruppene er
døgnovernatting,natthjem og andre midlertidigebotilbud og kan
kort beskrivesslik:

Døgnovernattingssteder; botilbud som er basert på utleieav rom
på døgnbasis– pensjonat, hotell, hospits, campinghytte– der
personen kan oppholde seg hele døgnet. Noen av disse tilbudene
er kategorisertsom institusjon,selv om det driftes på samme vilkår
som tilbud basert på døgnutleie.

Natthjem; et tilbud der den overnattende ikkedisponerer rommet
på dagtid.Natthjem og lignendetilbud kjennetegnesofte av at de
tilbyren seng for natten. Flere har noen tilleggstjenester,som f.eks.
et enkelt måltid,mulighetfor å vasketøy ellerfå utdelt rent tøy.

Andremidlertidige botilbud som ikke lar seg plasserei de to
andre kategoriene,blant annet akuttilbudtil ungdom og tilbud til
flyktningersom venter på innflyttingi egen bolig.Et annet
eksempeler krisesenterfor kvinner. Dette er ikkeet tilbud til
bostedsløse:kategoriener med i kartleggingenav bostedsløse,men
personer som oppholder seg i krisesentermå også tilfredsstille
definisjonenav bostedsløs for å bli registrert.Krisesenter kan
karakteriseressom grensetilfelle,men vi har valgtå inkludere
krisesentreneblant respondentene i tilbydergruppen.

Beskrivelsenover gjenspeilerat dette feltet omfatter et mangfold
av tilbud og løsningerog derfor er utfordrende å avgrenseog
kartlegge.I denne kategorienfinner vi også midlertidigebotilbud
til spesifikkegrupper som rusavhengige,psykisksykeetc.
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2.1 Juridiskforankring

Begrepetmidlertidigbotilbud og døgnovernattinghar en juridisk
forankringi Lov om sosialetjenester i arbeids-og velferdsforvalt-
ningen (Sosialtjenesteloven).Paragraf27 i Sosialtjenesteloven
påleggerkommunene (”er forpliktet”) å finne midlertidigbotilbud
til dem som ikkeklarerdet selv.Framskaffelseav midlertidig
botilbud til personer som står uten boligog ikkeklarerå ordne seg
et oppholdssted selv,er en lovfestetplikt til å yte en individuell
tjeneste til innbyggerne.

Plikten til å finne midlertidigboligblir ofte holdt opp mot
manglendejuridiskforankringav plikten til å framskaffeen
permanent bolig.Her sier Sosialtjenestelovenat kommunen i skal
medvirketil å skaffeboligertil vanskeligstiltepersoner som ikke
selvkan ivaretasine interesserpå boligmarkedet(§ 15).Dette blir
fortolket som en mer vag forpliktelse. Pliktentil å ”medvirke”blir
imidlertidstyrket i andre deler av loven. I lovens formålsparagraf
(§ 1) heter det at ”formålet med loven er å bedre levekårenefor
vanskeligstilte,bidra til sosialog økonomisk trygghet,herunder at
den enkelte får mulighettil å leveog bo selvstendig,og fremme
overgangtil arbeid, sosialinkluderingog aktivdeltakelsei
samfunnet”.

Boligensom en viktigvelferdskomponenter både diskutert og
utforsket, og man kan neppe bestride at en rimeligtryggboliger en
viktigplattform for deltakelsepå ulikearenaer i samfunnet og for
den enkelteslivskvalitet(f.eks.Dyb m.fl.2004).Edgar og Meert
(2004)leggertil grunn at en tryggboligog bosituasjonbestår av tre
grunnleggendekomponenter eller”domener”: 1) Et fysiskdomene
som omfatter en rimeligstandard på boligeni henhold til ”vanlig”
boligstandardeni samfunnet. 2) Et juridiskdomene som sikrer
beboeren og husstanden lovligdisposisjonsretttil boligen;en
gyldigleiekontrakt,skjøte eller en annen form for sikker
disposisjonsretttil boligen.3) Et sosialtdomene i betydningen
mulighetfor det vi med et enkelt begrep kan kalleprivatliv2. Når et
ellerflere av dissedomenene er fraværendevilpersonene og
husstanden være i en usikkerboligsituasjon,ha dårligeboforhold
ellerværebostedsløs.Med utgangspunktide tre domenene utviklet
Edgar og Meert et klassifiseringssystemfor grader av hjemløshet

2 http://www.feantsa.org/ code/EN/pg.asp?Page=484
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og usikreog utilfredsstillendebosituasjoner;Europeiske typologien
av hjemløshetog eksklusjoni boligsektoren(ETHOS). ETHOS
innførte blant annet et klart skillemellomnatthjem og lignende,
der vedkommendemå forlate stedet på dagtid,og andre former for
midlertidigetilbud til bostedløse.Den førstnevnte kategoriener
nærmereå væreuten tak over hodet/bo ute. I 2007slo daværende
Sosial-og helsedirektoratetfast at natthjem, der brukeren må være
hele ellerdeler av dagen, ikke fyller kvalitetskravenetil midlertidige
botilbud etter Sosialtjenestelovenog Rundskrivomkvalitetskravtil
midlertidigtilbud[U-5/2003].

2.2 Et mangfoldav botilbud

Ut over vissekvalitetskravnedfelt i RundskrivU-5/2003 og
RundskrivU-10/2002 Boligsosialtarbeid– bistandtil å mestreet
boligforhold,samt krav i Plan- og bygningslovenmed forskrifter om
tilfredsstillendebygningsmasse,finnes det ingen spesifikasjonav
hva et midlertidigbotilbud er. Avgrensingentil en boliger
tydeligere.Her i landet leggervi stor vekt på disposisjonsform,det
vil si om man har en ordinær eller juridiskgyldigleiekontrakteller
er rettmessigeier av boligen.Men avgrensingentil midlertidige
boligerhar også her noen gråsoner.Mangekommuner, og blant
dissede store kommunene i landet, tildelerkommunaleboligertil
vanskeligstiltemed tidsbegrensingi kontrakten. Mangehar tre år
som normal leietid.Leietidenkan også værekortere. Begrensingi
leietideninnebærerat boligenevanligviser klausulert,det vil i
prinsippet si at leietakerenhar en vissbegrensningi disposisjons-
retten til boligen.Ordinære kommunaleutleieboligertil vanskelig-
stiltemed begrenset kontrakt regnes ikkesom midlertidigbotilbud.

Men også her finnes det noen uklaregrensetilfeller.Noen
kommuner bruker kommunaleboligerogså i akutte situasjonerog
behov for midlertidigeløsninger.I likhetmed andre typer
midlertidigetilbud finnes det ikkeen entydigoppfating av eller
bestemmelseom hva midlertidiger i denne sammenhengen.Dette
belysesvidere i siste del av dette kapitlet.

Gruppering av midlertidigetilbydere i denne undersøkelsentar
utgangspunkti situasjonenesom konstituererbostedsløshet i
kartleggingeneav bostedsløse (jfr.kapittel1.1),men vi har gjort
noen tilpasninger.Inndelingener gjengitti tabell2.1 under. Disse
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kategorieneer brukt i spørreskjemaet til tilbyderneder de er bedt
om å plassereseg i en av gruppene. Tabell2.1 viserogså hvor
mange respondenter som identifiserteseg innenfor de ulike
gruppene.

Tabell2.1 Grupperingavtilbydere,andel ogantallsomharsvartpå
spørreskjemaeti deulikegruppene.

Type tilbud/tilbyder Prosent Antall
Hotell/pensjonat 21 18
Natthjem o.l. 6 5
Camping 11 9
Familiesenter 4 3
Krisesenter 4 3
Midlertidigtilbud/institusjon 20 17
Døgnovernatting/hospits 13 11
Annet 22 19
Sum 101 85

De største gruppene er ”hotell/pensjonat”, ”midlertidige
tilbud/institusjon” og ”annet”. En av fem (22 prosent) kjenner seg
ikkeigjeni noen av de andre åtte kategorieneog svarer derfor
”annet”. ”Annet”- er her konkretisert til apartment, leilighetshotell
og gjestgiveriog tilbyderesom for eksempelleierut både
campinghytterog driver hotell eller pensjonat og derfor ikkepasser
i bare én av de andre kategoriene.Andre oppgir utleieav rom til
kommunen og det vi kan kallekortsiktig/kriseutleieav leiligheter
og rom. Enkelte av tilbudene syneså væresvært lokaleordninger
og omtales ikkeav hensyn til respondentenes anonymitet.De
typiskedøgnovernattingstilbudeneer klassifisertbåde under
”Midlertidigtilbud/institusjon” og ”Døgnovernatting/ hospits”.
De midlertidigetilbudene(hybelhusene)drevet av Oslo kommune
ved Rusmiddeletaten,er formelt institusjonerog klassifisertunder
”Midlertidigetilbud/institusjon”. Det samme gjelderfor lignende
tilbud i Bergenog i andre store byer. De to kategoriene
”Midlertidigetilbud” og ”døgnovernatting”omfatter i allhovedsak
samme type tilbud og slåsde sammen utgjør de en tredel av alle
tilbydernesom har svart. Campingplasserer ingen stor gruppe.
Fem natthjem har svart. Tatt i betraktningat natthjem er et
begrenset tilbud i et fåtallkommuner, er antallsom har svart
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rimeligbra. ”Familiesenter”og ”krisesenter” har i liten grad svart
på spørreskjemaet.Vi vet fra kartleggingenav bostedsløse at
mange krisesentreikkedefinerer sine brukere som bostedsløse,
selvom noen av dem fallerinn under definisjonen.

Halvparten av tilbudeneforbeholdt spesifikkemålgrupper,den
største gruppa (22 respondenter), er for rusmiddelbrukere
eventueltkombinasjonenrus/psykisk lidelseog legemiddelassistert
rehabilitering.Enkelte tilbud er for kvinnermed rusavhengighet.
Et lite antall tilbud er forbeholdt personer uten rusproblemer/
rusfri sone og noen svært få er for flyktninger,voldsutsatteeller
foreldre med små barn og/eller gravide.

Oversikten over respondentene i surveyentil tilbydernegjenspeiler
og bekrefter at midlertidigebotilbud og akuttløsningerfor
personer uten et sted å bo representerer et mangfoldav løsninger
med et betydeliginnslagav lokaletilpasninger.Presentasjonog
analyseav vignettene(kapittel9) styrkerdette inntrykket.Det er
lite regulertfelt der det lokaleNAV-kontoret, og til en vissgrad
den enkeltesaksbehandlersyneså ha et stort rom for skjønn og
mulighetfor å finne ad hoc-løsninger.

2.3 Hvor lengeer midlertidig?

Vi ser at botilbudene og akutte løsningerkan væremange.
Begrepetmidlertidigbotilbud savner også en klar avgrensingav
begrepet midlertidig. I offentligedokumenter finner vi føringer om
hva en bør leggei begrepet midlertidig,men som denne
undersøkelsenviserog andre undersøkelserhar vist (f.eks.
Drøpping 2005,Dyb m.fl. 2008,Dyb m.fl.2006)brukes denne type
tilbud i alt fra noen døgn til flere måneder og i noen tilfellerår.

Den nasjonalestrategienmot bostedsløshet 2005-2007Påveitil egen
bolighar som mål at ingen skal tilbringemer enn tre måneder i
midlertidigbotilbud (se også St.meldnr 23 Omboligpolitikken).I
RundskrivU-10/2002 Boligsosialtarbeid– bistandtil å mestreet
boligforholdnevnes midlertidighusvære,men det eneste som skrives
om lengdenpå opphold i midlertidigbotilbud er at ”det viktigste
er at tilbud om midlertidighusværeer midlertidig”(s.28).Dette
følgerogså funnene til Drøpping (2005)i en studie av hvordan
kommunene ivaretarsin plikt til å finne midlertidighusværeog
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Riksrevisjonensundersøkelseav tilbudet til vanskeligstiltepå
boligmarkedet(Dokument nr. 3:8 [2007-2008]).

I den nasjonalestrategienfor å forebyggeog bekjempe
bostedsløshet var flere av måleneknyttet opp til bruken av
midlertidighusvære.Målenefor strategiener gjengitti tabell2.2.

Tabell2.2 Hovedmålogresultatmålfornasjonalstrategimotbostedsløshet

Hovedmål Resultatmål
Motvirkeat folk blir
bostedsløse

Antallbegjæringerskal reduseresmed 50
prosent og antallgjennomførteutkastelsermed
30 prosent
Ingen skalmåtte tilbringetid i midlertidige
løsningerved løslatelsefra fengsel
Ingen skalmåtte tilbringetid i midlertidige
løsningerved utskrivelsefra institusjon

Bidra til god kvalitet
ved døgnovernatting

Ingen skal tilbysdøgnovernattinguten
kvalitetsavtale

Bidratil at
bostedsløseraskt får
tilbud om varigbolig

Ingen skaloppholde seg mer enn tre måneder i
midlertidigbotilbud

Kilde:På vei til egen bolig,strategidokument.

Evalueringenav strategienmot bostedsløshet viserat kommunene
vurderer sin egen måloppnåelsesom litt over middelsi forhold til
målet om at ingen skaloppholde seg mer enn tre måneder i
midlertidigbotilbud. Kommunene oppgir mangelpå boliger
genereltog tilrettelagteboligersom viktigsteårsakentil at de ikke
har nådd både dette og andre mål i strategien(Dyb m.fl.2008).
Plikten til å hjelpe klientermed permanent boliger vagere
formulert i Lov om sosialetjenester og kommunene har ikke
samme plikten til å framskaffeen bolig som de har til å sørge for at
klientenehar tak over hodet.

Svendsen(2003)har studert bostedsløsepersoners rett til
midlertidighusværeog trekker fram at ”begrepet ’midlertidig’har
til hensikt å gi uttrykkfor en målsettingom at hjelpen ikkeskal
væreen permanent løsning”(s.64).Svendsenknytter begrepet
midlertidigtil selvhjelpsprinsippetda hjelpetiltaketter
sosialtjenestelovenmå ha en midlertidigkarakterfor at
selvhjelpsprinsippetskal realiseres.I denne sammenhengen
fremhever Svendsenat sosialtjenestelovensintensjon er at
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avhengighetav sosialtjenestenskalværemidlertidig,hvilket
innebærerat den enkelteskal få hjelp til å finne egen boligpå sikt.

2.4 Oppsummering

Midlertidigbotilbud er sammensatt av to begreper som beggeer
vagt definert i lovverkog retningslinjer.Botilbudet skal tilfredsstille
noen kvalitetskrav,som å kunne disponere arealene,rommene,
osv. hele døgnet, mulighetfor matlagingog ivaretabasale
personligebehov tilgangtil toalett, bad og holde seg med rent tøy.
Dette åpner i stor grad for skjønnsbasertsaksbehandling.Videre
har man ikkenoen klar definisjonav hvor lengeet opphold i
midlertidigbotilbud skalvare. Sakshandlingenved NAV-
kontorene følgernaturligvisLov om sosialetjenester og andre
lover der det aktuelt.All saksbehandlinghar innslagav faglig
skjønn. Dette feltet – å sikremidlertidigebotilbud til klienteruten
bolig– er mer skjønnsbasertenn mange andre områder, noe våre
funn også bekrefter og levererargumenterfor.
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3 Bruken av midlertidige
botilbud

Ulikeformer for midlertidigetilbud er benyttet til personer uten
bolig i mange tiår. De store byene hadde hospitser, som var en
mellomtingmellompensjonat og herberge.Mindrekommuner har
brukt pensjonat, campinghytterog hyblerellerhybellignendetilbud
til bostedsløsepersoner (f.eks.Solheim2000).Etter hvert er det
utvikletet til dels sværtheterogent tilbud av midlertidigløsninger
til personer som ikkehar bolig.

I dette kapitletdrøfter vi hvordan kommunene bruker midlertidige
botilbud. Kapitlet viserat bruken av midlertidigebotilbud
avhengerav hvem de vanskeligstiltepå boligmarkedeti kommunen
er, og hva slagstype midlertidigebotilbud kommunene har tilgang
på. Noen kommuner har ikkeegne midlertidigebotilbud til
vanskeligstiltei det hele tatt og er avhengigav å benytte tilbud i
andre kommuner, mens andre kommuner kan ha mange ulike
former for midlertidigebotilbud. Bruk av midlertidigebotilbud har
også en sammenhengmed boligmarkedeti kommunene. Det kan
væreforskjelli tilgangentil permanente boligløsningeri
kommunene, hvilketkan medføre at kommuner har ulikebehov
for midlertidigeløsningertil personer som ikkefinner fast bolig.I
det følgendeanalyseresdata fra surveyenetil kommuner og
midlertidigebotilbud som kan belysehvordan midlertidige
botilbud brukes,og hvilkentype tilbud som brukes.

3.1 Hvilkekommuner bruker midlertidige
botilbud?

I spørreskjemaettil kommunene har vi begrenset spørsmålet til om
kommunene har henvist personer/husstander til midlertidig
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botilbud i 2010.Kommuner som svarte nei på dette spørsmåleter
likevelbedt om å fylleut andre relevantespørsmål i skjemaet.
Tabell3.1 viserhvordan kommunene har svart på spørsmålet om
tildelingav midlertidigbotilbud.

Tabell3.1 Andelkommunersomharhenvistpersoner/husstandertil
midlertidigbotilbudi 2010 etterkommunegruppe.Prosent.N:
85

Storbyer >40 000
(1)

10 000-
39 999 (2)

<9 999
(3)

Total

Har
henvist til
midlertidig
botilbud

100 100 100 55 82

Har ikke
henvist til
midlertidig
botilbud

0 0 0 46 18

Sum 100 100 100 101 100

Tabell3.1 viserat allekommunene i kommunegruppe1, 2 samt
storbyene har henvist personer/husstander til midlertidigbotilbud
i løpet av 2010.Totalt har 82 prosent av kommunene har henvist
personer/husstander til midlertidigbotilbud i 2010.I kommune-
gruppe 3 er det om laghalvpartenav kommunene som har henvist
personer/husstander til midlertidigbotilbud i 2010.I kapittel1 så
vi at det i hovedsaker små kommuner som ikkehar svart i denne
undersøkelsen,og det er nærliggendeå tenke seg at noen små
kommuner har unnlatt å svare på undersøkelsenfordi de ikkehar
henvist til midlertidigebotilbud i 2010,og derfor ikke finner
problemstillingenerelevante.

Kommuneutvalgetfavner alt fra de største byene til kommuner
med færre enn 10 000 innbyggere.Fra kartleggingenav bostedsløse
vet vi at noen kommuner kan også benytte seg av tilbud i andre
kommuner. Tabell3.2 og 3.3 viserhvilkekommuner som bruker
tilbud i egen kommune og hvilkesom henviser til tilbud i andre
kommuner. Det ene utelukkerikkedet andre. En kommune kan
henvise til tilbud i egen kommune og samtidighenvise til tilbud i
andre kommuner.
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Tabell3.2 Andelkommunersomharhenvisttilmidlertidigebotilbudi
egenkommunei 2010 etterkommunegruppe.Prosent.N:85

Storbyer > 40 000
(1)

10 000-
39 999 (2)

< 9 999
(3)

Total

Ja 100 92 79 39 72
Nei/ikke
aktuelt

0 8 21 61 28

Sum 100 100 100 100 101

Tabell3.2 viserat 72 prosent av allekommunene har henvist til
midlertidigbotilbud i egen kommune. Vi ser at andel kommuner
som har henvist til midlertidigebotilbud i egen kommune synker
systematiskmed kommunestørrelse.Oslo, Bergen,Trondheim og
Stavangerallehar henvist til midlertidigebotilbud i egen kommune
i 2010.92 prosent av kommuner med mer enn 40 000 innbyggere
har henvist til midlertidigbotilbud i egen kommune. 79 prosent av
kommunene i kommunegruppe2 har henvist til midlertidige
botilbud i egen kommune, mens langt under halvparten(39
prosent) av de minste kommunene i utvalgethar henvist til
midlertidigebotilbud i egen kommune. I tabell3.1 ser vi at det kun
var i denne kommunegruppendet fantes kommuner som ikke
hadde henvist til midlertidigbotilbud i 2010 i det hele tatt.

Tabell3.3 Andelkommunersomharhenvisttilmidlertidigebotilbudi
andrekommuneri 2010 etterkommunegruppe.Prosent.N: 85

Storbyer > 40 000
(1)

10 000-
39 999 (2)

< 9 999
(3)

Total

Ja 35 58 64 27 40
Nei/ikke
aktuelt

65 42 36 73 60

Sum 100 100 100 100 101

40 prosent av allekommunene i undersøkelsenhar henvist til
midlertidigebotilbud i andre kommuner. Fordelingenmellom
kommunene er jevnerenår det gjelder henvisningertil midlertidige
botilbud i andre kommuner enn i egen. I kommunegruppe2 finner
vi den høyeste andelen kommuner som har henvist til midlertidige
botilbud i andre kommuner (64 prosent). Dette er imidlertidbare
litt høyere enn kommunegruppe1 der andelen er 58 prosent. I
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kommunegruppen”storbyer” har 35 prosent henvist til
midlertidigebotilbud i andre kommuner enn sin egen.Litt mer enn
en av fire kommuner i den minste kommunegruppensvarer at de
har henvist til midlertidigebotilbud i andre kommuner enn sin
egen.

Selvom det ikkeer en så stor andel av kommunene som svarerat
de henviser til midlertidigebotilbud i andre kommuner enn sin
egen,viserdata fra surveyentil tilbyderneat mange tilbud brukes
av flere kommuner. Omlag to tredeler svarer at to ellerflere
kommuner benytter tilbudet.Mangetilbyderehar også oppgitt
kommuner som ikkeer med i utvalgetvårt. Tilbudenebrukes altså
ofte av flere kommuner, men flestepartenav kommunene i
kartleggingenoppgir at de hovedsakelighenviser til midlertidige
botilbud i egen kommune. Sannsynligvisbruker de tilbud i andre
kommuner sporadisknår de ikkefinner en plass i et tilbud i egen
kommune.

3.2 Hvilketilbud bruker kommunene?

Det finnes mange uliketyper midlertidigebotilbud. Tilbudenekan
væreoffentligeellerprivateog de kan henvende seg til ulike
grupper. I denne kartleggingenhar vi lagetkategorierav tilbud som
kommunene og tilbydernehenholdsvishar svart på om de benytter
ellertilhører (se kapittel2). Kategorienesom er brukt til å fange
opp de forskjelligetyper botilbud er:

� Hotell/pensjonat

� Natthjem og lignendeder hele/deler av dagen tilbringesute

� Campingplass/- vogn/- hytte

� Familiesenter

� Krisesenter

� Midlertidigbotilbud under institusjonslovgivningen

� Andre døgnovernattingstilbud(hospits og lignende)
Beggesurveyenegir oss informasjon om hva slagstilbud
kommunene bruker. I og med at de midlertidigebotilbudene som
er med i kartleggingener oppgitt av kommunene vet vi at de
brukes av kommunene. I surveyentil kommunene har vi spurt om
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hvilkentype midlertidigebotilbud de bruker og kjennetegnved
disse.

3.2.1 Midlertidigebotilbud

Botilbudenekan enten værestatlige,kommunaleellerprivate.De
kan også væredrevet av frivilligeorganisasjonermed støtte fra stat
ellerkommune. Vi har bedt tilbyderneom å svare på om de er
offentligellerprivat drevet. Tre av fire tilbyderei kartleggingen
svarerat de er privat drevet. Når vi ser på hvilkekategoriersom
oftest er offentligebotilbud og hvilkesom er privateer det få
overraskelser.Stort sett allehoteller/pensjonater og camping-
plasserer private.Familiesentreneer private og krisesentreneer i
hovedsakoffentlige.I kategorienmidlertidigbotilbud under
institusjonslovgivningener det om laghalvpartenav respon-
dentene som oppgir at de er private. I kategorien”andre
døgnovernattingssteder”er det hovedsakeligprivateaktører (82
prosent svarer at de er privat drevet).For natthjemmene som har
svart på undersøkelsener faktisklitt under halvpartenoffentlig
drevet.

Den største forskjellenmellomoffentligellerprivat drevet tilbud,
er at private tilbyderei større grad kan utforme tilbudet slikde
ønsker, og ta inn- ellerla væreå ta inn- ulikegrupper mennesker.
Men dette er også avhengigav om de private tilbydernehar avtale
med kommunen om å drive et tilbud til bostedsløseog andre
vanskeligstiltepå boligmarkedetDet er vanskeligerefor
kommunen å bestemme over private tilbydere,disse reguleresi
hovedsakgjennom kvalitetsavtalermed kommunen.
Kvalitetsavtalerog bruken av disse drøftes nærmere i kapittel7.

Det finnes ulikeårsakertil at personer trenger midlertidighusvære,
og hvem som trenger botilbud kan også varieresterkt.
Kvalitetsveilederen(RundskrivU-5/2003) fremhever for eksempel
at kommunene må ha tilbud om midlertidighusværetil
barnefamilier,barn og unge som er forsvarligog egner seg for
denne gruppen. Å plasserebarnefamilier,barn og unge sammen
med personer med store rusproblemer vilværeuheldig,og et er
lagt sterke føringer på kommunene for å ha et differensierttilbud
av midlertidigebotilbud som kan brukes overfor ulikegrupper og i
forskjelligesituasjoner.I det følgendegjennomgåsdata som
belyserhva slagsmidlertidigebotilbud kommunene bruker.
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3.2.2 Typer midlertidigebotilbud kommunene benytter
seg av

Forskjelligetyper midlertidigebotilbud kan ha ulikutforming og
væretilpassetulikegrupper mennesker.Noen tilbud er offentlig
drevet og er primært opprettet for bostedsløse personer, mens
andre midlertidigebotilbud for eksempelkan ha turister som
hovedmålgruppe,men likevelbrukes av kommunene i forbindelse
med personer som trenger midlertidigbotilbud. Det er interessant
å se på hva slagstype tilbud kommunene bruker, og om det er
sammenhengmellomstørrelse på kommunene og hvilketilbud de
vanligvisbruker til vanskeligstiltepå boligmarkedet.Denne delen
av rapporten viserhvordan kommunene har svart på spørsmålene
om hvilkentype tilbud de bruker.

Tabell3.4 Typemidlertidigbotilbudkommunenehenvisertil.Prosent.
N:85

Alle
kommuner

Kommunale 7
Private 22
Beggedeler 8
Beggedeler,mest kommunale 28
Beggedeler, mest private 23
Annet 5
Ikke aktuelt/ubesvart 7
Sum 100

Totalt er det størst andel kommuner som svarer at de bruker både
kommunaleog private botilbud, enten med overvekt av private
ellerkommunale.Halvparten (51 prosent) av kommunene
plassererseg innenfor disse to svarkategoriene.Videreer det en
relativthøy andel kommuner, 22 prosent, som svarerat de kun
bruker privatemidlertidigebotilbud. Det er kun syvprosent som
svarerat de utelukkendebruker kommunalemidlertidigebotilbud.
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Tabell3.5 Privateogkommunalebotilbudkommunerharhenvisttil i
2010etterkommunestørrelse3. Prosent.N: 79

Storbyer > 40 000
(1)

10 000 –
39 999 (2)

< 9 999
(3)

Total

Kommunale 4 0 14 11 8
Private 4 18 29 39 23
Beggedeler 92 82 57 36 65
Annet 0 0 0 14 5
Sum 100 100 100 100 101

Hvilketyper midlertidigebotilbud kommunene bruker har i noen
grad sammenhengmed kommunestørrelse.Andelenkommuner
som kun bruker privatemidlertidigebotilbud øker systematiskmed
synkendekommunestørrelse.Omvendt ser vi at det er
systematiskeforskjelleri bruken av både privateog kommunale
tilbud. Bruk av kommunaletilbud er hyppigstfor kommunegruppe
2. Det er ingen kommuner i kommunegruppe1 som svarer at de
utelukkendebruker kommunaletilbud. 14 prosent av kommunene
i kommunegruppe3 har svart ”annet”, men ingen har spesifisert
hva slagstilbud det dreier seg om.

I spørreskjemaettil tilbydernehar vi spurt om de har faste avtaler
med kommuner om å ta imot personer som trenger midlertidig
botilbud. Hensikten med dette spørsmålet er å få fram i hvilken
grad kommuner har faste avtalermed henholdsvisprivateog
offentligetilbydereom midlertidigbotilbud til vanskeligstiltepå
boligmarkedet,ellerom bruken er mer sporadisk.Tabellenunder
viserhvordan svarenefra tilbydernefordeler seg.

Tabell3.6 Offentligeogprivatemidlertidigebotilbudmedogutenfast
avtalemedenellerflerekommuner.Prosent.N: 79

Offentlig drevet Privat drevet
Fast avtale 81 49
Ikke fast avtale 19 51
Sum 100 100

3 I denne tabellener det til dels få enheter i noen av svarkategoriene.Vi har
likevelvalgtå sette inn tabellenda den visernoen viktige tendenser.
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Fire av fem offentligdrevne midlertidigebotilbud har fast avtale
med en ellerflere kommuner om å ta i mot personer som trenger
midlertidigbotilbud. Halvparten av de private tilbydernehar faste
avtalermed en ellerflere kommuner. Tabell3.4 viserat det er flere
kommuner som oppgir å bruke private botilbud enn kommunale.
At det er færre private tilbydere som har faste avtalermed
kommunene kan bety at disse tilbudenebrukes mer tilfeldigeller
sporadiskenn de kommunale.At de offentligemidlertidige
botilbud oftere har fast avtalemed en ellerflere kommuner om å
ta i mot personer som trenger boliger ikkeoverraskende,da det er
en større andel offentligemidlertidigebotilbud som er opprettet
primært for vanskeligstiltepå boligmarkedet.

Surveyentil tilbyderneviserat alletilbyderesom har fast avtale
med en ellerflere kommuner har blitt kontaktet i forbindelsemed
opphold for personer uten bolig i løpet av 2010.Det kan tyde på at
når kommunene inngår faste avtalermed tilbydere,så blir de også
brukt. Dette gjenspeilersannsynligvisat kommuner med faste
avtalerjevnlighar behov for å benytte midlertidigbotilbud til sine
klienter.Det er kategoriene”natthjem/døgnovernatting” og
”midlertidigbotilbud under institusjonslovgivningen”som har
størst andel tilbyderemed faste avtaler(henholdsvis56 og 70
prosent har faste avtaler).I kategorien ”hotell/pensjonat” er det
om lagen av fem tilbyderesom har fast avtaleom å ta i mot
personer som trenger midlertidigbotilbud. Det er ingen i
kategoriene”camping”og ”familie/krisesenter”som oppgir å ha
fast avtalemed en ellerflere kommuner.

Typenemidlertidigbotilbud kommunene henviser til sier noe om
hva slagstilbydkommunene har tilgangtil.
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Tabell3.7 Typertilbudkommuneneharhenvisttil i 2010etter
kommunegruppe.Prosent.N: 854

Storby > 40 000
(1)

10 000-
39 999 (2)

< 9 999
(3)

Total

Hotell/pensjonat 85 100 57 30 61
Andre døgnovernattings-
tilbud (hospits o.l.)

100 58 43 9 49

Natthjem o.l. 46 33 14 3 22
Campingplass/-vogn/-
hytte

54 58 64 30 47

Midlertidigkommunal
bolig

27 50 43 18 29

Familiesenter 27 0 0 3 9
Krisesenter 50 50 71 15 40
Midlertidigbotilbud under
institusjonslovgivningen

46 17 50 0 25

Annet 15 17 7 6 11

Tabell3.7 viserhvor stor andel av kommunene i de ulike
kommunegruppenesom har henvist til forskjelligetyper
midlertidigebotilbud. ”Hotell/pensjonat” er den typen midlertidig
botilbud som flest kommuner har henvist til i løpet av 2010.61
prosent av kommunene svarer at de har henvist til hotell og/ eller
pensjonater.Tilbudet flest kommuner bruker etter ”hotell/
pensjonat” er ”andre døgnovernattingstilbud(hospits o.l.)”.Totalt
49 prosent av kommunene har henvist til andre døgnovernattings-
steder. Litt under halvpartenav kommunene svarerat de har
henvist personer/husstander til campingplass/- vogn/- hytte. Det
er nesten likemange kommuner som henviser til ”campingplasser”
som til ”andre døgnovernattingstilbud”.40 prosent av
kommunene oppgir at de har henvist til krisesenteri løpet av 2010.
Dette er et interessantfunn da krisesenteri utgangspunktetikke
skalbrukes som midlertidigbotilbud til personer som av ulike
årsakermanglerbolig,men skalhjelpe (hovedsakelig)kvinner som
på grunn av vold og/ ellertrakasseringtrenger et skjermetsted de
kan bo. Et krisesenterhar tatt kontakt med oss i forbindelsemed
kartleggingenog forklart at de får henvendelserfra kommuner

4 Mangekommuner/bydeler bruker flere typer midlertidigebotilbud. Alle
respondenter som har svart at de bruker de forskjelligetilbudeneer tatt med i
denne tabellen.Tabellensummerer derfor ikke til 100.
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som ønsker å benytte dem som midlertidigbotilbud. Krisesenteret
sier oftest nei til denne typen henvendelser,nettopp fordi personer
som står uten bolig ikkeer i målgruppen.Likevelhar de noen
opphold hvert år som skyldesboligmangel,men dette er en liten
andel av de samledeoppholdene. Kartleggingav bostedsløse (Dyb
og Johannessen2008)viser imidlertidat vold i hjemmet er en av
årsakenetil at folk blir bostedsløse.Noen av de som er i
krisesenterkan ikkeflytte”hjem” til voldsutøveren,og noen av
dissemå sannsynligvisha hjelp til å finne en ny bolig.Disse faller
klart inn under definisjonenav bostedsløshet.

Tabell3.7 viservidereat om lagen av fem kommuner svarer at de
har henvist til natthjem i løpet av 2010.Betegnelsenhenvist kan i
noen tilfellervære litt misvisendeda det ikkeer praksiså henvise til
natthjem i allekommuner. Natthjem er et akuttilbudtil personer
som står uten tak over hodet kommende natt. At 22 prosent av
kommunene likevelsvarer ja til at de har henvist til natthjem i
løpet av 2010 må vi anta betyr at de faktiskhar henvist personer
dit. I KOSTRA-tallenefor 2009 er det 20 kommuner av allei hele
landet som oppgir å ha benyttet natthjem. Tallenei vår
undersøkelseer ikkedirekte sammenlignbare.Det er likevel
interessantat nesten likemange (faktiskantall)kommuner i denne
utvalgsundersøkelsensvarerat de har henvist til natthjem.
Kommunenes bruk av natthjem analyseresnærmere i del 3.3.

Det er en del variasjonmellomkommunene når det gjelderbruk
av uliketyper tilbud. Vi ser at den minste kommunegruppen jevnt
over har mindre bruk av alletyper midlertidigebotilbud enn de
større kommunene. Dette kan ha sammenhengmed at ca.
halvpartenav kommunene i denne kommunegruppen svarer at de
ikkehar henvist til midlertidigbotilbud i 2010 (jfr. tabell3.1).Det
kan også ha sammenhengmed at små kommuner har færre
midlertidigebotilbud som de henviser til, mens hver av de store
kommunene henviser til mange ulike typer tilbud. Tabell3.7 viser
at det er de største kommunene som bruker natthjem mest. 46
prosent av storbyene svarer at de har henvist til natthjem, mens det
kun er tre prosent av de minste kommunene som svarerdette. Vi
ser den samme tendensen i bruken av ”andre døgnovernattings-
steder (hospits o.l.)”.Allekommunene/bydelene i storbygruppen
og ni prosent i den minste kommunegruppen har henvist til denne
typen tilbud.Bruken av hotell/pensjonat er mest utbredt i
kommunegruppe1 der allekommunene har svart at de har henvist
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til denne typen tilbud. Bruken av krisesenterer høyest blant
kommuner med mellom10- og 39 999 innbyggere.I denne
kommunegruppensvarer 71 prosent av kommunene at de har
henvist til krisesenteri 2010.Tilsvarendehar 15 prosent av
kommunene i den minste kommunegruppenhenvist til krisesenter
i 2010.Halvparten av storbyene/bydelene og kommunegruppe1
har henvist til krisesenteri 2010.Bruken av midlertidigebotilbud
under institusjonslovgivningenvariererbetrakteligmellom
kommunene. Blant storbyene/bydelene og i kommunegruppe2
svarer rundt halvpartenav kommunene at de benytter denne typen
tilbud, mens ingen i kommunegruppe3 har henvist til midlertidige
botilbud under institusjonslovgivningeni 2010.

3.3 En av fem kommuner bruker natthjem

Natthjem brukes her som en samlebetegnelsefor midlertidige
botilbud der hele ellerdeler av dagen tilbringesute. Natthjem er en
type midlertidigbotilbud som skiller seg fra de andre kategoriene
omtalt i del 3.2 da det ikkeer et midlertidigbotilbud som oppfyller
kvalitetskravenei rundskrivU-5/2003. I et brev til Fylkesmanneni
Vest-Agderfremhever daværendeSosial-og helsedirektoratetat
dersom beboerne må ut på dagtidmot sin viljeuten at de tilbys
annet husvære,er dette et brudd på forsvarligstandard. Videre
fremhever brevet at ”Bruk av midlertidigeboligerder beboerne må
væreute hele dagen kan vanskeliganses som forenligmed
kvalitetskravenei rundskrivet [U-5/2003](Sosial-og helsedirekto-
ratet 2007,s.3).Natthjem oppfylleraltså ikkekravenetil
midlertidighusværeetter lov om sosialetjenester i arbeids-og
velferdsforvaltningen§ 27.

I spørreskjemaethar vi spurt etter om kommunene har henvisttil
uliketyper tilbud. Fordi opphold på natthjem i større grad er
basert på oppmøte enn på henvisningog vedtak fra kommunen,
har kommunen mindre oversiktover opphold i natthjem enn de
har i andre typer tilbud5. Natthjem oppfyllersom nevnt ikke
kravenei Sosialtjenesteloventil et forsvarligtilbud og vedtak om
tildelingav en plass i natthjem som er derfor ikke i henhold til
loven. Et interessantfunn er at over halvpartenav kommunene
som oppgir at de benytter natthjem svarer at midlertidigbotilbud

5 Tilbakemeldingfra kommuner i undersøkelsen.



58

NIBR-rapport 2011:13

alltidtildelesetter vedtak.Det kan bety at noen kommuner faktisk
fatter vedtak på opphold i natthjem6. I spørreskjemaeter det spurt
etter hvilketiltakkommunen henviser til.Vi antar at dette gjelder
faktiskehenvisningerfra kommunen, og at beboere som selv
kommer uten å ha vært i kommunen kommer i tilleggtil disse.

Noen kommuner utvider tilbudet av midlertidighusværeom
vinteren.Dette kan gjørespå forskjelligemåter, men det dreier seg
stort sett om lavterskeltilbudeneder man kan sove en ellernoen få
netter. De utvidedevintertilbudenevi har kjennskaptil leggesinn i
alleredeeksisterendemidlertidigebotilbud, og lignertil en vissgrad
natthjem i formen. Ingen av vintertilbudeneer blant respon-
dentene blant tilbyderen.Vi har derfor ikkeinformasjonom
midlertidigeløsningersom settes opp i perioder med behov for
ekstra sengeplassertil personer som ellerssover ute i denne
undersøkelsen.

Svarfrakommunen
I tabell3.7 så vi at 22 prosent av allekommunene oppgir at de har
henvist til natthjem i løpet av 2010.Nesten halvpartenav bydlenei
storbyene har henvist personer til natthjem. Andelen kommuner
som har henvist til natthjem synkermed minkende kommune-
størrelse.I spørreskjemaettil kommunene har vi fire spørsmål
spesieltknyttet til bruken av natthjem. Disse spørsmåleneer
besvart av kommuner som har tilgangtil natthjem. Dette er de
samme kommunene og bydelenesom svarer at de henviser til
natthjem.

22 kommuner svarer at de har tilgangpå natthjem og lignende
tilbud. Her presenterer vi hvordan disse kommunene fordeler seg
på spørsmålenesom angår natthjem.

Tabell3.8 viser svarenepå tre forskjelligespørsmål til kommunene
som benytter natthjem. Tabelleneviserhvor mange som har svart
ja på hvert av spørsmålene.Vi vil presisereat tabellener satt
sammen av tre ulikevariable.

6 Vi har spurt kommunene om midlertidig botilbud tildelesetter vedtak i
kommunen. Det er imidlertiden mulighetat noen kommuner som har svart ja
på dette spørsmålet,fatter vedtakpå opphold i natthjem etter lov om sosialeom
sosialetjenester kapittel4 og ikke§ 27.
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Tabell3.8 Fasiliteterkommuneneoppgirfinnesi tiltaket.Spørsmål8-10.
Prosent.N:20-227.

8. Enerom/familierom 64
9. Beboerne har dagtilbud 38
10. Beboerne får plass for mer
enn ett døgn om gangen

60

Tabell3.8 viserat om lag to tredeler av kommunene som har
tilgangpå natthjem oppgir at beboerne har enerom eller
familierom.Det betyr at ca. en tredel av kommunene benytter
natthjem bruker steder der beboerne deler rom med en ellerflere
andre. Mangelpå eget rom innskrenkermulighetenetil privatliv
betraktelig,og at en tredel av kommunene benytter natthjem der
beboerne ikkehar eget rom støtter opp under avgjørelsenom at
natthjem ikkeskal fungere som et midlertidigbotilbud. Vi vil
presisereat flere kommuner kan ha oppgitt samme natthjem (vi vet
ikkehvilke(t)natthjem den enkeltekommune bruker) og vi vet
ikkehvor mange natthjem som har enerom og hvor mange som
har rom med flere senger.

38 prosent av kommunene svarerat natthjemmet de har tilgangtil
har et tilbud på dagtid.Et av argumenteneSosial-og
helsedirektoratetbruker for at natthjem ikke tilfredsstiller
kvalitetskravenetil midlertidigebotilbud er usikkerhetenknyttet til
ikkeå vite om man får sove samme sted neste natt. Direktoratet
framheverat ”denne type utestengninggjør det vanskeligfor
beboerne å kunne delta i alminnelige aktiviteter(….)” (Sosial-og
helsedirektoratet2007,s.3).Som nevnt i innledningener natthjem
og å sove ute i samme hovedkategoriav bostedsløshet i ETHOS
(Europeiske typologierav hjemløshetog eksklusjoni
boligsektoren).

Svarenefra kommunene på spørsmål 8 og 9 i tabell3.8
understøtter vurderingenedaværende Sosial-og helsedirektoratet
gjorde i 2007,da de understreket at natthjem ikketilfredsstiller
kravenetil midlertidigbotilbud på grunn av manglendemulighet
for livsutfoldelseog privatliv.

7 22 kommuner har svart på spm. 8, 21 kommuner har svart på spm. 9 og 20
kommuner har svart på spm. 10.
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Tabell3.8 viserat i over halvparten,60 prosent, av kommunene
som har tilgangtil natthjem får beboerne tildeltplass for mer enn
et døgn om gangen.Det kan tyde på at natthjem, i det minste i
noen tilfeller,brukes som mer ordinæremidlertidigebotilbud enn
et akutt sted å sove for en natt. Vi kan ikkeut fra foreliggendedata
si noe om hvor mange personer som får tildeltplass i natthjem i
flere netter.

I spørreskjemaeter kommunene bedt om å svare på hvorfor de
bruker natthjem og lignendetilbud. Tabell3.9 viserhvordan
svarenefordeler seg. I dette spørsmålethadde respondentene
mulighettil å krysseav for flere grunner til at de bruker natthjem,
tabellensummerer derfor ikketil hundre

Tabell3.9 Begrunnelserforå brukenatthjem.ProsentN: 22.

Årsak Prosent
Brukesnår det er fullt andre steder 54
Brukes til enkeltegrupper 41
Andre årsaker 36
Har ingen andre midlertidigebotilbud 32
Lettere tilgjengeligenn andre tilbud 9
Billigereenn andre tilbud 0

Tabellenviserat den vanligstebegrunnelsenfor at natthjem brukes
er når det er fullt andre steder. 54 prosent av kommunene, 12
kommuner, svarerat dette er den vanligstebegrunnelsen.Dernest
brukes natthjem til enkeltegrupper (41 prosent). Ni av ti oppgir at
de bruker natthjem til rusmiddelbrukere.En av tre kommuner
oppgir at det bruker natthjem fordi de ikkehar andre typer
midlertidigebotilbud. Ingen kommuner oppgir at de bruker
natthjem fordi det er billigereenn andre tilbud. Dette kan enten
værefordi natthjem ikkeer billigereenn andre tilbud i de aktuelle
kommunene, ellerfordi kommunene ikke tenker på pris i bruk av
midlertidigebotilbud. En av tre kommuner oppgir at det er andre
årsakertil at de bruker natthjem enn de som er listet opp i
skjemaet.Her variererårsakenenoe, men flere har svart at de
bruker natthjem fordi klientenselvønsker det. Et par kommuner
fremhever også at dette er tilbud som klienteneselv kan velgeå
benytte uten at NAV er kontaktet. En kommune bruker natthjem
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når klienterer utestengt fra andre tilbud og en kommune skriverat
noen få personer ønsker dette tilbudet framfor andre tilbud..

Svarfranatthjemmene
Fra surveyentil tilbydernehar vi fått svar fra fem midlertidige
botilbud som selvplassererseg innenfor kategoriennatthjem. Det
laveantalletgjør at vi ikke fermstillerdataene i tabeller,men
kommenterer de mest relevantefunnene i tekstform.

Allenatthjemmenei undersøkelsensvarerat de i løpet av 2010 er
blitt kontaktet av kommuner i forbindelsemed opphold for
personer uten bolig.Antall forespørsler fra kommunene i løpet av
2010varierermellom2 og 20. Antallpersoner som oppholdt seg i
natthjem fordi de mangletboliger imidlertidlangt høyereog
spenner seg fra rundt 40 personer til over 130. Det betyr at mange
beboere i natthjem selvoppsøker tiltaket.Svarenefra
natthjemmeneviserat ingen har hatt beboere under 24 år boende i
2010.Ett av natthjemmenebekrefter at de har hatt barnefamilie(r)
i sitt botilbud i løpet av 2010,men vi vet ikkeom hvor mange
familierdette gjelder.Natthjem brukes til personer i alderen25 til
55 år. Verkende yngsteellereldste aldersgrupperhenvisestil eller
oppsøker natthjemmene.

Natthjemmene i undersøkelsensvarer alleat målgruppener
personer i aktiv rus. Personer som selv oppsøker tilbudet får alltid
elleroftest plass.De fleste natthjem tilbyrmulighetfor vask av tøy,
rene håndklærog rent sengetøy.Mellom2 og 14 personer deler
bad og toalett på natthjemmene i vår undersøkelse.Alt i alt
fremstår natthjemmene som akutte løsningersom beboerne selv
kan oppsøke for overnatting.Natthjem er et meget enkelt
lavterskeltilbud,og nettopp derfor er det særliginteressantat noen
av natthjemmene svarerat de har beboere som har bodd der i mer
enn seks måneder. Den vanligstelengdenpå opphold varierermye
mellomnatthjemmeneog de fleste er ikkeså langesom seks
måneder ellermer. Et natthjem svarer at vanligstelengdeer to
uker, et annet svarerat det er mellom1-20 dager.Et av
natthjemmenesvarer også at det vanligsteer en natt, men at noen
kan sove der flere netter. Til slutt er det en som svarer at vanligste
lengdevariererog at noen oppholder seg der mer ellermindre fast,
mens andre er der noen få netter og opp til tre måneder.

Samtligenatthjem oppgir en døgnpris på null kroner per beboer.
Noen har imidlertidogså svart at det er kommunen som betaler
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for oppholdet. Dette kan tyde på at betalingav natthjem foregår på
en annen måte enn det gjør ved andre midlertidigebotilbud som i
stor grad oppgir en døgnpris.

3.4 Antallopphold i midlertidigbotilbud

For å følge med på utviklingeni bruken av midlertidigebotilbud
ble det opprettet nye spørsmål i KOSTRA8 i 2004.Definisjonenav
midlertidigbotilbud som brukes i KOSTRA er likden vi bruker i
denne kartleggingen.

Midlertidige botilbud er botilbud der det ikke inngås
husleiekontrakt slik det gjøres ved tildeling av mer varig
kommunalt disponert bolig. Natthjem regnes ikke som et
midlertidig botilbud, da man vanligvis må ut av natthjemmet på
dagtid.

Kilde:KOSTRA

De nye spørsmålenei KOSTRA omfattet bruk av midlertidig
botilbud ved løslatelsefra fengsel,utskrivningfra institusjon,om
kommunen bruker midlertidigbotilbud uten kvalitetsavtaler,antall
opphold og lengdenpå oppholdene. I dag har man tatt ut en del av
spørsmålene,blant annet spørsmål knyttet til bruk av midlertidig
botilbud etter løslatelse/utskrivining fra fengsel/institusjon.Dette
er gjort på grunn av at kommunene hadde store vanskeligheter
med å rapportere på disse tallene(Dyb m.fl. 2008).I dag
rapporterer kommunene om antallhusstander som oppholdt seg i
midlertidigbotilbud i løpet av et gitt år9, antallopphold over tre
måneder, antallhusstander med barn under 18 år i midlertidig
botilbud og lengdepå oppholdet. I tilleggrapporterer kommunene
om bruk av natthjem samt bruk av korttidskontrakter i ordinære
boliger.

I denne kartleggingenhar vi definert opphold i midlertidig
botilbud annerledesenn det er definert i KOSTRA. Dersom en
husstand har hatt flere opphold skalhusstanden tellesén gang i

8 KOmmune-STat_Rapportering.Kommunenes faste rapporteringssystemtil
Statistisksentralbyrå.
9 Dersom en husstand har hatt flere opphold i midlertidigbotilbud skal
husstanden tellesén gang i KOSTRA.
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følgeveiledningentil skjema13 i KOSTRA. Vi har imidlertidbedt
kommunene om å oppgi antalloppholdi midlertidigbotilbud.
Dersom en husstand har hatt flere opphold i midlertidigbotilbud i
2010skalalleopphold tellesmed. Et opphold regnes fra en person
”flytter inn” i et midlertidigbotilbud til vedkommende”flytterut”.
Dersom det foreliggerflere vedtak på det samme opphold skaldet
likeveltellessom ett opphold. Dersom en person flytter til et annet
midlertidigbotilbud i løpet av vedtaksperioden,tellerdette som et
nytt opphold. Noen kommuner har kontaktet oss for å avklare
definisjonenav antallopphold. Våre data viserat kommuner
sannsynligvishar rapportert ulikt på antallopphold. I Oslo
kommune rapporterer bydelenefor eksempelikkeom klientersom
oppholder seg i Rusmiddeletatensinstitusjoner.Fra kartleggingen
av bostedsløsepersoner vet vi at en del bostedsløseoppholder seg
her, men disse tellesaltså ikkemed i rapporteringenom opphold i
midlertidigebotilbud til kommunen, og er dermed heller ikke tatt
med i denne kartleggingen.

Fra surveyentil tilbyderneser vi at disse institusjonenerapporterer
om en del personer som har hatt opphold i løpet av 2010.
Rusmiddeletatenhar egne statistikkerover beboere i disse tiltakene
som kommunen kan bruke, men bydelenehar ikke tilgangtil
tallene.I forbindelsemed denne kartleggingenhar vi vært i kontakt
med flere bydeleri Oslo som har meldt fra at de ikkehar
rapportert antallopphold i botilbud som ikkeregnes som
midlertidigebotilbud (for eksempelrusmiddeletatensinstitusjoner).

Kommunenes ulikemåter å registrereantallopphold på kommer
tydeligfram i denne undersøkelsen.Sammenlignbarekommuner
oppgår så forskjelligetall at vi anser det som lite sannsynligat
talleneavspeilerreelleforskjellermellomkommunene. Et
eksempeler to kommuner som beggeliggeri samme pressområde,
og som har en del av de samme sosialeutfordringene,rapporterer
helt ulikt antallopphold i midlertidigbotilbud. Kommunene er litt
ulikei størrelsen,men det er ikkeavgjørendeforskjeller.Den
minste av de to kommunene oppgir å ha registrertover 1500
opphold i midlertidigebotilbud i 2010,mens den største av de to
oppgir fem opphold i 2010.Et annet eksempelsom illustrerer
kommunenes ulikemåter å rapportere på er en av storbyene som
samlethar rapportert om et langt høyere antallopphold enn de
andre storbyene.Forskjellener så stor at den verken kan skyldes
tilfeldigheter,ellerat denne byen skalha så mange flere opphold i
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midlertidigbotilbud enn de andre byene.Tallenefor denne
kommunen er kvalitetssikretgjennom samtalermed
vedkommendesom har svart på skjemaet.At kommunene i
undersøkelsenrapporterer så ulikt på antallopphold er i seg selvet
interessantfunn i denne undersøkelsen.

Antallopphold– kommuner
Totalt har kommunene rapportert om 32180registrerteopphold i
2010.Som nevnt over registrererkommunene antallopphold
veldigulikt.Talleter derfor mer interessantsom et bilde på
kommunenes rapportering i denne undersøkelsenframfor et reelt
tall på antallopphold i midlertidigebotilbud. I rapporteringen til
KOTRA oppgir kommunene hvor mange personer og husstander
som i løpet av et år har oppholdt seg i midlertidigbotilbud. En
person som har flere opphold i løpet året tellesén gang.Sidenvi
har registrertdet totale antallopphold kan ikke tallene
sammenlignesmed KOSTRA-tallene.

Tabell3.10 Antalloppholdi midlertidigbotilbud.Prosent.N: 85

Antallopphold Prosent
< 10 39
11-50 21
51-150 11
151-500 9
> 500 4
Ubesvart 16
Sum 100

I tabell3.10 har vi gruppert antall opphold i fire intervaller.Det er
flest kommuner som i løpet av 2010har registrert10 opphold eller
færre i midlertidigbotilbud (39 prosent). Om lagen av fem
kommuner har registrertmellom11 og 50 opphold i midlertidig
botilbud i 2010.Samletbetyr det at over halvpartenav
kommunene (60 prosent) har registrertmindre en 50 opphold i
midlertidigbotilbud i 2010.11 prosent av kommunene har
registrertmellom51 og 150 opphold, mens ni prosent har
registrertmellom151-500opphold. Fire prosent av kommunene
har registrertmer enn 500 opphold.
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Tabell3.11viser antallopphold i midlertidigbotilbud i de ulike
kommunegruppene.

Tabell3.11 Antalloppholdi midlertidigbotilbudetterkommunegrupper.
Prosent.N: 71

Storbyer >40 000
(1)

10 000 –
39 999 (2)

< 9 999
(3)

Total

< 10 0 10 36 90 47
11-50 47 20 46 7 25
51-150 21 40 0 3 13
151-500 26 20 9 0 11
> 500 5 10 9 0 4
Sum 99 100 100 100 100

Det er store variasjonermellomkommunegruppene i forhold til
antallopphold i midlertidigbotilbud. I denne tabellener det
imidlertidfå enheter i noen av kategoriene,og flyttingav
intervallgrensenefor opphold kan gi store prosentviseutslag.
Viderekan tallenefor storbyer i denne tabellenværemisvisendeda
Trondheim har svart samlet mens de andre storbyene har svart
bydelsvis10. Vi har tatt med tabellenfor å visefordelingenmellom
kommunegruppene.

I allhovedsakviser tabell3.11 at små kommuner rapporterer om
få opphold og store kommuner rapporterer om mange opphold.
Kommunegruppe 1 og 2 har størst andel kommuner som oppgir å
ha registrertmer enn 500 opphold i midlertidigbotilbud. I alle
kommunegruppenemed unntak av kommunegruppe3 er det
kommuner som har registrertmer enn 500 opphold i midlertidig
botilbud i 2010.I den minste kommunegruppen er det ingen
kommuner som har registrertmer enn 150 opphold. Her har de
allerfleste kommuner registrert10 opphold ellerfærre.

Antallpersoneri midlertidigbotilbud– tilbyderne
Tilbydernebestår av en svært heterogen gruppe og vi antok i
utgangspunktetat de ikkehar noe fellesellersammenlignbart
systemfor å registrerebeboerne. Vi antok videreat en del
tilbydere,for eksempelcampingplasserog pensjonat, ikkehadde et
systemfor å skillepersoner innlosjertsom bostedsløse fra andre

10 Kategorien”storbyer” gir ingen oversiktover storbyenesom helhet fordi den,
med unntak av Trondheim, viser tall for hver bydel.
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gjester.Blant tilbydereforventer vi derfor enda større variasjoni
hvordan de tellerantallopphold enn i kommunene. Vi har derfor
spurt tilbyderneom hvor mange personersom har hatt opphold hos
dem i løpet av 2010.Det er ikkeallekommuner som er med i
kartleggingensom har oppgitt hvilkemidlertidigebotilbud de
bruker. Viderebrukes mange av botilbudene av flere kommuner.
Dataene fra de to undersøkelseneer såledesikkedirekte sammen-
lignbare.I spørreskjemaettil tilbyderne har vi presisert at vi er
interessert i antallpersoner som har hatt opphold fordi de manglet
bolig.Noen tilbyderesvarer at de har hatt over 40 000 personer
boende i 2010.De få tilbydernesom har svart så høye tall er ikke
tilbud som brukes primært for vanskeligstiltepå boligmarkedet,og
vi antar derfor at det er så mange de har hatt boende totalt.
Tilbudeneliggerogså i kommuner som ikke tilsierat de skalha så
mange vanskeligstiltepersoner boende i løpet av ett år. Dette
gjelderimidlertidnoen ytterst få respondenter.

Tabell3.12 Antallpersonerregistrertavtilbydernei 2010.Prosent.N: 85

Antallpersoner Prosent
< 10 35
11-50 32
51-150 11
151-500 9
> 500 4
Ubesvart 9
Sum 100

Antallpersoner oppgitt av respondentene er svært likt det som ble
oppgitt av antallopphold av kommunene (se tabell3.10).Langt
over halvparten(67 prosent) har hatt mindre enn 50 vanskeligstilte
personer ”boende” i 2010.11 prosent svarerat de har hatt mellom
51-150personer og ni prosent har hatt mellom150-500personer
”boende”. Fire prosent har hatt mer enn 500 personer som har
oppholdt seg i tilbudet i 2010. I disse fire prosentene liggerdet
noen få tilbyderesom vi antar har misforstått spørsmålet og svart
på det totale antallbeboere i 2010.Ser vi bort fra disse,er det
hovedsakeligi byer med mer enn 40 000 innbyggerevi finner
midlertidigebotilbud der mer enn 150 personer har oppholdt seg
der på grunn av manglendebolig.
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Antallopphold og antallpersoner i midlertidigbotilbud er mål på
hvor mye tilbudenebrukes. Den nasjonalestrategienfor å
forebyggeog bekjempebostedsløshet hadde egne resultatmålsom
omhandlet reduksjon i bruken av midlertidigebotilbud til ulike
grupper og lengdepå oppholdene. KOSTRA har vært brukt som
rapporteringssystemfor dette. Spørsmålenei KOSTRA har vært
endret underveis,og er nå tilpasset det kommunene klarerå svare
på. En del spørsmål er også tatt ut av skjemaetpå grunn av
svakheteri rapporteringen.I denne undersøkelsenhar vi gjort et
forsøk på å få kommunene til å svare på hvor mange oppholdde har
registrert i midlertidigebotilbud framfor antallhusstander.Det har
vist seg at kommunene har ulikpraksisog ulikemåter å rapportere
på, som gjør at det er en vissusikkerhetknyttet til tallene
presentert i denne rapporten. Erfaringenefra denne kartleggingen
gjenspeilerpå mange måter uklarhetenpå dette feltet (se også
kapittel2).

I arbeidet med å redusere bruken av opphold i midlertidige
botilbud er det flere utfordringer en bør ta hensyn til. For det
første er det knyttet usikkerhettil registreringenav antallopphold
og antallpersoner som benytter midlertidigebotilbud. Det viser
både denne rapporten og rapporten som Fafo i sin tid utarbeidet
om midlertidigebotilbud (Drøpping 2005).Dyb m.fl (2008)viste
at kommunene i undersøkelsenhadde store problemer med å
rapportere om bruken av midlertidigebotilbud til KOSTRA, og at
talleneble usikresom følge av dette. Drøpping (2005)finner
videreat ansatte i sosialtjenestensførstelinjetjenestehadde liten
kunnskap om sosialtjenestensstatistikkproduksjon.Dette er
uheldigda det ofte er førstelinjetjenestensom har best kunnskap
om det faktiskesosialfagligearbeidet som utføres i kommunene.
Drøpping fremhever også at kommunene benytter forskjellige
registreringsverktøyog at dette er et hinder for sammenligningav
tallmellomkommuner.

En annen problemstilling,som trekkesfram i studien til Drøpping,
er mulighetenfor at registreringsmetodene”skjuler”tallenefor
antallopphold og personer i midlertidigbotilbud. En del
informanter i studien til Drøpping mener at det er en fare for at
”bruken av hospits gjemmesbort i andre regnskaper”(s.47).
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3.5 Oppsummering

Dette kapitlethar drøftet hvordan kommunene i undersøkelsen
bruker midlertidigebotilbud. Kapitlet har gått igjennomhva slags
type tilbud kommunene bruker, bruken av natthjem som
midlertidigbotilbud samt antallopphold og antallpersoner som
oppholder seg i midlertidigebotilbud.

Dataene viserat allekommunegrupper unntatt den minste har
henvist til midlertidigbotilbud i løpet av 2010.72 prosent av alle
kommunene har henvist til tilbud i egen kommune, mens 40
prosent har henvist til midlertidigebotilbud i andre kommuner.
Kommunene kan ha henvist til midlertidigebotilbud i egen og i
andre kommuner. Det er sammenhengmellomkommunestørrelse
og henvisningtil midlertidigebotilbud i egen kommune. Oslo,
Bergen,Trondheim og Stavangerhar allehenvist til midlertidige
botilbud i egen kommune, mens 39 prosent av kommunene i den
minste kommunegruppen har henvist til tilbud i egen kommune.
35 prosent av kommunene i storbygruppenhar henvist til
midlertidigebotilbud i andre kommuner. Kommunegruppe 2 med
10 000 – 39 999 innbyggerehenviseroftest til midlertidigebotilbud
i andre kommuner (64 prosent).

Over halvpartenav kommunene oppgir å ha henvist til både
kommunaleog private midlertidigebotilbud. Syvprosent oppgir
kun å ha henvist til kommunalemidlertidigebotilbud, mens en av
fem kommuner svarer at de kun henviser til private midlertidige
botilbud. Det er hovedsakeligde minste kommunene som kun
henviser til privatemidlertidigebotilbud. Kommuner med mer enn
40 000 innbyggerehenviseroftest til både kommunaleog private
midlertidigebotilbud.

Kapitlet drøfter hvilkentype midlertidigebotilbud kommunene
henviservanskeligstiltepå boligmarkedettil. ”Hotell/pensjonat” er
den typen midlertidigbotilbud flest kommuner har henvist til i
løpet av 2010.Etter dette er det ”andre døgnovernattingstilbud
(hospits o.l.)”som brukes av flest kommuner (49 prosent). Litt
under halvpartenav kommunene har henvist til ”campingplasser”.
40 prosent av kommunene har henvist til krisesenteri løpet av
2010.En av fem kommuner har henvist til natthjem. Det er de
største kommunene som bruker natthjem mest. Det er også de
største kommunene som bruker ”andre døgnovernattingstilbud
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(hospits o.l.)”mest. Blant de minste kommunene er bruk av
”hotell/pensjonat” og ”campingplasser”mest utbredt.

Kommunene som bruker natthjem er i spørreskjemaetbedt om å
utdype bruken. 64 prosent av kommunene som bruker natthjem
oppgir at beboerne har enerom/familierom. 38 prosent oppgir at
beboerne har et dagtilbud.60 prosent av kommunene oppgir at
beboerne får tildeltplass for mer enn et døgn om gangen.Med
tanke på at natthjem ikkeer godkjent for bruk som midlertidig
botilbud anser vi dette tallet som høyt. Den viktigstebegrunnelsen
for bruk av natthjem er at det brukes når det er fullt andre steder.
Over halvpartenav kommunene oppgir dette som viktigste
begrunnelse.41 prosent av kommunene som bruker natthjem
bruker dem til enkeltegrupper, hovedsakeligpersoner med
rusproblemer.Natthjem brukes til personer i alderen 25 til 55 år.

Kommunene i undersøkelsenregistrererantallopphold i
midlertidigbotilbud sværtulikt. I denne undersøkelsener
kommunene bedt om å telleantallopphold, fra en person ”flytter
inn” til en ”person flytterut”. Denne måten å tellepå skillerseg fra
rapporteringen i KOSTRA, der kommunene skal telleantall
husstander som har opphold i løpet av et år. Med vår definisjon
svarer39 prosent av kommunene at de har registrertmindre enn
10 opphold i midlertidigbotilbud i løpet av 2010.21 prosent av
kommunene har registrertmellom 11 og 50 opphold. Elleve
prosent av kommunene har registrertmellom51 og 150 opphold,
mens en liten andel av kommunene oppgir å ha registrertmer enn
150 opphold i midlertidigbotilbud.

Tilbydernei undersøkelsenhar svart på hvor mange vanskeligstilte
personer som har hatt opphold hos dem i 2010.Over 60 prosent
av tilbydernehar hatt mindre enn 50 vanskeligstiltepersoner har
oppholdt seg hos dem i 2010.11 prosent har hatt mellom51 og
150 personer ”boende”, og en liten andel svarer at de har hatt flere
enn 150 vanskeligstiltepersoner har hatt opphold hos dem i 2010.
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4 Hvem oppholder seg i
midlertidigbotilbud?

Midlertidigbotilbud skalbrukes til personer som av ulikegrunner
befinner seg i en nødssituasjon.Det kan gjeldeallegrupper
mennesker,men det er noen grupper som er overrepresentert.
Dette dreier seg ofte om de som er mest vanskeligstiltpå
boligmarkedet,og som har andre problemer i tilleggtil problemer
med å finne bolig.I den norske boligpolitikkenhar det de siste
årene vært et særskiltfokus på at unge og barnefamilierskal
oppholde seg minst muligi midlertidigbotilbud. Et av målene i
strategienPå vei til egen boligvar at ingen skulleoppholde seg i
midlertidigbotilbud etter løslatelsefra fengselog utskrivningfra
institusjon.Hvem som oppholder seg i midlertidigebotilbud er en
viktigdiskusjoni forhold til hvem som prioriteres til varige
boligløsningerframfor langeopphold i midlertidigebotilbud (jfr.
kapittel5). Kartleggingeneav bostedsløseviserat det er
bostedsløsemed rusavhengighetsom oppholder seg mest og lengst
i midlertidigebotilbud. Vignetteneviserat kommunene skisserer
ulikeløsningerfor ulike”typer vanskeligstilte”.Bruk av uliketyper
midlertidigeløsningertil forskjelligetyper vanskeligstilteutdypes i
kapittel9.

I denne delen av rapporten skalvi gjennomgådata som belyser
hvem som oppholder seg i midlertidigebotilbud. Vi bruker data
både fra surveyentil kommunene og tilbydernefor å belyse
problemstillingene.Etter tilbakemeldingfra kommuner i
referansegruppenhar vi ikkebedt kommunene om å svare på
hvilkentype tilbud de forskjelligegruppene oppholder seg i. Dette
hadde vært interessantå vite mer om, men for å gjøre spørre-
skjemaetså enkelt som muligå fylleut for kommunene valgtevi å
ta ut spørsmål om hvor de ulikegruppene oppholder seg. I
spørreskjemaettil tilbydernehar vi spurt om hvilkenaldersgruppe
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de fleste beboere tilhører, men ikkehvilkeandre kjennetegn
beboerne har.

4.1 Grupper som oppholder seg i midlertidig
botilbud

Et viktigmål i strategienmot bostedsløshet 2005– 2007 var å
redusere bruken av midlertidigebotilbud. Strategienble avsluttet i
2007,men måleneer oppretthold. Et en del arbeidet med å
redusere antallopphold og varighetenpå oppholdene er få mer
kunnskap om hvem som oppholder seg i sliketilbud. Tabell4.1
viserandelen kommuner som har svart ja til at de nevnte gruppene
har oppholdt seg i midlertidigbotilbud i 2010.

Tabell4.1 Ulikegruppersomharoppholdtsegi midlertidigbotilbudi
2010.Hverradi tabellenrepresentereretspørsmål,ogbare
andelkommunersomharsvartja(kryssetav)ermedi tabellen.
N: 85.

Grupper Andel
kommuner

Personer med rusavhengighet 71
Personer med rusavhengighetog kjent
ellersynligpsykisklidelse

58

Personer med synligellerkjent psykisk
lidelse

54

Unge 18-24år 52
Familiermed barn 41
Økonomisk vanskeligstilte 39
Andre utenlandskestatsborgere 31
Flyktninger 18
Personer med kjent ellersynligfysisk
lidelse

14

Andre grupper11 6
Barn/unge under 18 år uten følgemed
pårørende

3

11 Gruppen ”andre” kan stort sett fordelesmellom de eksisterende
svarkategoriene.
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Tabell4.1 viserat 71 prosent av allekommunene svarer at
personer med rusavhengighethar oppholdt seg i midlertidig
botilbud i 2010.Personer med rusavhengigheter den gruppen som
flest kommuner svarerhar oppholdt seg i midlertidigbotilbud i
2010.Etter personer med rusavhengigheter det flest kommuner
som svarerat personer med rusavhengighetogkjent ellersynlig
psykisklidelseoppholdt seg i midlertidigbotilbud i 2010.Denne
gruppen omtales gjernesom personer med dobbeltdiagnose.
Begrepetreferererhovedsakeligtil personer som både er
rusavhengigeog er psykisksyke,men i realitetendreier det seg ofte
om personer som ikkehar noen diagnosei det hele tatt (Statens
helsetilsyn;Gerdner & Sundin 1998).Vi vil i denne rapporten
bruke betegnelsenpersoner med dobbeltdiagnoseom denne
gruppen.

54 prosent av kommunene svarerat personer med kjent eller
psykisklidelseog rusmisbrukhar hatt opphold i midlertidig
botilbud. Det er disse tre gruppene flest kommuner bekrefter har
bodd i midlertidigbotilbud i 2010.Nokså overraskendesvarer
rundt halvpartenav kommunene i undersøkelsenat unge mellom
18-24år har oppholdt seg i midlertidigbotilbud i 2010.Det er
videreen nokså høy andel kommuner som svarerat barnefamilier
har oppholdt seg i midlertidigbotilbud i 2010(41 prosent). Unge
personer under 24 år og barnefamilieri midlertidigebotilbud
drøftes nærmere i del 4.4.Om lagen tredel av kommunene svarer
at økonomisk vanskeligstilteog andre utenlandskestatsborgerehar
oppholdt seg i midlertidigbotilbud. En av grunnene til at ”andre
utenlandskestatsborgere”er skiltut som en egen gruppe er at vi
var interessert i fangeopp om det er andre grupper med
utenlandskbakgrunn enn flyktninger som benytter midlertidige
botilbud. tabell4.1 viserat flere kommuner har ”andre utenlandske
statsborgere”i midlertidigbotilbud enn antallkommuner som
svarerat flyktningerhar oppholdt seg der. Vi har spurt etter
utenlandskestatsborgereog ikkepersoner med utenlandsk
bakgrunn.Dessverre vet vi ikkenoe mer om hvem som befinner
seg innenfor denne gruppen, men det hadde vært interessantå vite
mer om det er bestemte grupper sliksom arbeidsinnvandrereeller
andre som benytter midlertidigebotilbud. Det hadde også vært
interessantå se om personer med flyktningstatusgår over i
midlertidigbotilbud etter at de har fått innvilgetopphold i Norge,
men dette liggerutenfor rammen av denne studien.
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14 prosent av kommunene svarerat personer med kjent ellersynlig
fysisklidelsehar oppholdt seg i midlertidigbotilbud i 2010.Tre
prosent av kommunene oppgir å ha barn/unge under 18 år uten
følgemed voksne i midlertidigbotilbud i 2010.Tre prosent utgjør
noen ytterst få kommuner og det er bare store kommuner som
oppgir å ha denne gruppen i midlertidigebotilbud. Ut fra denne
undersøkelsenkan vi si at opphold for barn/unge under 18 år i
midlertidigebotilbud forekommer, men i liten grad.Hvor mange
personer det gjelderog hvem disse er kan vi ikkesi noe om ut fra
foreliggendedata.

I undersøkelsentil tilbydernehar vi spurt om hvilkenaldersgruppe
de fleste beboere tilhører. Tabellenunder viser tilbydernessvar.

Tabell4.2 Vanligstealderblantpersonersomoppholdersegi midlertidig
botilbudgruppert.Prosent.N: 85

Alder Prosent
< 24 år 0
25-34år 26
35-44år 28
45-55år 8
> 55 år 6
Annet 15
Ikke aktuelt/ubesvart 17
Sum 100

Tabellenviserat de flestesom oppholder seg i midlertidigbotilbud
er i alderen25-44år. Ingen av tilbyderneoppgir å ha flest beboere
som tilhører den yngstealdersgruppen.Det betyr ikkeat ingen
tilbyderehar beboere i den aldersgruppen, men det er ikkeden
vanligstealdersgruppen.At ingen svarer at unge under 24 år er
deres vanligstebeboergruppe kan tyde på at denne gruppen
plasseresspredt. Det er flest tilbyderesom svarer at de fleste
beboere tilhører aldersgruppen35-44år, men nesten likemange
svarerat de fleste beboere tilhører aldersgruppen25-34år. Det er
en liten andel tilbyderesom har flest beboere over 45 år.
Kategorien”annet” er nokså stor her, 15 prosent av tilbyderne
svarerdette. De fleste tilbyderesom har spesifisertalderskategorier
under ”annet” svarer at de har mer enn en aldersgruppe,og derfor
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ikkehar kryssetav for en enkelt gruppe. Noen svarer også at de
har hele familier.

Tabell4.3 Vanligstealdergruppertblantpersonersomoppholdersegi
midlertidigbotilbudettertypebotilbud.Prosent.N: 71

Hotell/
Pensjonat

Natthjem/
Døgnover-
natting.

Camping Familie/
krisesenter

Institusjon Annet

< 34 år 55 33 38 33 19 20
35-44år 18 47 12 17 44 40
> 45 år 18 13 13 0 31 13
Annet 9 7 38 50 6 28
Sum 100 100 101 100 100 101

Tabell4.3 viserhvilkealdersgrupper flest beboere tilhører etter
type tilbud. Her har vi slått sammen noen alderskategorierog noen
typer tiltak,for å få flere enheter i hver kategoriog en mer robust
analyse.Det er ingen som har svart at den vanligstealdersgruppen
er under 24 år elleryngre,og derfor er den yngstegruppen i
tabellen”under 34 år”. Det er få som har svart at den vanligste
aldersgruppener 55 år ellermer, og denne aldersgruppener derfor
slått sammen med aldersgruppen45-55år.

Tabellenviserat over halvpartenav hoteller/pensjonater svarer at
den vanligstealdersgruppener under 34 år. Det er størst andel
tilbyderesom ikkeer spesieltinnrettet mot bostedsløsepersoner
som har flest beboere under 34 år. I kategorien”døgnovernatting/
natthjem” svarer nesten halvparten av tilbyderneat de fleste
beboerne tilhører aldersgruppen35-44år. Også i kategorien
”midlertidigebotilbud under institusjonslovgivingen”oppgir
nærmerehalvpartenat de flestebeboere er mellom35 og 44 år.
Det kan altså se ut som at yngrealdersgrupperi større grad
benytter midlertidigebotilbud som ikkeprimært er innrettet mot
personer uten bolig (se tabell4.4).
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Tabell4.4 Vanligstealdergruppertblantpersonersomoppholdersegi
midlertidigbotilbudettermålgrupperfortilbudet.Prosent.N:
63

Primærtfor
personer uten bolig

For alle
grupper

Total

Under 34 år 21 44 30
35-44år 47 16 35
Over 45 år 16 20 18
Annet 16 20 18
Sum 100 100 101

Tabell4.4 viserat personer under 34 år primært oppholder seg i
midlertidigebotilbud som ikkeer innrettet for personer uten bolig.
For aldersgruppen35-44år er det motsatt, denne gruppen
oppholder seg oftere i tilbud som primært er innrettet for personer
uten bolig.For aldersgruppen”over 45 år” er andelen i de to
kategorienebotilbud omtrent den samme.

Fra kartleggingenav bostedsløsepersoner i 2008 vet vi at det er
om lag likemange kvinnerog menn som oppholder seg i
midlertidigebotilbud. Aldersmessiger største andelen innenfor
aldersgruppen45-64år som oppholdt seg i midlertidigbotilbud
(Dyb og Johannessen2009).

4.2 Gjengangerei midlertidigebotilbud

Over halvpartenav kommunene, 54 prosent, svarerat de har hatt
personer som har brukt midlertidigbotilbud mer enn 2 gangeri
2010.38 prosent svarerat de ikke har hatt personer som har hatt
flere opphold i midlertidigbotilbud, og en liten andel kommuner
har svart ”vet ikke”eller ikkesvart på spørsmålet.De som har
svart ja på spørsmåleter bedt om å spesifiserehvor mange
personer dette gjelder.Her varierersvarenesterkt mellom
kommunene. Antallpersoner som har flere opphold i midlertidig
botilbud variererfra 1 til over 100. Det er to kommuner som har
svart et ekstremt høyt antallsett i forhold til antall innbyggerei
kommunen, som vi behandler særskilt.Kommuner som har over
20-30personer som har hatt mer enn to opphold i midlertidig
botilbud i 2010er stort sett kommuner med mer enn 40 000
innbyggere.Det er imidlertidet par kommuner i kommunegruppe
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2 som oppgir at mer enn 20 personer har hatt mer enn to opphold
i midlertidigbotilbud i 2010.

I tilknytningtil spørsmåleneover har vi spurt kommunene hvilke
botilbud hyppigebrukere oftest får tilbud om. Her ser vi at det er
sammenhengmellomtype tilbud og kommunestørrelse.De
kommuner som svarerhospits ellerandre lavterskeltilbud,er stort
sett kommuner med mer enn 40 000 innbyggere.I de mindre
kommunene er det vanligstetilbudet til hyppigebrukere
camping(hytter)og lignendetilbud. Noen kommuner svarerogså
natthjem, også disse tilhører kommunegruppe1 og storbyene.

4.3 Tilgjengeligheti de midlertidige
botilbudene

Tilgjengelighettil midlertidigebotilbud handler ikkekun om
hvordan kommunene skafferplasser til personer som har
henvendt seg til kommunen. Det er også mange midlertidige
botilbud som opplever at vanskeligstiltepå boligmarkedetselv
oppsøker dem når de har behov for midlertidigehusvære.Tabell
4.5 viserat nesten tre av fire midlertidigebotilbud er blitt oppsøkt
av personer som ikkehar boliguten at de er henvist fra
kommunen. Det er likemange som svarerat de ikkehar opplevd
at personer selv har oppsøkt dem fordi de trenger bolig,som det er
tilbyderesom svarer at det ikkeer aktuelt.At så mange har
opplevd at vanskeligstiltepersoner selvhar oppsøkt dem betyr at
en del henvendelsertil de midlertidigetilbudenegjøresutover de
henvendelsenekommunene selv foretar. Dette er interessantsett i
lysav at retten til midlertidigbotilbud er en naturalytelse,noe som
medfører at sosialtjenestenmå finne konkret husværetil den
enkelte.Sosialtjenesten/NAV-kontoretkan ikkeoverlatesøker til
selvå finne et sted å bo. Årsakene til at personer selv oppsøker
midlertidigebotilbud har vi dessverreikkedata på. Da det vanligvis
er kommunene som betaler for oppholdet, vil de fleste opphold i
siste ende gå igjennomkommunen. Men det er også en del
personer som må betale hele eller deler av oppholdet selv,som for
eksempelpersoner med varigetrygdeytelserog pensjon ellerandre
faste inntektskilder.Selvom andel bostedsløsepersoner med
lønnsinntekt er svært lav,finnes det likevelen liten gruppe. Og det
er personer som får inntekter av ulovligellergråsonevirksomhet.
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Tabell4.5 Andeltilbyderesomharopplevdat personerselvharoppsøkt
dempågrunnavmanglendebolig.Prosent.N: 85

Tilbydere som haropplevd at
personer selv har oppsøkt tilbudet

Prosent

Ja 73
Nei 13
Ikke aktuelt/ubesvart 14
Sum 100

I surveyentil tilbydernehar vi videre spurt om personer som selv
har oppsøkt tilbudenefordi de mangletboligvanligvisfår plass.
Tabell4.6 viserhvordan svarene fra tilbydernefordeler seg på de
uliketyper tilbydere.Vi ser også av totalen i kolonne helt til høyre
hvor ofte vanskeligstiltepå boligmarkedetvanligvisfår plass.

Tabell4.6 Hvoroftedesomselvhenvendersegfårplassi midlertidig
botilbudettertypetilbud.Prosent.N: 85

Hotell/
pensjonat

Natthjem/
Døgnovern.

Camping Familie/
krisesenter

Institu-
sjon

Annet Total

Alltid/oftest 22 56 56 50 41 37 41
Noen ganger 22 6 11 0 18 21 15
Sjelden/aldri 22 38 22 17 18 16 22
Ikke aktuelt 33 0 11 33 23 26 21
Sum 99 100 100 100 100 100 99

41 prosent av tilbydernesvarerat personer som selvoppsøker
tilbudet vanligviselleralltidfår plass.15 prosent svarer at de får
plassnoen ganger,mens 22 prosent svarerat de sjeldenelleraldri
får plass.21 prosent av tilbydernesvarerat dette ikkeer aktuelt.
Blant de som svarer at personer som selv oppsøker tilbudet oftest
elleralltidfår plass,ser vi at dette gjelderfor rundt halvpartenav
tilbudene i kategoriene”natthjem/døgnovernatting”, ”camping”
og ”familie/krisesenter”.Når det gjeldertallenefor ”familie/
krisesenter”er det grunn til å ta et lite forbehold da det er
forholdsvisfå enheter og dermed et spinkeltmaterialei denne
kategorien.I kategorien”hotell/ pensjonat” er det minst andel
tilbyderesom svarer at personer som selv oppsøker tilbudet oftest
elleralltidfår plass.I kategorien”natthjem/ døgnovernatting”er
det i tilleggtil å værestørst andel tilbyderesom svarer at personer
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som selvoppsøker dem oftest elleralltidfår plass,en stor andel
som svarerat de sjeldenelleraldri får plass (36 prosent). Det kan
virkesom om tilbyderei denne kategorienenten har en praksisder
personer som kommer selvoftest får plassellersjeldenfår plass.
Det er få tilbyderei denne kategoriensom plassererseg i
”mellomkategorien””noen ganger”.Det er ingen i denne
kategoriensom svarer at det ikkeer aktuelt for dem. Blant de
andre typer tilbyderefordeler svareneseg mer jevnt mellom
kategoriene.

4.4 Barnefamilierog unge under 24 år

Barnefamilierog unge personer under 24 år har i den senere tid
fått et særskiltfokus i forhold til bostedsløshet og uholdbare
boligsituasjoner.I tildelingsbrevetfra Kommunal- og
regionaldepartementettil Husbanken fremhevesarbeidetmed
dissegruppene spesielt(Tildelingsbrevtil Husbanken 2011).
Kartleggingenav bostedsløse i 2008viste at det har vært en økning
i andel bostedsløse personer under 24 år siden den første
kartleggingeni 1996.Videreviste kartleggingenat om lag400 barn
var bostedsløsesammen med foreldrene sine.

I denne kartleggingenhar vi tatt med spørsmål knyttet spesielttil
unge og barnefamilier.I surveyentil kommunene har vi spurt om
hvilkegrupper som har oppholdt seg i midlertidigbotilbud samt
hvor lengedet lengsteoppholdet har vart, og hvor lengede
vanligsteoppholdene har vart. I disse spørsmålenedekkes
gruppene ”barnefamilier”,”unge mellom18 og 24” og ”unge
under 18 uten følgemed pårørende”. I surveyentil tilbydernehar
vi spurt om noen barnefamilierhar hatt opphold i tilbudet i 2010,
samt om unge under 18 år uten følge med pårørende har hatt
opphold der i 2010.Til tilbydernehar vi unnlatt å ta med et
spørsmål om alderskategorien18-24år. Dette er gjort av hensyn til
de mange ulikerespondentene i undersøkelsen,som har svært ulik
befatningmed vanskeligstiltepå boligmarkedet.

24 prosent (20 tilbydere)svarerat de har hatt barnefamilierboende
i løpet av 201012. Syvprosent (seks tilbydere)svarer at barn/unge

12 I tillegger det 2 tilbyderesom har svart så sent at de ikkeer lagt inn i
datasettet, som også har svart at de har hatt barnefamilierboende i 2010.
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under 18 år uten følge med pårørende har oppholdt seg der i 2010.
Allesom har hatt unge under 18 år boende har også hatt
barnefamilierboende. I spørreskjemaeter det presisertat vi er
interessert i barn/unge under 18 år som ikkehar følge med
pårørende. Vi må derfor anta at de som har svart ja på dette
spørsmålet ikke refererer til familiersom har bodd der. Det er et
lite antall (seks tilbydere)som har hatt barn/unge under 18 år
boende. Vi kan si at dette forekommer, men det er lite utbredt.

Tilbudeneer der barn/unge under 18 år og barnefamilierhar
oppholdt seg er overlappende,og i analysenfor de to gruppene
presenterer vi de fleste funnene samlet.Dette gjelderspesielt
hvilkefasilitetersom finnes hos tilbyderne.På grunn av få enheter
i beggegruppene har vi ikkesatt opp tabellerfor alledataene,men
valgtå beskrivefunnene i tekstform.

Av det vi kan se av dataene har verken barnefamilierellerunge
under 18 år bodd i døgnovernattingstilbud av ”hospitstypen”.De
flestesom har oppgir at barnefamilierhar hatt opphold hos dem er
”hotell/apartment”, ”midlertidigromutleie”og ”midlertidige
utleieboliger”(privateog kommunale).Disse er kategorisertsom
”annet” i spørreskjemaet.Etter kategorien”annet” oppholder
barnefamilierseg mest i ”hotell/pensjonat” og i ”familie/
krisesenter”.15 prosent av tilbyderesom oppgir å ha hatt
barnefamilierboende i 2010fallerinn under kategorien”camping”,
mens ti prosent av de som svarerat de har barnefamilierboende er
kategorisertsom ”natthjem/døgnovernatting”. Ingen unge under
18 år uten følgemed pårørende oppholder seg i ”natthjem/døgn-
overnatting”ellermidlertidigbotilbud under institusjons-
lovgivningen.

Halvparten av tilbydernesom har hatt barn/unge under 18 år uten
følgemed pårørende boende i 2010regner seg som tilbud primært
for personer uten bolig.Dette gjelderfor 42 prosent av tilbyderne
som har hatt barnefamilierboende. Det er altså relativtmange av
tilbudenesom benyttes til disse to gruppene som primært er
innrettet for personer uten bolig.Vi kan ikke,på bakgrunn av at
tilbudeneprimært er for personer som ikkehar bolig, trekke den
slutningenat det er tilbud der det bor mange vanskeligstiltesamlet
ellerat barnefamilierbor sammen med tunge rusmiddelbrukere.Vi
vet imidlertidat de to gruppene ikkekun oppholder seg i tilbud for
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familier.Vignettene(kapittel10) viserat kommunene ikkevil
innlosjerebarnefamilieri ”hospits”.

I forhold til betalingfor oppholdene er det for beggegruppene
hovedsakelig”kommunen” eller”kommune og beboer” som
betaler for oppholdet. I noen få tilfellerer det beboeren alene som
betaler for oppholdet.

Fasilitetersomtilbysi demidlertidigebotilbud

Tilbyderneer i surveyenbedt om å oppgi hvilkefasilitetersom
finnes i tiltaket.I det følgendegjennomgåshvilkefasilitetersom
finnes i de midlertidigebotilbudene som har har hatt barnefamilier
og barn/unge under 18 år uten følgemed pårørende boende i
2010.

Tabell4.7 Fasiliteterhostilbyderesomharhattbarnefamilierog
barn/ungeunder18 boendei 2010.Prosent.

Fasiliteter Prosent
Anledningtil vask av tøy 95
Mulighetfor matlaging 90
Nøkkel til eget rom 90
Enerom/familierom 87
Rent sengetøyminst en gang i uka 80
Rene håndklærminst en gang i uka 80
Tilgangpå eget toalett 75
Tilgangpå eget bad 75
Mulighetfor å skjermeseg fra
personale og andre beboere

75

Kjøleskappå rommet/boenheten 65
Egen leilighet 60
Nøkkel til botilbudet 53
Mulighetfor oppbevaringav
møbler/større gjenstander

25

Tabell4.7 viser fasilitetersom finnes hos tilbyderesom har hatt
barnefamilierog barn/unge under 18 år uten følgemed pårørende
boende i 2010.Fasilitetenesom er tatt med her er i henhold til
kvalitetskravenesom nevnes i Rundskriv05/2003. Av tabellenkan
vi se at det er variasjoni forhold til tilgangentil de ulike
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fasilitetene.Ingen fasiliteterhar 100 prosent score, hvilketbetyr at
det ikkeer noen fasilitetersom alletilbyderesvarer at beboerne har
tilgangpå.

Anledningtil vask av tøy er den fasilitetensom flest tilbydere
svarerat beboerne har tilgangpå (95 prosent). 90 prosent av
tilbydernesvarer at beboerne har nøkkel til eget rom, men det er
likevelnoen barnefamilierog barn/unge under 18 på steder der de
ikkehar nøkkel til sin egen boeenhet. 87 prosent av tilbyderne
svarerat beboerne har eget rom, enten familieromellerenerom. 80
prosent svarer at beboerne får rent sengetøyog rene håndklæren
gang i uka. En av fire tilbyderesvarer at beboerne ikkehar tilgang
på eget toalett og bad. Det er alt fra en til seks personer som deler
bad og toalett. Fasilitetenefærrest tilbyderesvarerat beboerne har
tilgangpå er ”mulighetfor oppbevaringav møbler ellerandre
større gjenstander”og ”nøkkel til botilbudet”. Det er ikke
overraskendeat disse to fasiliteteneikkeer så utbredt da tilbyderne
er midlertidigebotilbud der det kan værevanskeligå oppbevare
større gjenstander.I tillegger ”hotell/pensjonat” godt representert
her, og det er ikkevanligmed egen nøkkel til denne typen
botilbud. Dersom det er døgnbemanningi tilbudeneer dette et
mindre problem, men om det er slikat beboerne ikkekan bevege
seg fritt inn og ut av tilbudet på grunn av manglendenøkkel til
tilbudet,må dette sieså væreet element som hindrer livsutfoldelse
under oppholdet (jfr.brev fra daværendeSosial-og
helsedirektorat).Sammenlignetmed alletilbydernei undersøkelsen
har tilbudenesom benyttes til barnefamilierog barn/unge under
18 år høyerescore på samtlige”kvalitetsvariabler”enn alle
tilbydernesett samlet (se tabell7.8).

Kvalitet i midlertidigebotilbud er tett knyttet opp til hvilke
fasiliteterbeboerne har tilgangpå. Dette er delvisfordi at det
midlertidigebotilbudet ikkeskalhindre livsutfoldelsefor den
enkelte,og i noen tilfellerfungere som en ”bolig”.For at
kommunene skalsikre tilbudetsstandard anbefalerArbeids-
departementet at kommunene inngår kvalitetsavtalermed
tilbyderneav midlertidigebotilbud. Det er kun 35 prosent av
tilbydernesom svarerat de har hatt barnefamilierog barn/unge
under 18 år uten følgemed pårørende som har kvalitetsavtalemed
en ellerflere kommuner. For alletilbydernesett samleter det 40
prosent som har kvalitetsavtale.Kategorien”hotell/pensjonat” og
”camping”som er godt representert her, har generelt lavereandel
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tilbyderemed kvalitetsavtaleenn andre typer tilbud. Dette kan
væreen viktigforklaringpå den laveandel tilbyderemed kvalitets-
avtalesom har hatt barnefamilierog barn under 18 år boende.

Lengdepåoppholdi midlertidigbotilbud

I kommunesurveyenhar vi spurt om hvilkegrupper som har
oppholdt seg i midlertidigbotilbud i 2010.Vi har også spurt om
den vanligstelengdenpå oppholdet og hvor langede lengste
oppholdene var for de ulikegruppene. Svarenepå disse
spørsmåleneer drøftet i kapittel5. Her skalvi fremhevenoen funn
om barnefamilierog unge under 24 år.

41 prosent av kommunene svarerat familiermed barn har
oppholdt seg i midlertidigbotilbud i 2010.Da denne kartleggingen
ikkeer basert på individdatavet vi ikkenoe om hvor mange
familierdette gjelderi hver kommune. Tall fra KOSTRA 2009
viserat kommunene rapporterte at 133 barnefamilieroppholdt seg
i midlertidigbotilbud. Oppholdene var fordelt på 37 kommuner
eller8,5 prosent av allenorske kommuner. Vi ser altsåat det er en
svært stor avstand mellomandel kommuner som i denne
undersøkelsenhar hatt barnefamilierboende og KOSTRA-tallene,
som vi ikkekan forklaresmed tilgjengeligedata og undersøkelser.

Over halvparten (52 prosent) av kommunene svarerat unge
mellom18 og 24 år har oppholdt seg i midlertidigbotilbud i 2010.
For unge under 18 år uten følge med pårørende gjelderdette tre
prosent av kommunene. Det laveantallkommuner som oppgir at
unge under 18 år har hatt opphold i midlertidigbotilbud viserat
fenomenet forekommer, men her mangler vi også informasjon for
å si noe mer om dette funnet.

For allede tre gruppene nevnt her er det flest kommuner som
svarerat den vanligsteoppholdstiden i midlertidigbotilbud er
under tre måneder. Det er likevelseks prosent av kommunene
som svarerat vanligsteoppholdslengdefor barnefamilieri
midlertidigbotilbud er mer enn tre måneder. Andelenkommuner
som svarerat vanligoppholdslengdefor unge mellom18-24år er
mer enn tre måneder er også seks prosent. Ingen svarer at vanligste
lengeopphold i midlertidigbotilbud for unge under 18 år er mer
enn tre måneder. Dess større kommunen er desto høyereandel er
det som svarerat vanligoppholdslengde i midlertidigbotilbud er
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mer enn tre måneder for barnefamilierog unge mellom18-24år
(se tabelleri vedlegg2).

I denne kartleggingenhar vi sett at relativtmange kommuner
svarerat barnefamilierog unge under 24 år har hatt opphold i
midlertidigbotilbud i 2010.Oppholdene er i de fleste kommuner
er vanligvisunder tre måneder, men noen store kommuner svarer
at vanligsteoppholdslengdeer mer enn tre måneder. Kartleggingen
av bostedsløse i 2008 viste at størsteparten av bostedsløse personer
som hadde dagligomsorg for barn oppholdt seg midlertidighos
venner og kjente.En stor andel (24 prosent) bodde i midlertidig
boalternativ.Over halvpartenav bostedsløseunder 24 år oppholdt
seg hos venner og kjente (Dyb og Johannessen2009).
Kartleggingenav bostedsløseviserat det er en stor andel
vanskeligstiltebarnefamilierog unge under 24 år som ikke
oppholder seg i midlertidigbotilbud. Dette understrekerat denne
kartleggingenav kommunenes bruk av midlertidigebotilbud gir en
annen type informasjonog kunnskap enn de landsomfattende
kartleggingeneav bostedsløse.

4.5 Oppsummering

I dette kapitlethar vi gått i gjennom hvem som oppholder seg i
midlertidigebotilbud. Analysener basert på data fra surveyenetil
kommunene og til tilbyderne.Kapitlet viser hvilkegrupper
kommunene oppgir at har oppholdt seg i midlertidigebotilbud i
løpet av 2010, tilgjengeligheteni de uliketilbudenesamt en
grundigereanalyseav gruppene ”barnefamilier”og ”unge under 24
år”.

De gruppene flest kommuner oppgir å ha gitt midlertidigbotilbud
til er rusavhengige,personer med dobbeltdiagnose.71 prosent av
kommunene svarer at personer med rusavhengighethar oppholdt
seg i midlertidigbotilbud i 2010.58 prosent av kommunene oppgir
at personer med dobbeltdiagnosehar oppholdt seg i midlertidig
botilbud. Om laghalvpartenav kommunene svarer at personer
med kjent ellersynligpsykisklidelsehar oppholdt seg i midlertidig
botilbud. 52 Prosent av kommunene oppgir at unge mellom18 og
24 har oppholdt seg i midlertidigbotilbud i 2010.41 prosent av
kommunene svarerat barnefamilierhar hatt opphold i midlertidig
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botilbud. 39 prosent oppgir at økonomisk vanskeligstiltehar hatt
opphold i midlertidigbotilbud.

Det er ingen av tilbydernesom oppgir at de flestesom oppholder
seg i tilbudet er under 24 år. Flestepartenav tilbyderneoppgir at
størsteparten av beboerne deres er i aldersgruppene25-34år og
35-44år (henholdsvis26 og 28 prosent oppgir dissealders-
gruppene).Fordelt på type tilbydereviserdataene at over
halvpartenav ”hotell/pensjonat” oppgir at de fleste vanskeligstilte
beboere er under 34 år. Dette gjelderfor om lagen tredel av
”natthjem/døgnovernatting”, ”camping” og ”familie/krisesenter”.
Nær halvpartenav ”natthjem/døgnovernatting” svarer at flest
beboere tilhører aldersgruppen35-44år.

24 prosent av tilbydernesvarerat de har hatt barnefamilierboende
i løpet av 2010.Seksmidlertidigebotilbud (syvprosent av
tilbyderne)svarer at de har hatt barn/unge uten følge med
pårørende boende i løpet av 2010.Tilbydernesom svarerat de har
hatt barn/unge under 18 år boende er de samme som har hatt
barnefamilierboende. De fleste som oppgir å ha hatt disse to
gruppene boende er ”hotell/apartment”, ”midlertidigromutleie”
og ”midlertidigeutleieboliger”.Generelt skårer tilbyderesom har
hatt barnefamilierog barn/unge under 18 år bedre på allemål av
kvaliteti de midlertidigebotilbudene.Barnefamilierog unge under
24 år har en vanligoppholdslengdepå mindre enn tre måneder i
langtde flestekommunene.
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5 Hvor lengeer midlertidig?

Forrige kartleggingav bostedsløse i Norge viserat 26 prosent av
allebostedsløse oppholder seg i midlertidigboalternativellerakutt
overnatting.En av fire av disseoppholder seg der i mer enn seks
måneder, og 23 prosent oppholder seg der i mellom3 uker og 6
måneder (Dyb og Johannessen2009).Med tanke på at
kartleggingenble gjennomført et år etter at den nasjonale
strategienfor å forebyggeog bekjempebostedsløshet som hadde
klareresultatmålom maksimumlengdepå 3 måneder for opphold i
midlertidigbotilbud ble avsluttet,må dette anses som et høyt tall.
Riksrevisjonensundersøkelsevåren 2007 fant også at midlertidig
botilbud brukes mer enn tre måneder (Riksrevisjonen2007-2008).
En ny rapport fra Oslo kommune viser at andelen personer som
oppholder seg i midlertidigbotilbud i mer enn tre måneder i Oslo
har økt jevnt siden 2007(Kommunerevisjonen2011).Disse
studiene tatt i betraktninger det interessantat Drøpping (2005)
fant at mange av kommunene i studien selvopererte med en øvre
tidsrammepå tre måneder for opphold i midlertidigbotilbud.
Svendsen(2003)leggervekt på at ”begrepet ’midlertidig’skalgi
uttrykkfor en målsettingom at hjelpen ikkeskalværeen
permanent løsning.Utgangspunkteter at hjelp fra sosialtjenesten
skalværemidlertidig.Måleter at den enkelteskal få hjelp til å finne
permanente løsningerpå problemene og ikkebli varigavhengigav
sosialstønad.

I denne kartleggingenhar vi spurt både tilbydereog kommuner om
lengdenpå opphold for personer som oppholder seg i midlertidig
botilbud. Vi har spurt om den vanligstelengden,og varighetenpå
de lengsteoppholdene. I det følgendepresenteres resultatenefra
de to undersøkelsene.
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5.1 Vanligstelengdepå opphold i midlertidige
botilbud er under tre måneder

I surveyentil kommunene har vi spurt ”har noen av følgende
grupper hatt opphold i midlertidigbotilbud i 2010,og i tilfellehva
har vært den vanligstelengdenpå oppholdet for hver av
gruppene?”På dette spørsmåletkunne kommunene krysseav for
kategoriene”Inntil 3 uker”, ”3 uker - 3 mnd”, ”3-6 mnd”, ”over 6
mnd” og ”ikkeaktuelt”.De mange svaralternativenefor hver
gruppe gir oss få enheter i hver kategori, og vi har derfor valgtå slå
sammen kategorieneslikat vi kan se opphold på mer ellermindre
enn tre måneder for hver gruppe. Å gjøre et skillepå tre måneder
gir også mening i forhold til målene i den nasjonalestrategimot
bostedsløshet slikdet også er drøftet i innledningen.At vi får
oppgitt den vanligstelengdenbetyr at en del antakeligvisvil
oppholde seg både kortere og lengrei midlertidigebotilbud. Vi
minner om at denne kartleggingenikkesier noe om individene
som oppholder seg i midlertidigbotilbud. Vi vet for eksempelikke
hvor mange personer det dreier seg om i hver kommune.



87

NIBR-rapport 2011:13

Tabell5.1 Vanligsteoppholdslengdeforulikegrupperi midlertidigbotilbud
i 2010.Hverradi tabellenrepresentererettspørsmål,ogbare
andelkommunersomharsvartja(kryssetav)ermedi tabellen.
Prosent.N: 85

Grupper Inntil 3 mnd Mer enn 3
mnd

Total

Personer med
rusavhengighet

42 29 71

Personer med synlig
ellerkjent psykisk
lidelse

42 12 54

Personer med kjent
ellersynligfysisklidelse

12 2 14

Personer med
rusavhengighetog
kjent ellersynlig
psykisklidelse

31 27 58

Familiermed barn 35 6 41
Barn/unge under 18 år
uten følge med
pårørende

3 0 3

Unge 18-24år 46 6 52
Flyktninger 13 5 18
Andre utenlandske
statsborgere

20 11 31

Økonomisk
vanskeligstilte

32 7 39

Andre grupper13 5 1 6

Tabell5.1 viser to forskjelligeting. 1) den viserhvilkegrupper
kommunene har tildeltgitt midlertidige botilbud til, og 2) den viser
hvor lengede oppholder seg der. I denne delen av rapporten skal
vi konsentrere oss om lengdepå oppholdene. De ulikegruppene
som oppholder seg i midlertidigebotilbud er drøftet i forrige
kapittel.

Om laghalvpartenav kommunene i undersøkelsenhar hatt unge
personer under 24 år i midlertidigbotilbud i 2010.46 prosent
oppgir at en vanligoppholdslengdepå inntil tre måneder. Videre

13 Gruppen ”andre” kan stort sett fordelesmellom de eksisterende
svarkategoriene.
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viser tabellenat 41 prosent av kommunene oppgir at barnefamilier
har bodd i midlertidigbotilbud i løpet av 2010.I oppdrags-
beskrivelsenfra Husbanken er NIBR bedt om se spesieltpå unge
personer under 24 år og barnefamilier.I del 4.4 drøftes funnene
om disse to gruppene mer grundig.

Gruppen flest kommuner oppgir å ha bodd i midlertidigbotilbud i
2010er personer med rusavhengighet(71 prosent av kommunene).
29 prosent av kommunene oppgir at opphold på mer enn tre
måneder er den vanligstelengdenpå oppholdene. Personer med
dobbeltdiagnoseer den gruppen som flest kommuner oppgir å ha
opphold i midlertidigebotilbud i mer enn tre måneder. Gruppen
”andre utenlandskestatsborgere”oppgis også å ha relativtlange
opphold i midlertidigbotilbud. Samleter det kun 31 prosent av
kommunene som oppgir at denne gruppen oppholder seg i
midlertidigbotilbud, og 11 prosent oppgir at vanligoppholds-
lengdeer mer enn tre måneder.

Vi har nå sett den vanligstelengdepå opphold i midlertidige
botilbud fordelt på grupper. I det følgendepresenteres hvordan de
viktigstegruppene fra tabell5.1 fordeler seg etter kommune-
grupper. Talleneer presentert i vedlegg2 bak i rapporten.

I kommunegruppe3 er det kun personer med rusavhengighetog
personer med dobbeltdiagnosesom vanligvisbor mer enn tre
måneder i midlertidigbotilbud. For alleandre grupper er den
vanligsteoppholdslengdeninntil tre måneder i denne kommune-
gruppen. Innenfor de andre kommunegruppenevarierervanlig
oppholdslengdei større grad.Rusavhengigeer den gruppen i flest
kommuner vanligvishar opphold i midlertidigebotilbud i mer enn
tre måneder. Det er størst andel av kommuner og bydeleri storby-
gruppen som oppgir at rusavhengige har en vanligoppholdslengde
på mer enn tre måneder (64 prosent). Videresvarer43 prosent av
kommunene i kommunegruppe2 at vanligoppholdslengdefor
denne gruppen er mer enn tre måneder. En av tre kommuner i
kommunegruppe1 svarerat vanligoppholdslengdefor
rusavhengigei midlertidigbotilbud er mer enn tre måneder.

For personer med kjent ellersynligpsykisklidelsevarierervanlig
oppholdslengdeetter kommunestørrelse.40 prosent av
storbyene/bydelene svarer at vanligsteoppholdslengdefor denne
gruppen er mer enn tre måneder. For kommunegruppe1 og 2
gjelderdette for om lagti prosent av kommunene.
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For barnefamilieroppgir langt de fleste kommuner at denne
gruppen vanligviser i midlertidigbotilbud i inntil tre måneder. Det
er likevelnoen kommuner/bydeler i storbygruppenog i
kommunegruppe1 som svarer at vanligsteoppholdslengdefor
denne gruppen er mer enn tre måneder.

Personer med dobbeltdiagnoseer den gruppen som flest
kommuner oppgir å ha gitt midlertidigbotilbud til i 2010 etter
personer med rusavhengighet.Personer med dobbeltdiagnoseer
også den gruppen som størst andel kommuner oppgir å ha en
vanligoppholdslengdepå mer enn tre måneder i midlertidig
botilbud, sett i forhold til hvor mange som totalt svarer at de har
denne gruppen i midlertidigbotilbud. Personer med dobbelt-
diagnosesom vanligvisoppholder seg mer enn tre måneder i
midlertidigbotilbud er mer utbredt i storbyene/bydelene og
kommunegruppe1 enn i de mindre kommunene.

Rundt halvpartenav kommunene oppgir at unge under 24 år har
fått midlertidigbotilbud i 2010.Fordelt på kommunegrupper viser
dataene at opphold på mer enn tre måneder i midlertidigbotilbud
for denne gruppen kun gjelder for storbygruppenog
kommunegruppe1.

Dataene for vanligstelengdepå opphold i midlertidigebotilbud
viserat det er noen grupper som vanligvishar lengreopphold i
midlertidigebotilbud enn andre. Dette gjelderspesieltfor personer
med rusavhengighet,personer med dobbeltdiagnoseog til en viss
grad utenlandskestatsborgere som ikkefallerinnenfor kategorien
flyktninger.Disse gruppene har de lengsteoppholdene. Vi har ikke
spurt etter årsakenetil lengdenpå opphold i midlertidigebotilbud
for de ulikegruppene, men det er nærliggendeå tenke at de
gruppene som oppholder seg lengst i midlertidigbotilbud er de
som kommunene har størst utfordringer med å finne egnede
boligertil. Fordelt på kommunegrupperser vi at for spesielt
rusavhengigeog personer med dobbeltdiagnose,er det en høy
andel store kommuner som oppgir at disse to gruppene vanligvis
har opphold i midlertidigbotilbud på mer enn tre måneder. En
muligtolkninger at det i de større byene er vanskeligereå skaffe
egnede boligertil de allermest vanskeligstiltepå grunn av det store
presset i boligmarkedet.Fra kartleggingenav bostedsløse i 2008
vet vi at andelen bostedsløse personer med rusavhengigheter like
stor i allekommunegruppene.Hvordan kommunene løser saker



90

NIBR-rapport 2011:13

knyttet til nettopp rusavhengighetog personer med
dobbeltdiagnoseanalyseresnærmerei kapittel9.

Tilbyderneer i surveyenbedt om å svare på hva den vanligste
lengdenpå oppholdene for personer uten boliger. De ble ikke
bedt om å velgei mellomulikesvarkategorierslikkommunene
gjorde,men skriveinn hva den vanligstelengdenpå opphold var i
2010.60 av 85 tilbyderesvarte på dette spørsmålet.Vi bruker de
samme svaralternativenesom i spørreskjemaettil kommunene.

Tabell5.2 Svarfratilbydere.Vanligstelengdepåoppholdi midlertidig
botilbud.Prosent.N: 85

Lengde på opphold Prosent
Inntil 3 mnd 33
Mer enn 3 mnd 25
Annet 13
Ubesvart 29
Sum 100

En av tre tilbyderesvarer at vanligstelengdepå midlertidige
opphold er inntil tre måneder, mens en av fire tilbyderesvarer at
vanligsteoppholdslengdefor beboerne er mer enn tre måneder. 13
prosent svarer det vi har kategorisertsom ”annet”. I denne
kategorienfinner vi en del som svarer at den vanligstelengdenpå
opphold er mellomnoen dager og mange måneder, opp til flere år.
Andelen tilbyderesom svarerat vanligoppholdslengdeer mer enn
tre måneder er høyere enn det kommunene svarer,med unntak av
noen få grupper. Mangeav de midlertidigebotilbudene,som har
svart på denne undersøkelsen,oppgir at det er flere kommuner
som benytter tilbudet. Vi kan derfor ikkedirekte sammenligne
svarenefra kommunene med svarene fra tilbyderne.Det er likevel
interessantat tilbydernerapporterer om lengreopphold enn det
kommunene gjør.

Det er forskjelli vanligstelengdepå opphold i privateog offentlige
midlertidigebotilbud. Tabell5.3 viserat oppholdene er betydelig
lengrei offentligenn i privat drevet tilbud.
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Tabell5.3 Vanligsteoppholdslengdei midlertidigbotilbudetteromtilbudet
eroffentligellerprivatdrevet.Prosent.N: 60

Offentlig
drevet

Privat
drevet

Total

Inntil 3 mnd 20 56 47
Mer enn 3 mnd 53 29 35
Annet 27 16 18
Sum 100 101 100

Det er en langt større andel offentligdrevet tilbyderesom oppgir
at vanligoppholdslengdeer mer enn tre måneder enn det er
private.Over halvpartenav de offentligetilbyderneoppgir at
vanligoppholdslengdeer mer enn tre måneder. For private
tilbydereoppgir over halvpartenav vanligsteoppholdslengdeer
mindre enn tre måneder. Dette kan ha sammenhengmed hva slags
type tilbud som er offentligog privat drevet. Hotell/pensjonat og
campingplasserer i hovedsakprivat drevet, mens krisesentreog
midlertidigebotilbud under institusjonslovgivningeni hovedsaker
drevet offentlig.Kategoriendøgnovernatting (hospits o.l.)er i
hovedsakkategorisertsom private aktører. De store forskjellenei
vanligoppholdslengdemellomprivate og offentligemidlertidige
botilbud indikererat kommunene bruker uliketyper tilbud
forskjellig.Som en oppfølgingav dette prosjektet hadde det vært
interessantå se nærmerepå hvilkegrupper som oppholder seg i de
uliketyper midlertidigebotilbud. Det kan væreen sammenheng
mellomhvilkentype tilbud som brukes,gruppene de brukes til og
lengdenpå oppholdene.

5.2 Lengsteopphold i midlertidigbotilbud

I tilleggtil spørsmåleneom den vanligstelengden på opphold i
midlertidigbotilbud har vi spurt kommunene og tilbydernehva de
lengsteoppholdene er. Det er tydeligat dette ikkeer et entydig
spørsmål,spesieltikke for kommunene. I forbindelsemed
surveyenhar flere kommuner kontaktet oss for å forsikre seg om
hva vi mener med et opphold i midlertidigbotilbud (jfr.del 3.4).

I spørreskjemaettil kommunene har vi stilt følgendespørsmål:
”Hva var det lengsteoppholdet for personer i de ulikegruppene i
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2010?”.Spørsmåleter i skjemaetformulert på samme måte som
for vanligstelengdepå opphold. I fremstillingenav resultatenehar
vi slått sammen kategorierpå samme måte som i tabell5.1.Det er
litt færre kommuner som har svart på spørsmåleneom lengste
opphold enn som har svart på spørsmåletom vanligste
oppholdslengde.

Tabell5.4 Lengsteoppholdforulikegrupperi midlertidigbotilbud.Hver
radi tabellenrepresentererettspørsmål,ogbareandel
kommunersomharsvartja(kryssetav)ermedi tabellen.
Prosent.N: 85

Grupper Inntil 3 mnd Mer enn 3
mnd

Total

Personer med
rusavhengighet

24 46 70

Personer med
synligellerkjent
psykisklidelse

26 26 52

Personer med
kjent ellersynlig
fysisklidelse

9 6 15

Personer med
rusavhengighetog
kjent ellersynlig
psykisklidelse

18 37 55

Familiermed
barn

32 7 39

Barn/unge under
18 år uten følge
med pårørende

5 1 6

Unge 18-24år 32 14 46
Flyktninger 11 6 17
Andre
utenlandske
statsborgere

17 14 31

Økonomisk
vanskeligstilte

20 17 37

Andre grupper 2 4 6
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For rusavhengigeser vi at nesten halvpartenav kommunen svarer
at lengsteopphold er mer enn tre måneder og 37 prosent sier at
lengsteopphold for personer med dobbeltdiagnoseer over tre
måneder. Ikke overraskendeer det er en større andel kommuner
som svarerat ”lengsteopphold” er mer enn tre måneder, enn som
sier at ”vanligstelengde”på oppholdene er over tre måneder.

I surveyentil tilbydernehar vi også spurt om lengsteopphold for
beboerne. Spørsmålettil tilbydernelød som følger ”Hvor lengehar
de beboere som har vært lengsthos dere bodd der?”.Fordi
skjemaeter sendt til et bredt spekter av midlertidigetilbud,også de
som ikkehar vanskeligstiltepå boligmarkedetsom målgruppe,har
vi spesifisertat vi er interessert i lengden på opphold for personer
som bor der fordi de manglerbolig.

Både kommuner og tilbydereer spurt om hva lengsteopphold i
midlertidigbotilbud er. Kommunene er bedt om å svare for ulike
grupper, mens tilbydernekun skullesvare på hvor lengede
beboere med lengstopphold har vært der. Grunnen til at
spørsmåleneikkeer stilt likt i de to surveyene,er at mens en
kommune kan ha mange typer klienter,har et midlertidigbotilbud
sannsynligviskun noen få elleren enkelt gruppe vanskeligstiltepå
boligmarkedet.Vi vet ikkeom tilbyderneregistrererlengdepå
opphold bedre ellerdårligereenn kommunene.

I spørsmålet til tilbydernehar vi spesifisertat dette gjelder
personer som bor der fordi de manglerbolig.Tilbydernekunne
svare på flere ulikekategoriertidsopphold, i fremstillingenav
resultatenehar vi valgtden samme inndelingensom over; inntil tre
måneder og mer enn tre måneder.

Tabell5.5 Lengsteoppholdblantbeboerei midlertidigbotilbud.Svarfra
tilbydere.Prosent.N: 68.

Lengde på opphold Prosent
Inntil 3 mnd 19
Mer enn 3 mnd 61
Ubesvart/Ikke aktuelt 20
Sum 100

Tabell5.5 viserat over halvpartenav tilbydernesvarer at de som
bor lengst i deres tilbud har bodd der i mer enn tre måneder. En av
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fem svarerat de beboere som har bodd der lengsthar bodd der i
inntil tre måneder. 20 prosent har enten ikkesvart på spørsmålet,
ellersvart at det ikkeer aktuelt for dem.

Når vi ser på hva lengsteopphold blant beboere er i de uliketyper
midlertidigebotilbud, ser vi at de allerflestesvarer at de som har
vært der lengst har opphold på mer enn tre måneder.

Tabell5.6 Lengsteoppholdblantbeboerei uliketypermidlertidige
botilbud.Prosent.N: 68

Hotell/
Pensjonat

Natthjem/
Døgnov.

Camping Familie/
Krisesenter

Midlt.
Inst.

Annet Total

Inntil 3
mnd

62 23 50 0 0 8 24

Mer enn
3 mnd

39 77 50 100 100 92 77

Sum 101 100 100 100 100 100 101
Her er det til dels få enheter i noen av kategoriene.Campinghar 8.
Familie/Krisesenter har 5 enheter.

I denne tabellenviseslengdenpå de lengsteoppholdene etter type
tiltak.Vi har slått sammen kategoriene”natthjem og andre
døgnovernattingssteder”og ”krisesenterog familiesenter”.Selv
om vi har slått sammen kategorierer det fortsatt noen kategorier
med få enheter, det gjelderspesielt”familiesenter/krisesenterog
”camping”.Vi har likevelvalgtå ta dem med her for å vise
fordelingenav lengsteopphold i denne typen tiltak.

For alletyper tiltak,med unntak av hotell/pensjonat, svarerden
største andelen at lengsteopphold er mer enn tre måneder. Det er
altsåflere som svarer at lengste opphold er mer enn tre måneder
enn mindre enn tre måneder. For familiesenter/krisesenterog
midlertidiginstitusjongjelderdet allesom har svart på spørsmålet.
I kategoriennatthjem/andre døgnovernattingsstedersvarer tre av
fire at lengsteopphold er mer enn tre måneder. Dette er et
interessantfunn da tiltaksom faller innenfor dissekategorieneskal
væremidlertidigeog akutte boløsninger.På dette spørsmåletsvarer
en høy andel av tilbyderne,hvilketbetyr at det er lite usikkerhet
knyttet til disse tallene.

I kapittel3 så vi at noen midlertidigebotilbud er innrettet mot
noen spesifikkegrupper. Noen tilbud er også primært for personer
som ikkehar egen bolig,mens andre kanskjehar helt andre
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målgruppersom for eksempelturister. De som ikkehar
vanskeligstiltepå boligmarkedetsom den primæremålgruppenkan
likeveltilbymidlertidigbotilbud til personer som ikkehar egen
bolig.Hoteller,pensjonater og campingplasserer eksemplerpå
slikesteder. Fordi tilbydernei denne kartleggingener så ulikeer
det fruktbart å se på hvor langede lengsteoppholdene er for ulike
typer tiltak.Nedenfor viseslengsteopphold for beboere i
midlertidigetilbud som er myntet på personer uten boligog i
tilbud som er innrettet mot spesifikkegrupper.

Tabell5.7 Lengsteoppholdi midlertidigbotilbudetteromtilbudeter
innrettetforallepersonerutenboligogenkeltegrupper.Prosent.
N: 61.

Tilbudet er
primært for
personer uten bolig

Tilbud for
spesifikkegrupper

Total

Inntil 3 mnd 8 40 21
Mer enn 3 mnd 92 60 79
Sum 100 100 100

Tabell5.7 viserat 92 prosent av tilbudenesom har vanskeligstilte
på boligmarkedetsom målgruppe,har beboere som har bodd der i
mer enn tre måneder. For tilbyderesom brukes av allegrupper,
svarer60 prosent at de som har vært der lengst,har vært der mer
enn tre måneder. Totalt svarer flest tilbydereat de som har bodd
der lengsthar bodd der i mer enn tre måneder.

Tabell5.8 Lengsteoppholdetteromtilbudeterinnrettetmotnoen
spesifikkegrupper.Prosent.N: 64

Tilbudet er
innrettet mot
spesifikkegrupper

Tilbudet er ikke
rettet inn mot
spesifikkegrupper

Total

Inntil 3 mnd 8 48 23
Mer enn 3 mnd 92 52 77
Sum 100 100 100

I tabell5.8 visesfordelingenav lengsteopphold etter om tilbudet
er innrettet mot spesifikkegrupper eller ikke.Tilbud for spesifikke
grupper har oftest personer i aktiv rus som målgruppe.Nesten alle
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tilbud som retter seg mot spesifikkegrupper svarer at de beboere
som har vært der lengst,har vært der i mer enn tre måneder. For
midlertidigebotilbud som ikkeer innrettet mot spesifikkegrupper
gjelderdette om laghalvparten.Dette er veldiglik fordelingsom i
tabellenover, hvilketkan ha sammenhengmed at et av fem tilbud
som primært er for personer som ikkehar egen boligogså er rettet
inn mot spesifikkegrupper, slikat kategorienetil dels er
overlappende.

5.3 Noen grupper oppholder seg mer i
midlertidigebotilbud og har lengre
opphold.

Det er tydeligat opphold i midlertidigebotilbud ikkealltider
kortvarigeog midlertidige.På spørsmåletom hva den vanligste
lengdenpå opphold i midlertidigebotilbud er svarerde fleste
kommuner under tre måneder for allegruppene. Det er imidlertid
noen grupper som oftere oppholder seg lengrei midlertidige
botilbud, dette gjelderspesieltpersoner med rusavhengighetog
personer med dobbeltdiagnose.Opphold i midlertidigbotilbud for
personer som manglerbolig inngår i definisjonenav bostedsløshet.
Denne kartleggingenhar vist at det ikkeer uvanligmed opphold i
midlertidigbotilbud som varer over tre måneder. Hva dette skyldes
kan vi ikkesi noe om ut fra foreliggendedata, men det er nær-
liggendeå tenke seg at manglende retningslinjerfor kommunene
når det gjelderlengdepå opphold i midlertidigebotilbud, kan ha
innvirkningpå hvordan kommunene jobber med personer som
oppholder seg i midlertidighusvære.Evalueringenav På vei til
egen boligviste at kommunene selvmente at de ikkenådde målene
for strategiendelvispå grunn av at de mangletegnede boliger(Dyb
m.fl.2008).At problemet med langeopphold i midlertidige
botilbud er mest utbredt i de store byene,kan tyde på at feno-
menet henger sammen med et presset boligmarkedder det kan
værevanskeligå finne boligertil personer som ikkeklarerdet selv.

Langt de fleste kommuner oppgir at personer med rusavhengighet
og dobbeltdiagnoseoppholder seg mer enn tre måneder i
midlertidigebotilbud. Vi kan ikkeut fra foreliggendedata si noe
om hvor mange personer det gjelder.Det er imidlertidinteressant
at så mange kommuner oppgir de samme gruppene. Dette kan



97

NIBR-rapport 2011:13

tyde på at kommunene har vanskelighetermed å finne egnede
boligløsningertil dissegruppene, ellerdet kan tyde på at disse
gruppene ikkeprioriterestil permanente boliger.

Resultatetav langeopphold i midlertidigebotilbud kan være
utsosialiseringfra samfunnet.Dyb m.fl. (2004)fremhever at fast
boliger en avgjørendefaktor når det gjelderdeltakelsei samfunnet.
For personer i aktiv rus, og personer som i tilleggtil rusproblemer
har psykiskelidelser,kan langeopphold i midlertidighusværebety
at de innlemmesi en kultur som medfører ytterligereutsosiali-
seringfra samfunnet. Dette gjelderspesieltfor personer som
oppholder seg i midlertidigebotilbud der det bor mange med
samme problemer (Flåto og Johannessen2010,Hermannsdottir
2002).Internasjonalforskning viserogså at desto lengerpersoner
er bostedsløsedesto vanskeligereer det for dem å integreresi
samfunnet (Snow& Anderson 1993;Farrington & Robinson
1999).En del personer som trenger hjelp til å finne midlertidig
botilbud vil sannsynligvisogså ha et behov for hjelp til å finne
varigbolig.Dette gjelderkanskjespesieltpersoner som har andre
problemer i livet i tilleggtil boligproblemet.I følgeLov om sosiale
tjenester skalNAV-kontoret/sosialtjenesten medvirketil å skaffe
bolig til de som trenger det, men det liggeringen forpliktelsetil å
stilleen bolig til disposisjon.Dette liggerdelvispå den bostedløse
selv.For personer som har vært bostedsløse lengeog kanskje
andre problemer i tillegg,kan det værevanskeligå finne tid og
krefter til å værepå boligjakt,med elleruten hjelp fra kommunen.
Viderekan manglendekunnskap om hvordan man går fram for å
skaffeseg boligværeet hinder for å få permanent bolig for
personer som er vanskeligstiltepå boligmarkedet.

5.4 Oppsummering

Opphold i midlertidigbotilbud skalvære”midlertidig”,men det
finnes ingen klaredefinisjonerav hva midlertidigskalvære(se
kapittel2). I dette kapitletanalysereslengdenpå opphold i
midlertidigbotilbud. Dataene er hentet fra kommunesurveyenog
surveyentil tilbyderne.

Kartleggingenviser at det er vanligerefor noen grupper å ha lengre
opphold i midlertidigebotilbud enn for andre. Dette gjelder
spesieltpersoner med rusavhengighetog personer med
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dobbeltdiagnose.29 prosent av kommunene oppgir at vanligste
oppholdslengdefor personer med rusavhengigheter mer enn tre
måneder. 27 prosent av kommunene oppgir også at vanligste
oppholdslengdefor personer med dobbeltdiagnoseer mer enn tre
måneder. Totalt 31 prosent av kommunene oppgir at de har hatt
utenlandskestatsborgere i midlertidig botilbud i løpet av 2010.11
prosent oppgir at vanligsteoppholdslengdefor denne gruppen er
mer enn tre måneder. For barnefamilier og unge under 24 år er det
en liten andel av kommunene som oppgir at vanligsteoppholds-
lengdei midlertidigbotilbud er mer enn tre måneder. Lengste
opphold i midlertidigbotilbud skillerseg ikkemye fra vanlig
oppholdslengdei svarene fra kommunene.

En av tre tilbydereoppgir at vanligsteoppholdslengdei tilbudet er
mindre enn tre måneder. En av fire oppgir at vanligste
oppholdslengdeer mer enn tre måneder. 61 prosent av tilbyderne
oppgir at de beboere som har bodd der lengsthar bodd der i mer
enn tre måneder. Alle”familie/krisesenter” og alle”midlertidige
botilbud under institusjonslovgivningen”svarer at lengsteopphold
er mer enn tre måneder. Dette gjelderfor 77 prosent av
”natthjem/døgnovernatting”, halvpartenav ”camping”og 39
prosent av ”hotell/pensjonat”. Det er hovedsakeligtilbydere
innrettet mot spesifikkegrupper som oppgir at lengsteopphold er
mer enn tre måneder.
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6 Årsakertil at personer trenger
midlertidigbotilbud

6.1 Innledning

Et grunnleggendeprinsipp i Lov om sosialetjenester i arbeids-og
velferdsforvaltningener at sosialhjelpskalværeet sikkerhetsnett
for den enkelte når vedkommende ikkeklarerseg selv.
Kommunene yter derfor blant annet inntektssikringgjennom
sosialhjelpog kvalifiseringsstønad. Krav på midlertidighusvære
liggerinnenfor sosialtjenesteloven,og gjelderfor personer som
ikkeklarerå finne midlertidigbotilbud selv.Det er rom for en viss
tolkningav loven i forhold til at kommunen plikter å finne
midlertidigbotilbud for ”dem som ikkeklarerdet selv”.Svendsen
(2003)fremhever imidlertidat ”formuleringen”ikkeklarer”
forutsetter en vurderingav klientensfremtidigemuligheter,og
såledesikkegir grunnlagfor en tilbakeskuendevurdering.Det er
derfor ikke relevantom en klient selvforskyldthar kommet i en
situasjonhvor vedkommendehar behov for hjelp,ellerom
klientenhar hatt behov for hjelp over lengretid” (s.48).Kravet på
hjelp til midlertidigbotilbud kommer også fram i forarbeidenetil
sosialtjenesteloveni Ot. Prp. Nr 29 (1990-1991)14. At klientenehar
rett på midlertidighusværeuavhengigav årsaktil bostedsløsheten,
har stor betydningfor de allermest vanskeligstiltesom ofte kan
oppleve at deres vanskeligelivssituasjoner til hinder når de skal
inn i fast bolig (Dyb m.fl. 2004,Sahlin1998).

I denne kartleggingenhar vi spurt kommunene om hva de
vanligsteårsakeneer til at personer trenger midlertidigbotilbud. Å
si noe om årsaksforholdi denne sammenhengkan værefruktbart i

14 Brev til Fylkesmanneni Vestfold fra Sosial-og helsedirektoratet.
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forhold til å bidra til at hjelpeapparatetskal rettes inn mot de
riktigegruppene med nødvendigetiltak.Det er imidlertidikke
uproblematiskå se etter årsakertil bostedsløshet i en undersøkelse
som denne (jfr.Dyb m.fl.2004;Dyb og Johannessen2009).I
hovedsakgår diskusjonenut på at man kan skillemellom
strukturelleog individuelleforklaringernår det gjelderårsakertil
bostedsløshet.De strukturelleforklaringeneer knyttet til faktorer
som for eksempelmangelpå boligerog/ eller tilgjengeligeboliger,
økning i arbeidsledighetenellerandre endringer i arbeidsmarkedet.
Endringer i de strukturellefaktorene har innvirkningpå
boligmarkedetog treffer ofte de mest vanskeligstilteførst (Dyb
2002).Individuelleforklaringertar utgangspunkti ”egenskaper”
ved individet.Dette kan værerusavhengighet,voldeligatferd,
psykiskelidelserellerandre trekk ved individetsom kan gjøre det
vanskeligfor dem å skaffebolig.Individuelleforklaringerpå
bostedsløshet er også knyttet til faktorer som ikkenødvendigviser
forårsaketav individetselv,som for eksempelvold og/ eller
konflikt i hjemmet som gjør at vedkommendeikkekan bo der
lenger(Dyb og Johannessen2009). Bostedsløshetvil i mange
tilfelleroppstå på grunn av en kombinasjonmellomstrukturelleog
individuellefaktorer, og det kan værevanskeligfor hjelpeapparatet
å svarepå hvorfor en person er bostedsløs.Viderekan
bostedsløsheten ha vart i lengreperioder, og det kan derfor være
vanskeligå si noe om hva som er den ”egentligeårsaken”til
bostedsløsheten.Langvarigbostedsløshet involvererofte
sammensattesituasjoner,og ikke egenskaperved personen.
Årsakertil at personer trenger midlertidigbotilbud er lettere å
svare på da dette er knyttet til en situasjonsom vedkommende
opplever her og nå og formidler til hjelpeapparatet.

6.2 Årsakertil bruk av midlertidigbotilbud

I denne kartleggingener spørsmålene om årsakertil at personer
trenger midlertidigbotilbud knyttet til situasjonerkommunene
opplever at klientenebefinner seg i. Vi har lagt oss nær kategoriene
som ble brukt i kartleggingenav bostedsløse i 2008.Vi har spurt
kommunene ”Hva er den vanligsteårsaken til at personer trenger
midlertidigbotilbud?”.Kommunene er bedt om å oppgi de tre
viktigsteårsakeneuten å rangeredem.
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Tabell6.1 Vanligsteårsakertilat personertrengermidlertidigbotilbud.
Prosent.N: 85. Hverradi tabellenrepresentererettspørsmål,
ogbareandelkommunersomharsvartja(kryssetav)ermedi
tabellen.

Storbyer >40 000
(1)

10 000 –
39 999 (2)

< 9 999
(3)

Total

Utkastelsefra
bolig

85 92 100 30 67

Bor hos
venner og
kjente

73 50 50 27 48

Soverute 31 25 36 9 22
Konflikt i
familien

15 25 14 21 19

Utskrivingfra
institusjon

19 17 29 9 17

Løslatelsefra
fengsel

15 17 36 3 14

Venter på
innflyttingi
bolig

15 8 7 12 12

Vold i familien 4 17 0 12 8
Samlivsbrudd 0 17 7 9 7

Tabell6.1 viserde viktigsteårsaker kommunene oppgir til at
personer trenger midlertidigbotilbud fordelt på kommunegrupper.
Kolonnen til høyre viserden totale andelen av de 85 kommunene
som har kryssetav for den gitte årsaken.Tabellener satt opp slik
at den årsakenflest kommuner oppgir står øverst i tabellen.I det
følgendedrøftes noen av de viktigste funnene knyttet til årsakertil
at personer trenger midlertidigbotilbud.

Totalt er det 67 prosent av kommunene som svarerat utkastelse
fra boliger en av de vanligsteårsakenetil at personer trenger
midlertidigbotilbud. Allekommunene i kommunegruppe2 svarer
at utkastelsefra boliger en av de vanligsteårsakenetil at personer
trenger midlertidigbotilbud. For kommunegruppe1 og
storbygruppengjelderdette for henholdsvis92 og 85 prosent av
kommunene/bydelene. I den minste kommunegruppener det om
lagen av tre kommuner som svarerat utkastelseer den vanligste
årsakentil at personer trenger midlertidigbotilbud. At utkastelser
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er tett forbundet med bostedsløshet er ikkenoe nytt. I strategien
for å forebyggeog bekjempebostedsløshet var det et eget
resultatmålå redusere antallutkastelsermed 50 prosent. I
kartleggingenav bostedsløse i 2008så vi også at utkastelsefra bolig
var en av de viktigsteproblemsituasjonenei livet til bostedsløse
personer (Dyb og Johannessen2009).I kapittel9 går vi igjennom
hvordan kommunene i undersøkelsenvil løse ulikesaker knyttet til
behov for midlertidigbotilbud, blant annet som følge av utkastelse.

Etter utkastelseer den hyppigsteårsakenkommunene oppgir til at
personer trenger midlertidigbotilbud er at de bor hos venner og
kjente.RundskrivU-5/2003, veilederfor kvalitetskravtil
midlertidighusvære,fremhever at midlertidighusværebare skal
benyttes i akutte situasjoner,og nevner for eksempelbrann,
utkastelseog familiebruddsom eksemplerpå slikeakutte
situasjoner.Å bo hos venner og kjente kan både væreen akutt
situasjon-at man akkurathar flyttetdit, ellerdet kan væreen
situasjonsom ha vart i lengretid. Ovenfor belystevi noen av
sideneved behov for midlertidigbotilbud, og viste at loven kan
tolkes dit hen at personer har krav på hjelp uansett hvor lengede
har vært i situasjonen.Det betyr at selv om en person har bodd
lengehos venner og bekjente,for så oppsøker kommunen med et
boligbehov,har han/hun krav på midlertidigbolig.Om lag
halvpartenav kommunene svarer at å bo hos venner og kjente er
den vanligsteårsakentil at personer trenger midlertidighusvære.
Det er størst andel kommuner/bydeler i storbygruppensom
oppgir dette som årsak (73 prosent). Andelenkommuner som
svarerat vanligsteårsakener å bo hos venner og kjente synker
med kommunestørrelse,og 27 prosent av de minste kommunene
svarerat dette er vanligsteårsak.I kartleggingenav bostedsløseså
vi at den viktigsteoppholdsformen bostedsløse i 2008var hos
venner og kjente (Dyb og Johannessen2009).

Etter ”utkastelsefra bolig”og ”bor hos venner og kjente” er det å
sove ute den årsakenflest kommuner oppgir (22 prosent av
kommunene).Dette er et overraskendefunn når vi sammenholder
dataene med kartleggingenav bostedsløse,der to prosent av alle
bostedsløseunder kartleggingenikkehadde ordnet overnattingfor
kommende natt. Kartleggingenav bostedsløseforegår i slutten av
november/ begynnelseav desember,og det kan tenkes at en del
personer som sover ute resten av året trekker inn i vinter-
månedene.Men at det å sove ute oppgis som den tredje vanligste
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årsakentil at personer trenger midlertidigbotilbud i denne
kartleggingener et interessantfunn. Det er imidlertidviktigå
huske på at vi i denne undersøkelsenser på andel kommuner som
svarerpå vanligsteårsaker,og ikkeantallindividersom opplever
den gitte situasjonen.Behov for midlertidigbotilbud fordi man
sover ute er vanligsti kommuner med 10 000 – 39 999 innbyggere
og i storbyene (henholdsvis31 og 36 prosent). Dernest kommer
kommunegruppe1 og 3. I den minste kommunegruppener det ni
prosent som oppgir dette som en av de vanligsteårsakenetil at
personer trenger midlertidigbotilbud. En studie gjort av Oslo
kommune vinteren 2009 viserat nærmerehalvpartenav de som
bodde ute i Oslo hadde bodd ute i mer enn 2 uker. Av dissehadde
41 prosent fått tilbud om midlertidigbotilbud (Oslo kommune
2009).

Det er tilsynelatendeet stort sprik mellomdenne studien og
kartleggingeneav bostedsløse som viser at to prosent (rundt 120
personer) av allebostedsløs sover ute. Her er det nødvendigå
poengtere at de to studiene er sværtulike.Tallenefra denne
studien viser antallkommuner som sier at personer tenger
midlertidigbotilbud gjennom etheltårfordi de sover ute. Vi vet
ikkehvor mange personer det dreier seg om. Den landsomfattende
kartleggingenav bostedsløse viserantallpersoner som faktisk
sover ute i løpet enuke i året.

Manglendeboligved løslatelsefra fengseler en kjent
problemstillinginnenfor arbeidet med bostedsløse,og at personer
som løslatesfra fengselikkeskalbo i midlertidigbotilbud var et
eget mål innenfor strategienfor å forebyggeog bekjempe
bostedsløshet (Dyb m.fl. 2006;Dyb m.fl. 2008).Det er relativtfå
kommuner i denne undersøkelsensom oppgir at løslatelsefra
fengselsom en av de vanligsteårsakenetil bruk av midlertidig
botilbud (totalt 14 prosent av kommunene).Det er imidlertid
nokså store variasjonermellomkommunegruppene.Mens det er
tre prosent av kommunene i den minste kommunegruppensom
svarerat løslatelsefra fengseler en av de vanligsteårsakenetil at
personer trenger midlertidigbotilbud, er det 36 prosent av
kommunene i kommunegruppe2 som svarerdette. Det er muligå
tolke resultateneslikat løslatelsefra fengselblir en mindre viktig
årsaktil at personer trenger midlertidigbotilbud fordi mange som
løslatesgjør det til en adressehos venner og kjente og melder sitt
boligproblemtil kommunene på et senere tidspunkt.
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Kommunenes rapportering beror i så fallpå at de i liten grad vet
når en klient løslatesfra fengsel.En annen muligtolkninger at
fokuset på boligog løslatelsehar medført at kommuner og fengsler
i dag arbeidergodt sammen,og at det derfor ikkeer så mange som
oppgir løslatelsesom en viktigårsaktil at personer trenger
midlertidigbotilbud.

Konflikt i familienoppgir en av fem kommuner som en av de
viktigsteårsakenetil at personer trenger midlertidigbotilbud. Dette
er en viktigereårsak for de minste kommunene enn for eksempel
det å sove ute er. Utskrivingfra institusjoner også en årsak en del
kommuner oppgir som den viktigsteårsakentil at personer trenger
midlertidigbotilbud. Dette er mest utbredt i de tre største
kommunegruppene.”Venter på innflyttingi bolig”er samlet sett
ikkeoppgitt som en veldigvanligårsak til at personer trenger
midlertidigbotilbud. Det er hovedsakeligstorbyene/bydelene som
svarerat dette er en vanligårsak.Dette underbyggerat opphold i
midlertidigbotilbud i storbyene og de større kommunene i større
grad er knyttet til mangelpå egnede boligerenn det er i de mindre
kommunene.

Vold i familienog samlivsbrudder de to kategorienesom færrest
kommuner mener er årsakentil at personer trenger midlertidig
botilbud. Vi ser imidlertidat i den minste kommunegruppener det
større andel kommuner som oppgir denne årsakenenn det er for
allekommunegruppenesamlet.

Det 13 prosent av kommunene som krysserav for svarkategorien
”annet”. Årsakenesom oppgis her er stort sett knyttet til at
vedkommendeer rusavhengig.”Manglendeboevne” trekkesogså
inn som årsak her. Noen av kommunene som svarer”annet” på
dette spørsmålet skriverat de ikkehar henvist til midlertidige
botilbud.

6.3 Oppsummering

Dette kapitletanalysererkommunenes svar på de vanligste
årsakenetil at personer trenger midlertidigebotilbud. Kategoriene
brukt her liggernær kategorienesom ble brukt i forbindelsemed
problemsituasjonerfor bostedsløse personer i kartleggingenav
bostedsløse i 2008.Kommunene kunne krysseav for tre årsaker
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som de mener er den vanligsteårsakentil at personer trenger
midlertidigbotilbud.

67 prosent av kommunene svarer at den vanligsteårsaken til at
personer trenger midlertidigbotilbud er utkastelsefra bolig.
Nesten allekommunene i de tre største kommunegruppeneoppgir
at dette er vanligsteårsakentil at personer trenger midlertidige
botilbud. Etter utkastelsefra boliger det flest kommuner som
svarerat den vanligsteårsakentil bruk av midlertidigbotilbud er å
bo hos venner og kjente.Andelenkommuner som oppgir dette
som vanligsteårsak synkermed minkendekommunestørrelse,og
er altsåvanligsti de større kommunene. 22 prosent av kommunene
oppgir at ”å sove ute” er den vanligsteårsaken til at personer
trenger midlertidigbotilbud. 14 prosent av kommunene oppgir at
løslatelsefra fengseler den vanligsteårsaken,mens konflikt i
familienoppgis som vanligsteårsak av 19 prosent av kommunene.
Utskrivingfra institusjonoppgir 17 prosent av kommunene som
viktigsteårsak.Denne årsakener mest svart av de tre største
kommunegruppene.Vold i familienog samlivsbrudder de
kategorienefærrestkommuner oppgir som vanligsteårsak til at
personer trenger midlertidigbotilbud. 13 prosent av kommunene
svarerat det er ”andre årsaker”enn de som er nevnt i skjemaet.
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7 Kvaliteti midlertidige
botilbud

I følge RundskrivU-5/2003 skalkommunene sørge for at tilbud er
tilgjengelignår behovet for midlertidigehusværeoppstår. Fordi
behovet for midlertidigebotilbud varierersterkt mellom
kommunene, vil det væreforskjelligeløsningeri bruken av slike
tilbud i de ulikekommunene. Ikke allekommuner har egne
midlertidigebotilbud til vanskeligstiltepå boligmarkedet.I noen
kommuner kan opphold i midlertidigbotilbud væreså sjeldneat de
ikkehar noen faste tilbud som de bruker15. Disse kommunene kan
bruke tilbud i andre kommuner, ellerfinne på kreativeløsninger
dersom behovet for midlertidighusværeplutseligskullemelde seg.

Det er forskjellpå midlertidigebotilbud som kommunene selv
driver og privatemidlertidigebotilbud der kommunen leierplass til
personer som trenger det. De kommunalebotilbudene eies og
drivesav kommunen selv,mens de private drivesav private
aktører og/eller frivilligeorganisasjoner. Uavhengigav hvem som
driver tilbudene,er det behov for vissekvalitetskrav,spesieltnår
det gjelderbotilbud til sårbare grupper (Drøpping 2005).Tidligere
ble det ikkestilt krav til de såkaltehospitsene som ble drevet av
private,og heller ikketil de kommunale.Tilbudenevar ofte både
dyre og sværtdårlige(Hermannsdottir 2002).I 2003 ble det derfor
utarbeidet en veilederfor kvalitetskravtil midlertidighusværeetter
lov om sosialetjenester § 4-5 (i dag lov om sosialetjenester i
arbeids-og velferdsforvaltningen§ 27).Formålet med rundskrivet
var å veiledekommunene i arbeidetmed å sikre forsvarligkvalitet
ved midlertidigebotilbud. I rundskrivetfremhevesdet at
kommunene bør utarbeideog inngå avtalermed tilbydereav

15 Noen kommuner har i forbindelsemed denne kartleggingenmeldt tilbakeat
undersøkelsenikkeer aktuellfor dem da de ikke bruker midlertidigebotilbud.
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midlertidigebotilbud. Slikeavtalerblir i dag gjerneomtalt som
kvalitetsavtaler.Kvalitetsavtalerer et nyttigverktøyfor
kommunene å bruke i forhold til det å følgeopp og etterprøve
kvalitetskravenesom er satt. Kommunene oppfordres til å inngå
avtalermed tilbydereav midlertidighusværei egen kommune, og i
andre kommuner dersom de benytter midlertidigebotilbud der.

Som nevnt tidligerevar et av målene i strategienPå vei til egen
boligat ingen skulletilbysdøgnovernattinguten kvalitetsavtale.I
evalueringenav strategienfinner Dyb m.fl. (2008)at en av fire
kommuner oppgir at de har nådd målet om ikkeå tilby
døgnovernattinguten kvalitetsavtale. Kommunerevisjoneni Oslo
kommune har nyligsett på hvordan kommunen bruker private
midlertidigebotilbud, og konkluderer med at Oslo kommune ikke
har nådd målet sitt om ikkeå bruke døgnovernattingsstederuten
kvalitetsavtale.Den vanligstebegrunnelsener at det ikkevar ledige
plasserved steder med kvalitetsavtale(Kommunerevisjonen2011).
RundskrivU-5/2003 fremhever at det var Oslo som opprinnelig
begyntemed kvalitetsavtaler,og veilederenfor kvalitetsavtaler
byggerpå mye av arbeidet Oslo kommune har gjort.

I det følgendeskalvi se på kommunenes bruk av kvalitetsavtaler
med midlertidigebotilbud, hvordan disse følgesopp samt si noe
om innretningenpå tilbudene i forhold til minstekravtil fysisk
standard på botilbudet.

7.1 Bruk av kvalitetsavtaler

7.1.1 Kommunene

I surveyentil kommunene har vi stilt følgendespørsmål ”Hvor
mange midlertidigebotilbud har kommunen kvalitetsavtalemed?”.
Tabell7.1 viserhvordan svarene fra kommunene fordeler seg.
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Tabell7.1 Antallmidlertidigebotilbudkommunenharkvalitetsavtale
med?Prosent.N: 85

Botilbud kommunen har
kvalitetsavtalemed

Prosent

Alle 7
De fleste 25
Under halvparten 11
Ingen 34
Ikke aktuelt/ubesvart 24
Sum 101

Det er en langt større andel kommuner som svarer at de ikkehar
kvalitetsavtalemed noen midlertidigebotilbud (34 prosent), enn
det er kommuner som svarer at de har kvalitetsavtalemed alle(syv
prosent). En krysskjøringmed spørsmål om kommunen har
henvist til midlertidigebotilbud i 2010,viserat 28 prosent av de
som svarerat de ikkehar kvalitetsavtalemed noen midlertidige
botilbud heller ikkehar henvist til sliketilbud i 2010.Det betyr at
72 prosent av de som ikkehar kvalitetsavtalemed noen faktiskhar
henvist til midlertidigebotilbud i 2010.En av fire kommuner
svarerat de har kvalitetsavtalermed de flestemidlertidigebotilbud
og 11 prosent svarerat de har kvalitetsavtalermed under
halvpartenav de midlertidigebotilbudene de bruker. Det er 24
prosent som ikkehar svart på spørsmåletellerhar svart ”ikke
aktuelt”.Av de kommunene som svarer”ikkeaktuelt” på
spørsmåletom kvalitetsavtalerhar over halvpartenhenvist til
midlertidigbotilbud i 2010.

Tabell7.2 viserom det er en sammenhengmellomandel botilbud
kommunene har kvalitetsavtalermed og kommunestørrelse.
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Tabell7.2 Andel botilbud kommunen har kvalitetsavtalemed
etter kommunegrupper.Prosent. N: 65

Storbyer > 40 000
(1)

10 000 –
39 999 (2)

< 9 999
(3)

Total

Alle/de
fleste

83 33 46 0 42

Under
halvparten

17 67 55 100 59

Sum 100 100 101 100 101

Kvalitetsavtalerer mest utbredt i de store byene.Fire av fem
storbyer/bydeler har kvalitetsavtale med alleellerde fleste
midlertidigebotilbud de bruker. I kommunegruppe2 har nesten
halvpartenav kommunene kvalitetsavtalemed alleellerde fleste
tilbydere.I den minste kommunegruppen er det ingen kommuner
som oppgir å ha kvalitetsavtalemed alleellerde flestemidlertidige
botilbud. I kommunegruppe1 oppgir en av tre å ha kvalitetsavtaler
med alleellerde fleste tilbydere.I del 3.2 viste vi at de store
kommunene i større grad enn de små bruker både kommunaleog
privatemidlertidigebotilbud. I de to minste kommunegruppene
svareren større andel kommuner at de kun bruker private tilbud.
Selvom kvalitetsavtalerbrukes til både offentligeog privat drevet
tilbud, er det interessantå se at de kommunegruppenesom har
lavestandel kommuner med kvalitetsavtalermed alleellerde fleste
tilbydere,også er de gruppene der størst andel kun benytter private
midlertidigebotilbud. Dette kan ha sammenhengmed at små
kommuner ofte bruker tilbud som hotell og campingplasser,som
brukes mer sporadiskog dermed ikkeer ”nødvendig” å lage
kvalitetsavtalermed.

7.1.2 Tilbyderne

Vi har også spurt tilbyderneom de har kvalitetsavtalermed
kommunene. Tabellenunder viserhva tilbydernehar svart.
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Tabell7.3 Kvalitetsavtalermedenellerflerekommuner?ProsentN: 85

Kvalitetsavtalermed
kommune(r)

Prosent

Ja 40
Nei 38
Ubesvart/Ikke aktuelt 22
Sum 100

Tabell7.3 viserat det er omtrent likemange tilbyderesom har
kvalitetsavtalemed en ellerflere kommuner som ikkehar det. 22
prosent av tilbydernehar enten ikke svart på spørsmåletellersvart
at det ikkeer aktuelt for dem. Tilbyderneer også spurt om de har
blitt kontaktet av kommuner i forbindelsemed opphold for
personer uten bolig i 2010.Rundt halvpartenav de som er
kontaktet av kommuner i forbindelsemed opphold for personer
uten bolig,har kvalitetsavtalemed en ellerflere kommuner.

Tabell7.4 Andeltilbyderemedogutenkvalitetsavtaleettertypetiltak.N:
66. Prosent.

Hotell/pen
sjonat

Natthjem/
Døgnovernatting

Camping Familie/
krisesenter

Midlt.
Inst

Annet

Ja 31 77 0 75 71 47
Nei 69 23 100 25 29 53
Sum 100 100 100 100 100 100

Tabell7.4 viser fordelingenav tilbyderemed og uten
kvalitetsavtaleetter type tilbud. For det første viser tabellenat det
ikkeer noen av tilbydernei kategorien”campingplass/ vogn/
hytte” som har kvalitetsavtale.Videreer det langtunder halvparten
av hoteller/pensjonater som har kvalitetsavtale.Dette kan ha
sammenhengmed det vi tidligerehar nevnt, nemligat disse
tilbudenebrukes mer sporadiskog derfor ikkei likestor grad
trenger å følgesopp gjennom kvalitetsavtaler.Kategoriene
”natthjem” og ”andre døgnovernattingssteder”slått sammen er
den gruppen der størst andel respondenter har kvalitetsavtale.Tre
av fire i denne gruppen oppgir å ha kvalitetsavtale.Også blant
krisesenter/familiesenterog midlertidigebotilbud under
institusjonslovgivningener det langt over halvpartensom oppgir å
ha kvalitetsavtale.
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Kvalitetsavtalerer mest relevantfor midlertidigebotilbud som tar i
mot mange personer som oppholder seg der på grunn av en
vanskeligboligsituasjon.Totalt er det 49 prosent av de midlertidige
botilbudene som primært er for personer som ikkehar egen bolig.
Av disseer det 48 prosent som har kvalitetsavtalemed en eller
flere kommuner.

I utgangspunktetskulleman tro at kvalitetsavtaleri hovedsak
gjelderfor private tilbydereder kommunene kjøper plasser til
personer som trenger midlertidigbotilbud. Tabell7.5 viser
imidlertidat to tredeler av tilbyderesom svarer at de er offentlig
drevet, har kvalitetsavtalermed en ellerflere kommuner. Tabellen
viserat det faktisker en større andel offentligdrevet tilbyderesom
har kvalitetsavtaleenn for de private tilbyderne.

Tabell7.5 Tilbyderemedogutenkvalitetsavtaleettertypedriver.N 66.
Prosent.

Offentlig Privat Total
Kvalitetsavtale 67 48 52
Ikke kvalitetsavtale 33 52 48
Sum 100 100 100

7.1.3 De som ikkehar kvalitetsavtaler

Det kan væreulikeårsakertil at tilbydereikkehar kvalitetsavtaler
med kommuner. Det kan værefordi de sjeldenhar vanskeligstilte
personer boende, ellerdet kan værefordi tilbudet er kommunalt
og derfor ikke trenger en avtalemed kommunen. I spørreskjemaet
til tilbydernehar vi spurt om ”dersom dere ikkehar kvalitetsavtale,
hva er årsakentil det”. I og med at skjemaeter sendt ut til et bredt
utvalgav aktører har vi også fått mange uliketyper svar på dette
spørsmålet.

I svarenefra tilbyderneer det en del som svarerat de ikkehar
kvalitetsavtalefordi de er kommunale foretak.Over så vi at det er
flere offentligedrevne tiltak som har kvalitetsavtaleenn det er
private som har det. Det kan væreforskjellpå kommunaleog
statligetiltaki forhold til hvem kommunene ønsker å inngåavtaler
med. I denne rapporten har vi ikkeanalysertkvalitetsavtaleri
forhold til om de offentligevirksomhetene er kommunaleeller
statlige,men det kan hende at det liggernoen forklaringeri dette
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skillet.Vi kan ut fra våre resultatersi at noen tilbyderesvarer at de
ikkehar kvalitetsavtalefordi de er kommunale.

I den grad svarenepå spørsmålet kan kategoriseresser vi en
interessantkategorisom vi kan kalle”vet ikke”.Her finner vi svar
som ”Vet ikkehva dette er”, ”Hva er det?”, ”Ikke hørt om”. Dette
er de mest ekstremesvarene vi finner i datamaterialet,og er
selvfølgeligikke representativefor tilbydereav midlertidige
botilbud. Det er likevelinteressantat kommunen bruker
midlertidigebotilbud som ikkevet hva kvalitetsavtalerer.

Noen tilbyderesvarer at det ikkeer aktuelt fordi de ikkehar fått
tilbud om kvalitetsavtalefra kommunen, mens en tilbydersvarer at
det ikkeer aktuelt fordi de er et hotell.

7.2 Oppfølging av kvalitetsavtaler

I veilederfor kvalitetskravtil midlertidighusværeskriver
Arbeidsdepartementetat ”Før kommunen tar i bruk midlertidig
husværebør det gjøresen vurderingav tilbudets standard” (s.1).
Og viderebør det inngåsavtalemed eieren av tilbudet i de tilfeller
kommunene tenker å bruke tilbudet flere ganger.Rundskrivet
fremhever også at sosialtjenestenmå ha adgangtil husværet,og til
nødvendigedokumenter, for å føre tilsynmed at avtalenblir fulgt.

I kartleggingener tilbydernespurt om ”har tilvisendeinstans
besøkt botilbudet/virksomheten?”. På spørsmåletkunne
respondentene svare ”ja”, ”nei” eller”ikkeaktuelt”.De som svarte
ja ble bedt om å spesifiserehvor mange besøk de har hatt i 2010.
Vi har kun spurt tilbyderneom besøk fra tilvisendeinstans.
Årsakentil dette er at noen av kommunene i utvalgetkan bruke
mange uliketyper tilbud, og dersom vi skulleha spurt dem om
oppfølgingav hvert enkelt tilbud kunne vi risikereat de ikkeklarer
å svare på spørsmålet,og i tilleggkunne vi ha risikerten lavere
svarprosent på undersøkelsen.
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Tabell7.6 Andeltilbyderesomharhattbesøkavtilvisendeinstansi
2010.N: 85. Prosent

Besøk av tilvisende instans Prosent
Ja 57
Nei 22
Ikke aktuelt/ubesvart 21
Sum 100

Tabell7.6 viserat over halvpartenav tilbydernehar hatt besøk av
tilvisendeinstans i 2010.Det er en likestor andel som svarer at de
ikkehar hatt besøk av tilvisendeinstans som de som svarer”ikke
aktuelt”eller ikkehar svart på spørsmålet.Det er interessant å se
på hvilketiltakkommunene besøker mest. Tabell7.7 viserhvilke
typer midlertidigebotilbud som svarerat de har hatt besøk av
tilvisendeinstans.

Tabell7.7 Besøkavtilvisendeinstansettertypetiltak.Prosent.N: 78

Hotell/
Pensjonat

Natthjem/
Døgnov.

Camping Familie/
Krisesenter

Midlt.
Inst.

Annet

Besøk 50 67 44 25 88 61
Ikke besøk 31 20 56 0 6 28
Ikke aktuelt 19 13 0 75 6 11
Sum 100 100 100 100 100 100

Vi ser her at ”midlertidigebotilbud under institusjonslovgiv-
ningen” er den typen tiltakder størst andel svarerat de har hatt
besøk av tilvisendeinstans. For ”familie/krisesenter”svarer75
prosent at problemstillingenikkeer aktuell.Dette kan ha
sammenhengmed det vi har vært inne på før, nemligat krisesenter
i utgangspunktetikkeskalbrukes som midlertidigbotilbud. Vi må
nevne at det er få enheter i denne kategorien,og at fordelingen
derfor slår kraftigut om en ellerto tilbyderesvarer det ene ellerdet
andre. For ”hotell/pensjonat” og ”campingplass/- vogn/- hytte”
svarer rundt halvpartenat de har hatt besøk av tilvisendeinstans.

Når vi ser hvilketyper tiltaksom har hatt besøk av tilvisende
instans i sammenhengmed om de har kvalitetsavtaleeller ikkeer
det 84 prosent av tilbyderemed kvalitetsavtale(r)som har hatt
besøk av tilvisendeinstans. Dette gjelderfor halvpartenav de som
ikkehar kvalitetsavtaler.
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Antallbesøk fra tilvisendeinstans variererveldigfra tilbydertil
tilbyder.En tilbyderhar svart at de hadde besøk av tilvisende
instans 100 gangeri 2010.Da har de telt med ansvarsgruppemøter
som antakeligvishar foregått i det midlertidigebotilbudet. En
respondent spesifisererat NAV er hovedinnsøkerog
hovedsamarbeidspartner,og ofte kommer på besøk i forbindelse
med ansvarsgruppemøter.En del tilbyderesvarer at innsøkende
instans har vært der en gang i 2010. De resterende fordeler seg
mellom1 og 100 besøk, med overtallav opp til 50 besøk.

7.3 Krav til kvalitet

I rundskriv 05/2003 Veilederfor kvalitetskravtil midlertidig
husværeetter lov om sosialetjenester fremhever Arbeidsdeparte-
mentet en del kvalitetskravsom kan inngå i en kvalitetsavtale.
Departementet understrekerat avtaleneskal ivaretaet
minimumskrav,og at det er opp til kommunene å utvide dem etter
behov. Følgendekvalitetskravnevnes i forslagettil kvalitetsavtaler:

� Botilbudet skalværeinnredet etter formålet.

� Beboere skalha mulighetfor matlaging.

� Beboerne skalha god tilgangtil bad og toalett.

� Beboere skalha tilgangtil vask av tøy.

� Utleierer ansvarligfor å rengjøre rom og utstyre med rent
sengetøyog rene håndklærfor hver ny beboer som flytter
inn. Ved lengreopphold skaldet leggesfram rent sengetøy
og rene håndklæren gang i uka.

� Beboere har rett til privatliv.

� Beboere skalha mulighetfor å motta besøk
Kvalitetskravenesom nevnes her gir mulighetfor tolkning.At
beboerne skal ha ”god” tilgangtil bad og toalett sier ikkenoe annet
enn at de skalha tilgangtil slikefasiliteter.Det stillesikkekrav til
hvor mange man kan dele bad og toalett med før tilgangenikke
lengerer god. Det vil også væreforskjellpå om det er familiereller
ensligesom skaldele bad og toalett. Det samme tolkningsrommet
gjelderfor ”mulighetfor matlaging”.Det er stor forskjellpå om
man har tilgangtil et kjøkkeni en boenhet som for eksempelen
hytte, ellerom man har tilgangtil et fellesutendørs kjøkkenpå en
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campingplass.Kvalitetsveilederener ment som veiledendeog
kommunene kan selv utforme kvalitetsavtalermed midlertidige
botilbud. Vi har ikkespurt kommunene ellertilbyderneom hva
slagskvalitetsavtalerde har, men det hadde vært interessant å se på
om kommunene skillerpå kvalitetsavtalermed uliketilbyderesom
er ment å huse ulikegrupper vanskeligstiltepå boligmarkedet.

I kartleggingenhar vi spurt både kommuner og tilbydereom disse
fasilitetenefinne i de midlertidigebotilbud. Under viseshvordan
tilbydernehar svart på dette spørsmålet.Svarenefra kommunene
har vi kryssjekketmed svarene fra tilbyderneog kommenterer dem
der det er relevant.

Tabell7.8 Andeltilbyderesomsvareratbeboernehartilgangpåulike
fasiliteter.Prosent.N: 85

Fasiliteter Prosent
Anledningtil vask av tøy 88
Nøkkel til eget rom 86
Rent sengetøyminst en gang i uka 78
Rene håndklærminst en gang i uka 78
Mulighetfor matlaging 77
Kjøleskappå rommet/boenheten 73
Enerom/familierom 72
Mulighetfor å skjermeseg fra
personaleog andre beboere

67

Tilgangpå eget toalett 61
Tilgangpå eget bad 61
Nøkkel til botilbudet 41
Egen leilighet 40
Mulighetfor oppbevaringav
møbler/større gjenstander

15

Anledningtil vask av tøy er den fasilitetflest tilbyderesvarer at
beboerne har tilgangpå (88 prosent). Deretter er det 86 prosent av
tilbydernesom svarerat beboerne har nøkkel til eget rom. Det er 8
prosent som svarer at beboerne ikkehar nøkkel til eget rom, de
resterende svarer at det ikkeer aktuelt eller ikkehar svart på
spørsmålet.Ikke å ha nøkkel til sin egen boenhet betyr at beboerne
i stor grad blir avhengigeav personalet for å komme inn, hvilket
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igjenbetyr en kraftiginnskrenkning i mulighetenefor privatlivi
botilbudet. Under halvparten,41 prosent, svarer at beboerne har
egen nøkkel til botilbudet. Natthjem og midlertidigebotilbud
under institusjonslovgivningener de som oftest svarerat beboere
ikkehar egen nøkkel til botilbudet. Tilgangpå rent sengetøyog
rene håndklærsamt mulighetfor matlagingog kjøleskappå
rommet er allefasilitetersom de fleste tilbydereoppgir at beboerne
har tilgangpå. Tilgangpå eget toalett og bad er det 61 prosent av
tilbydernesom oppgir at beboerne har tilgangpå. Bad og toalett
deles med mellom1 og 20 personer. Tre tilbyderesvarerat 20
personer deler bad og toalett, mens det er fem tilbyderesom svarer
at 10 personer deler bad. Fire tilbyderesvarerat 10 personer deler
toalett. Bad deles oftere med fem personer ellermer enn det
toaletter gjør.

15 prosent av tilbydernesvarerat beboerne har mulighettil å
oppbevare større gjenstandersliksom møbler og lignende.I
midlertidigebotilbud er det ikkemeningenat man skal flytte inn
med egne møbler, men for noen personer kan det midlertidige
botilbudet væreen type overgangsboligder man bor mens man
venter på å flytte inn i noe nytt. I en sliksituasjonkan det være
gunstigå ha mulighetfor oppbevaringav møbler. Viderekan lange
opphold i midlertidigbotilbud medføre at noen beboere ønsker å
ta inn sine egne møbler i boenheten.

Generelt fremstår kvaliteteni de midlertidigebotilbudene som bra
i forhold til kvalitetsveilederen.Kravene gir imidlertidet visst rom
for tolkning,og det samme gjør dataene i denne undersøkelsen.
Men at en stor andel av tilbydernetilfredsstillerkravenetil kvalitet
selvom mange ikkehar kvalitetsavtalerer positivt.Et rimelig
spørsmål er om det er nødvendigmed kvalitetsavtalernår
kvalitetenjevnt over er god. Vi mener at kvalitetsavtalerer et viktig
verktøysom kommunene kan bruke når de skalvelgepotensielle
tilbydere.Kvalitetsavtalergir også mulighetfor kommunene til å
etterprøve krav til kvalitetsom tilbydernehar gått med på skal
finnes i tilbudet.Det vil videreværemuligfor kommunene å
spesifiserenærmerehvilkenstandard det skalværei tilbudet
dersom det foreliggeren kvalitetsavtalemellomtilbyderenog
kommunen.
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7.4 Døgnpris

I surveyentil tilbydernehar vi spurt hvilkendøgnpris som betales
per beboer. I det følgendeskalvi se på resultateneav analysen.

Tabell7.9 Døgnprisi midlertidigbotilbud.Prosent.N: 85.

Døgnpris Prosent
< 500 per døgn 49
> 500 per døgn 28
Annet 9
Ubesvart 13
Sum 99

Tabell7.9 viserat om laghalvpartenav de midlertidige
botilbudene oppgir å ha en døgnpris på under 500 kroner. Noen
har oppgitt månedspris,og her har vi regnet ut døgnprisen på
grunnlagav det. 28 prosent svarer at de har en døgnpris på mer
enn 500 kroner. Kategorien”annet” fanger opp tilbyderesom ikke
har svart direkte på spørsmålet,men for eksempelhar svart ”det
kommer an på størrelsen på boligen”,”variereretter hvor de bor”
og så videre.

Tabell7.10 Døgnprisettertypemidlertidigbotilbud.Prosent.N:85.

Hotell/p
ensjonat

Natthjem/
Døgnovernatting

Camping Familie/
krisesenter

Midlt.
Inst

Annet

< 500 38 81 50 80 43 60
> 500 44 19 38 0 50 27
Annet 19 0 13 20 7 13
Sum 101 100 101 100 100 100

Tabell7.10viserhvordan de uliketyper midlertidigebotilbud
fordeler seg i forhold til døgnpris.Det er en del variasjoni svarene
til de uliketilbyderne.”Hotell/pensjonat” har den lavesteandelen
tilbyderesom svarer at døgnprisen er under 500 kroner (38
prosent). For ”midlertidigebotilbud under institusjonslov-
givningen”er det 43 prosent som svarerat døgnprisen er under
500 kroner, og 50 prosent som svarer at døgnprisen er over 500
kroner. ”Natthjem og andre døgnovernattingssteder”har den
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høyeste andel tilbyderesom svarerat døgnprisen er under 500
kroner. I del 3.3 viste vi at hovedparten av natthjemmene svarer at
de har en døgnpris på null kroner. I kategorien”familie/
krisesenter”er det 80 prosent som svarerat døgnprisen er under
500 kroner, og ingen som svarer at den er over 500 kroner.

Systematisertkunnskap om priser på midlertidigebotilbud er noe
som kan brukes videre i kommunenes boligsosialearbeid.
Alternativettil midlertidigebotilbud er for de flesteen permanent
bolig.Ved å synliggjørehva det koster å ha personer boende i
midlertidigbotilbud kan en, sett fra et økonomisk ståsted,
argumenterefor og i mot bruken av penger til midlertidigbotilbud
framfor mer permanente løsninger(eks.Barlindhaugm.fl. 2011).
Boligsosialtarbeid i kommunene må selvfølgeligta langt flere
hensyn,men i forhold til økonomi, kan det værenyttigå se på
døgnpriser i midlertidigebotilbud.

7.5 Trygghetfor beboerne

Myeav diskusjonenknyttet til bruk av midlertidigbotilbud er
usikkerhetensom følgermed denne boformen. For personer som
oppholder seg i midlertidigbotilbud, det væreseg natthjem eller
hotell, er tanken hele tiden at oppholdet skalværemidlertidig.At
noen opphold i midlertidigebotilbud kan bli særdeleslange(Flåto
og Johannessen2010),berører ikkedet faktum at beboerne kun
skalbo der midlertidigog tilbudet derfor er utformet for
midlertidigeopphold. Krisesenter kan væreet unntak da dette i
utgangspunktetskalbrukes som et oppholdssted for personer som
har opplevd vold og/ ellerandre traumer.

En del av utrygghetensom medfølgeropphold i midlertidig
husværeskyldesuvisshetenav hvor lengeman egentligkan bo der
(Johannessen2008).I denne kartleggingenhar vi gjort et forsøk på
å ”operasjonalisere”denne utryggheteni noen spørsmål til
tilbyderneangåendeutformingen av tiltakene.Spørsmåleneer
knyttet til hvor stabilbosituasjonen er for de som oppholder seg
der, og hva som eventueltgjøresnår en beboer må flytte.

Et spørsmål i spørreskjemaeter ”har dere husordensreglersom
beboeren forplikter seg til å følge?”.90 prosent av tilbydernehar
svart bekreftende på dette spørsmålet.At så mange har
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husordensreglerer kanskjeikkeså overraskende,det er tross alt
veldigvanligmed husordensregler- også i ordinæresameierog
borettslag.Husordensreglerer oftest til for å holde en vissorden
samt beskyttemedbeboere for eventuelt støy ellerandre
uromomenter. Når husordensreglerer på plasser det også lettere å
sanksjonerede som bryter dem. Tilbyderneer bedt om å svare på
hva slagssanksjonersom anvendesved alvorligebrudd på reglene.
De allerfleste tilbyderesvarer at utskrivingellerbortvisninger
sanksjonersom brukes ved alvorligebrudd på reglene.Noen
spesifisererat beboeren må til samtaleførst. En del tilbyderesvarer
at sanksjonener utskrivelsepå dagen,mens andre nevner ulike
tidsfristerog oppsigelsestider.En tilbyderskriver”utkastelse,som
andre leiligheter”.Dette tolker vi som om det er vanlig
oppsigelsestid.Alleandre som svarer at de har oppsigelsestidhar
tidsfristersom er langtkortere enn de tre månedene som er vanligi
følge husleieloven.Det er 72 prosent av tilbydernesom svarerat
de kan si opp/skrive ut beboere på dagen.11 prosent svarer at de
ikkekan gjøre det. Halvparten av de som kan si opp/skrive ut
beboere på dagen svarerat de har kvalitetsavtalemed en ellerflere
kommuner.

Diskusjonenknyttet til bruk av natthjem, som vi har referert i del
3.3,dreier seg i stor grad om at utestengingfra husværetpå dagtid
gjør det vanskeligfor beboerne å kunne delta i alminneligedaglige
aktiviteter,og videreforhold knyttet til å kunne leveog bo
selvstendigog ha en aktivog meningsfylttilværelsei fellesskap
med andre (brev fra Sosial-og helsedirektoratet).Diskusjonensom
i stor grad handler om mulighetenetil å leveet normalt livmens
man oppholder seg i midlertidighusværeer egentliggjeldendefor
alletyper midlertidighusvære,ikkekun natthjem og andre steder
der beboerne må oppholde seg ute på dagtid.

Vi har i kartleggingentil tilbydernespurt om ”har beboerne
mulighettil å væreborte en viss tid før han/hun mister plassen?”.
29 prosent av tilbydernehar svart at beboerne kan væreborte en
viss tid uten restriksjoner.De allerfleste,46 prosent, svarer at
beboerne kan væreborte under spesiellebetingelser.Tilbyderne
som svarerdette er bedt om å spesifiserehvilkebetingelsersom
gjelder.En del av svarenetilbyderneoppgir er knyttet til
tidsbegrensninger.Beboerne kan væreborte noen døgn før
han/hun mister plassen.Noen svarer at beboerne kan væreborte
lengre,så lengeplassenblir betalt for. Etter restriksjoneri forhold
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til tidsbegrensninger den vanligsterestriksjonensom tilbyderne
oppgir at beboerne kan væreborte fra tiltaketdersom det er avtalt.

Et tredje element som er knyttet til trygghetfor beboerne, og
mulighetentil å leveet så normalt liv som mulig,er om de kan
motta besøk eller ikke.Også her har tilbydernehatt mulighettil å
svare at beboerne har mulighettil å motta besøk under spesielle
betingelserog så spesifiserebetingelsene.Langt de fleste tilbydere
svarerat beboerne kan motta besøk. 41 prosent av tilbyderne
svarerat beboerne har mulighettil å motta besøk uten
restriksjoner.44 prosent svarer at de kan motta besøk under
spesiellebetingelser.Når vi ser nærmerepå hvilkebetingelser
tilbydernenevner er det tre vilkårsom nesten alletilbydernekan
plasseresinnenfor: Besøkkun av rusfrie personer, besøk innenfor
et gitt tidsrom og besøk etter avtale.

Selvom disse restriksjonenegir en vissmening,er det likevelnoen
betenkeligheterved at så mange tilbyderesvarerat besøk kan
forgår med visserestriksjoner.For eksempelkan det værepersoner
som selvbruker illegalerusmidler,og som i stor grad omgås andre
som bruker rusmidlersom oppholder seg steder der de ikkekan ta
i mot besøk fra personer som ikkeer rusfrie.Restriksjonenkan i
verste fall føre til at personene som oppholder seg i botilbudet får
redusert sin livskvalitetgjennom sosialisolasjon.Man kan
argumenterefor at besøk kan foregår utenfor botilbudet, men for
personer som kanskjeikkehar så god råd og med venner og
bekjente i samme situasjonkan det værevanskeligå delta på sosiale
aktivitetersom enten koster penger ellerforegår i det offentlige
rom.

Besøkog mulighettil å væreborte fra botilbudet uten å miste
plassen,er faktorer knyttet til det å ha mulighetfor privatlivmens
man oppholder seg i midlertidigbotilbud. Retten til privatliv
fremhevesogså i veilederenfor kvalitetskravtil midlertidig
husvære.Selvom midlertidigbotilbud skalbrukes i akutte
situasjoner,har vi sett at det for noen grupper brukes i lengre
perioder. Noen grupper kan også oppholde seg så lenge i ulike
midlertidigebotilbud at det til slutt blir en mer ellermindre
permanent boligsituasjonfor dem (Flåto og Johannessen2010).I
definisjonenav bostedsløshet regnes personer som oppholder seg i
midlertidigbotilbud som bostedsløse.En av grunnene til dette er
at det, delvispå grunn av utformingen og delvispå grunn av
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tidsbegrensningen,ikkekan kallesen bolig (se kapittel2). Når vi
ser på hvilkebegrensningerbeboerne i de midlertidigebotilbudene
i denne undersøkelsenhar, støtter dette opp om at midlertidige
botilbud sjeldenkan fungere som et godt alternativtil en
permanent bolig.

7.6 Oppsummering

Dette kapitletgår igjennomulikeaspekter knyttet til kvaliteti
midlertidigebotilbud. Vi har sett på i hvilkengrad kvalitetsavtaler
benyttes,hvordan kvalitetsavtalenefølgesopp samt tilgangpå ulike
fasiliteteri midlertidigebotilbud. Vi har også sett på i hvilkengrad
midlertidigebotilbud skaper tryggerammer for beboerne.

Kun syvprosent av kommunene svarerat de har kvalitetsavtaler
med alletilbyderede benytter. 34 prosent svarer at de ikkehar
kvalitetsavtalermed noen tilbydere.25 prosent av kommunene har
kvalitetsavtalemed de fleste tilbydere,og 11 prosent har
kvalitetsavtalermed mindre enn halvpartenav tilbyderne.I
storbygruppensvarer 83 prosent av bydelene/byene at de har
kvalitetsavtalemed alle/de fleste tilbydere.I den minste
kommunegruppener det ingen kommuner som svarer at de har
kvalitetsavtalermed alle/de fleste tilbydere.

Blant tilbyderneer det likemange,om lag40 prosent, som oppgir
at de har kvalitetsavtalemed en ellerflere kommuner som ikkehar
det. Det er tilbyderei kategoriene”natthjem/døgnovernatting”,
”familie/krisesenter”og ”midlertidigbotilbud under
institusjonslovgivningen”som oftest oppgir å ha kvalitetsavtale
med en ellerflere kommuner. Det er en større andel offentlig
tilbyderesom har kvalitetsavtaleenn private tilbydere.Over
halvparten,57 prosent, av tilbyderne oppgir at de har hatt besøk av
tilvisendeinstans i løpet av 2010.

Halvparten av tilbyderneoppgir at de har en døgnpris på under
500 kroner. 28 prosent har døgnpris på mer enn 500 kroner. 80
prosent av tilbydernei kategoriene”natthjem/døgnovernatting”
og ”familiesenter/krisesenter”oppgir en døgnpris på under 500
kroner. I kategorien”hotell/pens jonat” oppgir nesten halvparten
av tilbyderneen døgnpris på mer enn 500 kroner.
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Midlertidigbotilbud skal i utgangspunktet væremidlertidig.Men
på grunn av manglendehusleiekontrakteri slikemidlertidige
opphold opplever beboerne en vissusikkerhetknyttet til denne
boligsituasjonen.Vi har i denne undersøkelsenoperasjonalisertnoe
av denne usikkerheteni noen spørsmål som kan knyttes til
tryggheti boligsituasjonenfor beboerne.

90 prosent av tilbyderneoppgir at de har husordensreglersom
beboerne forplikter seg til å følge.De allerfleste tilbydereoppgir at
utskrivelseellerbortvisninger en sanksjonde kan bruke ved
alvorligebrudd på husordensreglene.72 prosent av tilbyderne
svarerat de kan si opp/skrive ut beboere på dagen.

For 29 prosent av tilbydernekan beboerne væreborte fra tilbudet
en viss tid uten restriksjoner.De allerfleste,46 prosent, svarer at
beboerne kan væreborte under vissebetingelser.Disse
betingelsenehandler mest om tidsbegrensningerog avtalt fravær.
41 prosent av tilbydernesvarer at beboerne kan ha besøk uten
noen form for restriksjoner,mens nesten halvpartenav tilbyderne
oppgir at beboerne kan ha besøk under bestemte betingelser.
Tilbyderneoppgir hovedsakeligtre betingelserher: Besøkkun av
rusfrie personer, besøk innenfor et gitt tidsrom og besøk etter
avtale.
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8 Organiseringav arbeid med
midlertidigebotilbud

Kommunene som er utøvere av boligpolitikkenmå leggetil rette
for lokaleforhold, hvilketinnebærerat det boligsosialearbeidet
kan væreorganisertnokså ulikt i de forskjelligekommunene.
Oppgavene kan værespredt på ulikeenheter i kommunene eller
væresamlet et sted. Ansvaret for tildelingav midlertidigebotilbud
kan også liggeforskjelligesteder i kommunen, selv om det
tradisjonelthar liggethos sosialkontoretog nå NAV.

I kartleggingenvi spurt kommunene ”hvilke(n)fagetat/tjeneste i
kommunen har ansvaret for tildelingav midlertidigbotilbud?”.I
og med at det boligsosialearbeidet i kommunene kan være
fragmentert,er det fruktbart å vite hvor kommunene har lagt
ansvaret for tildelingav midlertidigebotilbud. Resultatenefra
kartleggingenviser,ikkeoverraskende,at det hovedsakeliger
NAV/sosialtjensten som har ansvaret for tildelingav midlertidige
botilbud. Tabell8.1 viserhvordan ansvaret for tildelingav
midlertidigebotilbud er i de ulikekommunegruppene.

Tabell8.1 Fagetat/tjenestei kommunen/bydelensomharansvaretfor
tildelingavmidlertidigbotilbud.N: 85. Prosent.

Storbyer > 40 000
(1)

10 000 –
39 999 (2)

< 9 999
(3)

Total

NAV/
sosialtjenesten

100 92 93 91 94

Boligkontoret 0 8 7 3 4
Andre 0 0 0 6 2
Sum 100 100 100 100 100
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Ansvaret for tildelingav midlertidigebotilbud liggeri allhovedsak
hos NAV i allekommunegruppene.En liten andel kommuner i
kommunegruppe1, 2 og 3 svarer at ansvaret liggerhos
boligkontoret.I den minste kommunegruppensvarernoen få
kommuner at ansvaret liggeri kategorien”andre”. Denne
kategorienlar seg imidlertidplassere inn under de to andre. Noen
kommuner har svart at ansvaret liggerflere steder- at det er et
samarbeidmellomflere fagetater/tjenester. Dette gjelderstort sett
samarbeidmellomNAV/sosialtjenesten og boligkontoretog/ eller
rustjenesten.

Selvom ansvaret for tildelingenav midlertidigebotilbud liggeret
sted i kommunen er det allgrunn til å samarbeidemed andre
fagetater/tjenester i forhold til arbeidetmed de vanskeligstiltedet
gjelder.I surveyentil kommunene har vi spurt om andre etater
eller instanserautomatiskkobles inn når midlertidigbotilbud
tildeles.Ved å se på om dette automatiskskjerkan vi si noe om
rutinene for det boligsosialearbeidet i kommunene.

Tabell8.2 Hvorvidtandreetater/instanserautomatiskkoblesinnnår
midlertidigbotilbudtildeles.N: 85. Prosent.

Storbyer > 40 000
(1)

10 000 –
39 999 (2)

< 9 999
(3)

Total

Ja 23 25 29 24 25
Nei 42 17 43 15 28
I noen
situasjoner

31 58 29 36 37

Ikke
aktuelt

4 0 0 24 11

Sum 101 100 101 99 101

En av fire kommuner svarer at andre etater/instanser automatisk
kobles inn ved tildelingav midlertidigbotilbud. Fordelt på
kommunegruppeneser vi at dette er nokså jevnt mellom
kommunegruppene.Det er om lagen av fire kommuner som
svarerat andre etater/instanser ikke kobles inn når midlertidig
botilbud tildeles.Her er det derimot store forskjellermellom
kommunegruppene.Mens det er 43 prosent av kommunene i
kommunegruppe2 som svarer nei på spørsmålet,er det kun 15
prosent i den minste kommunegruppensom svarer nei. I
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kommunegruppe1 er det en tilsvarendelav andel som svarer nei
på spørsmålet,og i storbyene/bydelene er det 42 prosent. Hele 58
prosent av kommunene i kommunegruppe1 svarerat andre
etater/instanser kobles inn i noen situasjoner.Samletfor alle
kommunene gjelderdette 37 prosent. Storbyene/bydeleneog
kommunegruppe3 er de eneste som har kommuner som svarer
”ikkeaktuelt”.Det er faktisknesten en fjerdedelav de minste
kommunene som svarer dette.

Kommunene har også svart på hvilkeetater/instanser som kobles
inn. Her svarerde allerfleste kommuner at boligkontoreteller
tilsvarendeinstans kobles inn. En del kommuner vil også koble inn
helse-og omsorg, herunder rus og psykiatri.Et par kommuner
oppgir at de vil kontakte teknisk etat eller tilsvarende.

De kommunene som kobler inn andre etater/instanser i noen
situasjonergjør ofte dette når de ser at det er behov for at flere
etater må til for å avhjelpesituasjonen.

I tilleggtil å spørre kommunene om andre etater/instanser
automatiskkobles inn for å få vite noe om rutinene deres, har vi
spurt dem spesifiktom rutinene. Spørsmåleter formulert sliki
skjemaet”dersom kommunen har rutine for oppfølgingav
personer i midlertidigbotilbud, spesifiserdette”. Her har
kommunene fått mulighetentil å skrivefritt om rutinene.

Å koble inn booppfølgingstjenesteellerplanleggebesøk i det
midlertidigebotilbudet innen en viss tid virkersom de mest
utbredte rutinene kommunene skriverom. ”Det skal lagesen plan
og foretas besøk senest etter 14 dager”,skriveren kommune. En
annen kommune skriver”Det skal lageskorte vedtak på opphold,
tett oppfølgingav klienteneved samtalerog besøk på de
midlertidigebotilbudene”.Denne kommunen fremhever også at
klienteneskal få bistand til å søke om permanent bolig.Det er flere
kommuner som tenker langsiktigplanleggingi forhold til fast
bolig.En kommune skriverfor eksempel”Brukeresom kan skaffe
boligpå det åpne markedet må føre boliglogg.Andre får hjelp til å
søke kommunal bolig”.En annen kommune skriver”Ingen
skriftligrutine. Men når noen tilbysmidlertidigbolig,settes det
vanligvisopp en samtaleraskt med saksbehandlerift. bolig
framover”.
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Det er ikkekun kommunenes rutiner som har betydningfor
beboerne som oppholder seg i midlertidigebotilbud. Det kan skje
ting i tiltakenesom kommunen ikkehar mulighettil å vite noe om,
med mindre beboeren selv ellertiltaketgir beskjedtil kommunen.
Sliketilfellerkan for eksempelværeknyttet til situasjonerder
beboere skrivesut/kastes ut på dagen. I surveyentil tilbydernehar
vi spurt om de kontakter kommunen umiddelbart i tilfelleen
beboer skrivesut/kastes ut. 67 prosent av tilbydernesvarer at de
kontakter kommunen umiddelbart.Vi antar at de kontakter
hjemkommunen til beboeren ellervertskommunen som formidler
kontakt videretil hjemkommunen.

Tabell8.3 Umiddelbarkontaktmedkommunenvedutskrivelsepådagen.
Ettertypetiltak.N: 74. Prosent.

Hotell/
Pensjonat

Natthjem/
Døgnov.

Camping Familie/
Krisesenter

Midlt.
Inst.

Annet

Ja 86 62 57 50 100 78
Nei 0 8 0 0 0 0
Ikke
aktuelt

14 31 43 50 0 22

Sum 100 101 100 100 100 100

Tabell8.3 viserom hvor stor andel av de midlertidigebotilbudene
som kontakter kommunen umiddelbartved utskrivelseetter type
tiltak.Halvparten av tiltakeneeller derover svarer at de kontakter
kommunen umiddelbartved utskriving/utkastelsei alle
kategorieneav midlertidigebotilbud. Blant ”midlertidigebotilbud
under institusjonslovgivningen”svareralletilbydernesom har
svart på spørsmåletat de kontakter kommunen umiddelbart.
Deretter er det størst andel (86 prosent) i kategorien”hotell/
pensjonat” som kommunen umiddelbartved utskrivelse/
utkastelse.Blant ”natthjem og andre døgnovernattingssteder”er
det litt over 60 prosent som svarer at de kontakter kommunen
umiddelbartved utskriving/utkastelse.

At så mange tilbyderehar rutiner for å kontakte kommunen ved
utkastelsetyder på at det er en viss samhandlingmellomde som
tilbyrmidlertidighusværeog kommunene som har ansvaret for
klientene.At kategorien”hotell/ pensjonat” som er en kategori
tilbyderesom først og fremst består av privateaktører har en så
stor andel tilbyderesom svarer at de kontakter kommunen
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umiddelbartved utskriving/utkastelsemå bety at det er god
kontakt mellomprivateaktører på markedetog kommunene som
kjøper plasserder. En del campingplassersvarer at spørsmålet ikke
er aktuelt.Hva dette kan komme av vet vi ikke.

8.1 Vedtak om midlertidigbotilbud

I følge lov om sosialetjenester § 27 skaldet alltidfattes enkelt-
vedtak ved innvilgelseelleravslagpå søknader om midlertidig
botilbud. Helst skalvedtakenefattes i forkant av at en person
flytter inn i et midlertidigbotilbud, men fordi noen tilbud, som vi
har sett over, gir opphold til personer som selvoppsøker tilbudet
er dette ikkealltidmulig.Om vedkommendeoppsøker botilbudet
utenfor åpningstidentil NAV/sosialkontoret, er det muligå fatte
vedtak dagen etter som gjelderfor foregåendenatt og tiden
framover.Det kan også fattes muntligvedtak som senere bekreftes
skriftlig.Det fattes ikkevedtak om opphold i natthjem og lignende
tilbud da disse ikkeer godkjentemidlertidigebotilbud. Vedtakom
midlertidigbotilbud er spesieltfordi det en naturalytelsesom sier
at kommunen skal finne et konkret tilbud til vedkommende.At
midlertidigbotilbud skal tildelesetter vedtak utløser noen
klagerettigheterfor klientenesom får vedtaket.Det kan væreulike
årsakertil at personer klager,men de har mulighettil å klagepå
både innhold og lengdepå vedtaket.En person kan også klagepå
vedtaketdersom vedkommendeopplever å få tilbud om
midlertidigbotilbud som ikkepasser for han/henne. Det kan for
eksempelværeen ungdom som får vedtak på opphold i et tilbud
hvor det bor mange eldre personer med store tilleggsproblemer.
Dersom det ikke er fattet vedtak har klienteningen
klagerettigheter.

I denne kartleggingener kommunene spurt om midlertidig
botilbud fattes etter vedtak.Tabell8.4 viser at 59 prosent av
kommunene svarer at det alltidfattes vedtak om tildelingav
midlertidigbotilbud. 16 prosent av kommunene svarer at det oftest
fattes vedtak,mens 14 prosent av kommunene svarer at det sjelden
elleraldri fattes vedtak om tildelingav midlertidigbotilbud.
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Tabell8.4 Andelkommunersomtildelermidlertidigbotilbudettervedtak.
Prosent.N: 85.

Fattervedtak Prosent
Alltid 59
Oftest 16
Ca halvpartenav gangene 2
Sjelden 8
Aldri 6
Ikke aktuelt/ubesvart 9
Sum 100

Fordelt på kommunegrupperser vi av tabell8.5 at det er ikkeer
noen systematisksammenhengmellomkommunestørrelseog
tildelingav midlertidigbotilbud etter vedtak.Kommunegruppe 1
har lavestandel kommuner som oppgir at de alltidelleroftest
tildelermidlertidigbotilbud etter vedtak.Dernest er det den minste
kommunegruppensom har lavestandel kommuner som svarer
dette. Blant storbyene/bydelene er det 96 prosent som oppgir å
alltidelleroftest tildelemidlertidigbotilbud etter vedtak. I
kommunegruppe2 er andelen85 prosent.

Tabell8.5 Andelkommunersomtildelermidlertidigbotilbudettervedtak.
Etterkommunegrupper.Prosent.N: 77.

Storbyer > 40 000
(1)

10 000 –
39 999 (2)

< 9 999
(3)

Total

Alltid/oftest 96 67 85 74 82
Halvparten
av gangene
ellermindre

4 33 15 26 18

Sum 100 100 100 100 100

Den største andelen kommuner tildeleralltidelleroftest
midlertidigbotilbud etter vedtak.Det er likevelen betydeligandel
kommuner som svarerat de gjør det under halvpartenav gangene.
Seksprosent svarer at de aldri tildelermidlertidigbotilbud etter
vedtak.Sett i lysav at alletilbud om opphold i midlertidigbotilbud
skal tildelesetter vedtak er dette et interessant funn. Manglende
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vedtak går, som nevnt over, utover klagerettighetenetil klientene
som skulleha hatt vedtak på tjenesten.

8.2 Utviklingeni bruk av midlertidigebotilbud

Det har i de senere årene vært et økt fokus på å få ned bruken av
opphold i midlertidigebotilbud. Spesielthar det vært fokus på
barnefamilier,unge og personer som løslates/utskrivesfra
fengsel/institusjon. I denne kartleggingenhar vi spurt kommunene
om hvordan utviklingeni bruken av/henvisningen til midlertidig
botilbud har vært de siste tre årene. En av grunnene til at vi har
spurt etter en periode på tre år er at bruken av midlertidige
botilbud i små kommuner kan varierefra år til år. En annen årsak
er at den nasjonalestrategienmot bostedsløshet,med egne
resultatmålsom omhandlet bruk av midlertidigbotilbud, ble
avsluttet i 2007.Det er interessant å se hvordan utviklingenhar
vært i kommunene siden den gang.

Tabell8.6 viserhvordan kommunene svarer på spørsmålet om
utviklingi bruk av/henvisning til midlertidigebotilbud.

Tabell8.6 Utviklingi brukav/henvisningtil midlertidigbotilbuddesiste
treåreneetterkommunegruppe.Prosent.N: 85

Storbyer > 40 000
(1)

10 000 –
39 999 (2)

< 9 999
(3)

Total

Økning 50 75 57 15 41
Den samme 27 8 29 46 32
Har gått ned 23 17 14 3 13
Ikke aktuelt 0 0 0 36 14
Total 100 100 100 100 100

41 prosent av kommunene svarerat det har vært en økning i
bruken av/henvisning til midlertidigbotilbud de siste tre årene. En
av tre kommuner svarerat bruken er den samme,mens kun 13
prosent svarerat den har gått ned. 14 prosent svarer”ikke aktuelt”.
Det er hovedsakeligkommuner som ikkehar henvist til midlertidig
botilbud i 2010som svarer”ikkeaktuelt” på dette spørsmålet.
Økningen i bruk av midlertidigebotilbud har vært høyest i
kommunegruppe1, der tre av fire kommuner rapporterer om en
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økning de siste tre årene. Rundt halvpartenav kommunene i
kommunegruppe2 og storbyer/bydeler har hatt en økning i
bruken/henvisning til midlertidigbotilbud. 15 prosent av
kommunene i den minste kommunegruppen har hatt økning. I
kommunegruppen”storbyer” er det størst andel
kommuner/bydeler som svarer at bruken av midlertidigebotilbud
har gått ned (23 prosent). Det er systematisksammenhengmed
nedgangi bruken av midlertidigebotilbud og minkende
kommunestørrelse.Kommunegruppe 1, som hadde den største
økningen,har også den nest største nedgangeni bruken av
midlertidigebotilbud. I denne kommunegruppen er det kun åtte
prosent som svarerat bruken er den samme. I de andre
kommunegruppeneer det om lagen tredel som svarerat bruken er
den samme,med unntak av kommunegruppe3 der bruken
av/henvisning til midlertidigbotilbud er den samme for nesten
halvpartenav kommunene.

De viktigstetiltakenefor å redusere bruken av midlertidigbotilbud
er i følge kommunene ”flere boliger” og ”mer oppfølgning”,både i
boligog ellers.Spørsmåletom viktigstetiltakfor å redusere bruken
av midlertidigebotilbud var et åpent spørsmål i surveyen,og
mange kommuner har svart utfyllendepå spørsmålet.Når vi
systematiserersvareneer det mange kommuner som, etter ”flere
boliger”og ”bedre oppfølging”,vektlegger”økonomisk bistand og
veiledning”.Innenfor denne kategorien liggerogså et ønske om å
kunne hjelpeklientermed å styre økonomien bedre. En del
kommuner svarerogså at råd og veiledningom hvordan klientene
skalgå fram for å skaffeboliger et viktigtiltak.Samarbeidmed
andre aktører er det en del kommuner som trekker fram som et
viktigtiltak.Aktørene som nevnes oftest er privateutleiereog
spesialisthelsetjenesten.Et par kommuner nevner også samarbeid
med Husbanken gjennom Husbankens kommunesatsning16. Noen
kommuner nevner at de ønsker å ansette, ellernylighar ansatt,
boveiledereellerboligframskaffere. Et par kommuner svarer at
boligsosialhandlingsplaner et viktigverktøy.

Flere boliger,spesielttilpassedeboliger,og mer booppfølginger de
to viktigstetiltakenekommunene nevner. I analysenav svareneder
kommunene kommer med konkrete tiltakde mener kan redusere

16 http://www.husbanken.no/boligsosialt-
arbeid/~/link.aspx?_id=BBC399228E7442BBBDA124F9EE4FA21E&_z=z



131

NIBR-rapport 2011:13

bruken av midlertidigebotilbud, er det to tendenser som utmerker
seg.For det første trenger kommunene flere boligersom er
tilrettelagtfor vanskeligstiltepå boligmarkedet.En del kommuner
skriverbare ”flere kommunaleboliger”ellersvar som lignerpå
dette, men flestepartenav de som ønsker flere boligerhar svar
som lignerpå det følgende:”Flere ulikebotilbud tilpassetde ulike
grupper”. Ikke allesvarer dette direkte,men i fremstillingenav
uliketiltakvirkerdet som om tilpassedeboligerog tjenester er det
som trengs. I dette liggerogså et ønske om å hindre utkastelser.
Mangeav svarenetil kommunene handler direkteeller indirekte
om å hindre utkastelser.Dette stemmer godt overens med funnene
i kapittel6 der vi viste at størsteparten av kommunene mener at
utkastelseer en av de viktigsteårsakenetil at personer trenger
midlertidigbotilbud. En stor andel av kommunene vektlegger
oppfølgingstjenesterog råd og veiledningom for eksempel
økonomi som viktigetiltakfor å redusere bruken av midlertidige
botilbud. Andre kommuner svarer mer direkte at et viktigtiltaker
å hindre utkastelser.Samarbeidmed andre aktører kan også
indirekteværeen måte å hindre utkastelser,da man gjennom
samarbeidkan øke informasjonsstrømmenog forhåpentligvisbidra
til å avvergeutkastelser.

Analysenav hvilketiltakkommunene mener er viktigstfor å
redusere bruken av midlertidigebotilbud viserat kommunene er
nokså samstemte i hva de syneser viktigetiltak.Svarenevarierer
selvsagtfra kommune til kommune, men som drøftet over er det
to hovedtendenser som utmerker seg i nesten allesvarene.
Kommunene trenger flere og bedre tilpassedeboliger,og de
ønsker tiltakog tjenester,som for eksempeløkonomisk råd og
veiledning,som kan hjelpemed å hindre utkastelser.

8.3 Oppsummering

Kapitlet ser på organiseringenav arbeidet med midlertidige
botilbud i kommunene i undersøkelsen.Her analysereshvor
arbeidet liggeri kommunen, i hvilkengrad kommunene fatter
vedtak på opphold i midlertidigbotilbud og utviklingi bruken av
midlertidigebotilbud.

Ansvaret for tildelingav midlertidigbotilbud liggeri allhovedsak
hos NAV i allekommunene. En av fire kommuner svarerat andre
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etater automatiskkobles inn når midlertidigbotilbud tildeles.
Omtrent likemange kommuner svarer at andre etater ikke kobles
inn. 37 prosent av kommunene svarer at andre etater kobles inn i
noen situasjoner.Her er det store forskjellermellomkommune-
gruppene. Hovedparten av kommunene oppgir at de kobler inn
boligkontor ellertilsvarendeinstans. En del kommuner vil også
koble inn helse-og omsorg, herunder rus og psykiatri.

Nær fire av fem midlertidigebotilbud oppgir å kontakte
kommunen umiddelbartnår en beboer skrivesut på dagen.Det er
noen forskjellermellomtype tilbud, men halvpartenellerderover i
allekategorieneoppgir å kontakte kommunen umiddelbartved
utskrivelsepå dagen.

Over halvparten,59 prosent, av kommunene fatter alltidvedtak
ved tildelingav midlertidigbotilbud. 16 prosent tildeleroftest
midlertidigbotilbud etter vedtak,mens seks prosent av
kommunene aldri tildelermidlertidigbotilbud etter vedtak.

41 prosent av kommunene i undersøkelsenmener at det har vært
en økning i bruken av midlertidigebotilbud i løpet av de siste tre
årene. Det er variasjonmellomkommunegruppene;75 prosent av
kommunene i kommunegruppe1 mener dette, mens det er 15
prosent i den minste kommunegruppensom mener at det har vært
en økning.En tredel av allekommunene mener at bruken av
midlertidigbotilbud er den samme,og 13 prosent mener at den har
gått ned. Det er hovedsakeligde største kommunene som svarer at
de mener at det har vært en nedgangi bruken av midlertidige
botilbud i løpet av de siste tre årene.
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9 Kommunenes praksisi
bruken av midlertidige
botilbud

Spørreskjemaenetil kommuner og tilbyderegir god og bred
informasjonom hva slagsmidlertidigebotilbud og akuttilbud
kommunene bruker og kvalitetenpå tilbudene,samt noe kunnskap
om hvilkegrupper som tilbyshva. For å studere rutiner og praksis
i kommunene for å håndtere ulikesituasjonerknyttet til bruk av
midlertidigeløsninger,har vi valgtå benytte såkaltevignetter.
Begrunnelsenfor å velgevignettersom metode er beskrevet i
kapittel1 under metode. Her skalvi utdype hva vi forventer å få
kunnskap om ved anvendelseav vignetterog hvordan vi har brukt
vignettene.

En vignett er en kort klienthistorie ellersak som leggesfram for
saksbehandlere,helsepersonellelleransatte i andre tjenester som
håndterer klienter,pasienter,brukere osv. Det er et poeng at
historien er kort og standardisert,slikat de kan fange opp
variasjoni tilnærmingerog måter å løse problemet på mellom
respondentene. Våre respondenter i denne undersøkelsener
saksbehandlerepå NAV-kontor i et representativtutvalgav norske
kommuner (sammesom surveyene).Det er noe mer krevendeå
fylleut svar på en vignett enn de forholdsviskorte spørre-
skjemaenevi sendte ut. Likevelhar 62 kommuner svart på
vignettene.

I informasjonenvedlagtvignettenepresisertevi at vi ikke forventet
langeog beskrivendesvar. Noen NAV-kontor har likevelgitt
forholdsvisutfyllendesvar og kommentarer,og beskrevethvilke
tiltaksom villevært aktuellesom en oppfølgingetter at den akutte
situasjonener løst. I den andre enden finner vi NAV-kontor som
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skriveren eller to korte setningerellerstikkord om de umiddelbare
tiltakenede villeiverksatt.Vi kan ikke imidlertidikke trekke den
slutningenat disseNAV-kontorene villenøyd seg med å løse den
akutte situasjonenog ikkefulgt opp saken videre.De har for det
første besvart våre spørsmål,og for det andre kan de vurdert at de
ikkehadde ressursereller tid til å skrivenoe mer. NAV-kontor
som har beskrevetde neste stegene de villetatt og gitt noen mer
utfyllendebesvarelser,gir imidlertid verdifullkunnskap om
kommunenes og bydelenes(i de største byene)bredere tilnærming
og rutiner i de ulikesakene.

Vi lagetfem ulikevignetter.Alletyper kommuner (kommuner i
allestørrelser,by- og landkommuner)har svart på vignettene.Bare
en kommune sier den ikkehar erfaringmed noen av sakene,og en
svarerpå en måte som indikererat kommunen har lite elleringen
erfaringmed de fleste av sakene.Vignetterer en form for
kvalitativtmateriale.Her har vi brukt vignetter i stedet for å
intervjueet mer begrenset antallkommuner. Kvalitativtmateriale
kan delviskvantifiseresfor å gi en bedre systematikkog oversikt.
Den høye ”svarprosenten” på våre vignetter,vi har over 300 svar,
har gjort det nødvendigå kvantifiserenoen av funnene. Vi har
lagetet enkelt datasett med 13 variablerfor hver vignett.
Datasettene er i hovedsak like,men likevelmed noe variasjonfor
hver vignett.Tabell9.1 gir en oversiktover variablenei
datasettene.

I det følgendegjennomgåsog analysereshver vignett ellersak, og
summeres til slutt opp i en mer helhetliganalyseav kommunens
rutiner for bruk av midlertidigbotilbud og døgnovernatting.Det
kvantifisertematerialeter én del av analysen.Den andre delen er
lesningog analyseav kommunens mer fyldigebeskrivelsersom
både utfyllerbildet og understreker forskjellerog nyansermellom
kommuner i valgav løsninger.Tabellenei kapitletvil viseat NAV-
kontorene kan sette opp flere valgelleralternativerfor den enkelte
klient.Begrunnelsenfor å sette opp flere valgkan, som vi skalvise,
variereetter problematikkog situasjon.
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9.1 Vignettene

Tabell9.1 Kommunenesogbydelenessvarpåvignettene

VignettA VignettB VignettC VignettD VignettE
Hotell,
pensjonat,
B&B

Hotell,
pensjonat,
B&B

Hotell,
pensjonat,
B&B

Hotell,
pensjonat,
B&B

Hotell,
pensjonat,
B&B

Midlertidig
botilbud,
hospits

Midlertidig
botilbud,
hospits

Midlertidig
botilbud,
hospits

Midlertidig
botilbud,
hospits

Midlertidig
botilbud,
hospits

Natthjem Natthjem Bliboende Natthjem Natthjem
Camping Camping Camping Camping Camping
Midlertidig
kommunal
leilighet/
hybel/
kriseleilighet

Midlertidig
kommunal
leilighet/
hybel/
kriseleilighet

Midlertidig
kommunal
leilighet/
hybel/
kriseleilighet

Midlertidig
kommunal
leilighet/
hybel/
kriseleilighet

Midlertidig
kommunal
leilighet/
hybel/
kriseleilighet

Kommunal
el privat
bolig

Kommunal
el privat
bolig

Kommunal
el privat
bolig

Kommunal
el privat
bolig

Kommunal
el privat
bolig

Familiesenter Familie/
venner

Familiesenter Skjermet/
tilrettelagt/
oppfølging

Skjermet/
tilrettelagt/
oppfølging

Krisesenter Forungdom
el.rusfritt

Returbo-
settings-
kommune

Stoppe
utkastelse

Innleggelse
sykehusan.
institusjon

Annet,
konkretisert

Annet,
konkretisert

Annet,
konkretisert

Annet,
konkretisert

Annet,
konkretisert

Langsiktig
løsning

Langsiktig
løsning

Langsiktig
løsning

Langsiktig
løsning

Langsiktig
løsning

Oppfølging
i bolig

Oppfølging i
bolig

Oppfølgingi
bolig

Oppfølgingi
bolig

Oppfølging i
bolig

Annen
oppfølging

Annen
oppfølging

Annen
oppfølging

Annen
oppfølging

Annen
oppfølging

Annen
oppf.
konkretisert

Annen oppf.
konkretisert

Annen oppf.
konkretisert

Annen oppf.
konkretisert

Annen oppf.
konkretisert
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Vi vilpresisereat kategorieneer laget etter en analyseav materialet.
Dette er ikkesvaralternativerrespondentene har kryssetav på.
Rutene med teksten i kursivviservariasjoneni variablermellom
vignettene.Alleandre er like.

9.1.1 VignettA: Kvinne 35 med datter

Slikpresenteres saken for NAV-kontorene i kommunene og
bydelenei de største byene:

Kvinne 35 år med en datter på 9 år. Mistet jobben for
to år siden og har siden hatt kvalifiseringsstønadsom
inntektskilde.Har ikke familiei nærheten og et lite
sosialtnettverk. Mor og datter bor sammen med
morens kjæresteog hans sønn på 15 år i kjærestens
bolig.

Både moren og kjærestenhar alkoholproblemerog
drikkermye i perioder. Kommunen kjenner til
familiengjennom utbetalingerav sosialhjelpog trygd
gjennom NAV. Barnevernethar mottatt
bekymringsmeldingerom datteren fra skolen,men har
ikke funnet grunn til å gå inn med tiltak.Kjærestentil
kvinnen er i perioder voldelig.Kvinnen har tidligere
oppsøkt kommunen med behov for midlertidigbolig
på grunn av mannens voldeligeatferd. Hun og
datteren fikk da opphold i krisesenter,men flyttet raskt
tilbaketil mannen. Nå har mannen kastet henne og
datteren ut av huset, og hun oppsøker kommunen
fordi hun trenger akutt hjelp til bolig.

Tabell9.2 gir en oversiktover andel kommuner som villebrukt de
ulikealternativenefor å løse den akutte situasjonen.Kommunene
er delt inn i tre grupper etter folketall:40.000innbyggerog over,
39.999-10.000innbyggereog 9.999innbyggereog færre.
Alternativeneer satt opp etter hvor ofte de velgesav alleNAV-
kontorene (2. kolonne i tabellen).De neste kolonnene viser
valgenefor NAV-kontor i ulikekommunegrupper.Mangehar
valgtflere alternativer.

Kvinnen har tidligerehatt et opphold på krisesenterog halvparten
av kommunene villevalgtkrisesenterfor denne kvinnen.
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Forskjellenemellomkommunegrupper er ganskestore. 60 prosent
av de største kommunene villeforsøkt å få plass til henne på
krisesenter,mens henholdsvis36 og 39 prosent i de andre
gruppene villevalgtdenne løsningen. Den viktigsteforklaringenpå
denne forskjellener sannsynligvisat tilbudet av krisesentreer
dårligerei mindre kommuner enn i de store17. Det er verdt å merke
seg at dette alternativetvelgesoftest i allekommunegruppene(ved
siden av Hotell mm. i gruppe 2). Enkelte oppgir at de vil ”henvise”
mor og datter til krisesenter,mens andre skriverat dette er den
beste løsningendersom vedkommende viloppsøke krisesenteret.
Krisesenterer et tilbud for voldsutsattekvinner i en akutt
situasjon,og man blir vanligvis ikke”henvist” dit av NAV-
kontoret. Det framgår likevelat noen ”henviser” til ellerde har en
form for samarbeidmed krisesenteret.

Tabell9.2 Valgteløsningerforallekommunerogforkommuneri ogfor
kommuneri ulikekommunegrupper.Prosent.N: 62

Alternativløsning Alle >40.000
(1)

39.999-
10.000(2)

<9.999
(3)

Krisesenter 50 60 36 39
Hotell, pensjonat, B&B 37 36 27
Kommunal el privat bolig 18 6 18 39
Midlertidigkommunal
leilighet/hybel/kriseleilighet

15 12 18 17

Camping 13 12 18 11
Familiesenter 10 15 9 0
Midlertidigbotilbud, hospits 8 6 18 6
Natthjem 0 0 0 0

Et NAV-kontor i en stor by beskriveraktuelletiltak slik:

Avklarehvor traumatisertmor og barn er. Få fullmakt
av mor til å innhente opplysningerog samarbeidmed
barnevernet for å vurdere botiltaketter
barnevernsloven.Vurdereplasseringpå krisesenterda
mor og barn kan få støtte der. Bo få netter på
krisesenter.Gi råd og veiledningom framskaffelseav

17 Fra 2010 pliktet allekommunene å ha tilbud til voldtatte og mishandlede
kvinner.Fra 2011 finansieres tilbudet gjennom kommunen. Inntil da hadde
krisesentrenefått direkte tilskuddfra staten.
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egen bolig, lete på nettet, bistå med dette, tilbygaranti
for depositum.

Dette NAV-kontoret beskriveren rekke muligetiltakpå kort og
lengresikt.Et alternativtil krisesenter, som nevnes både av dette
kontoret og et par andre i kommuner/bydeler, er døgnover-
nattingstilbudfor bostedsløse barnefamilier.Et NAV-kontor
framholder at man vilkartleggehva som er egnet tilbud:
Krisesentereller”vanlig”bolig/hybel som kommunen har. Hotell,
pensjonat, Bed&Breakfast,leilighetshotell og lignendebrukes av
mer en tredel av allekommunene i denne saken.Vi ser av tabellen
over at denne typen tilbud velgesoftest av de store kommunene.
To av fem i kommunegruppe1 vil tilbyhotell o.l. Vi finner ingen
forskjellmellom de fire største (Oslo, Bergen,Trondheim,
Stavanger)og de andre kommunene med 40.000innbyggereog
mer (framgårikkeav tabellen).

18 prosent sier de vil tilbyellerforsøke å framskaffekommunal
boligelleren boligpå det privatemarkedet, som en umiddelbar
løsning.Her er forskjellenemellomkommunegruppenestore
(statistisksignifikant).To av fem blant de minste kommunene ville
forsøkt denne løsningen,mens bare seks prosent blant de største,
og 18 prosent av de mellomstore kommunene, ser dette som en
del av de umiddelbaretiltakene.Den sannsynligeforklaringenpå
denne forskjellener ulikheteri boligmarkedeti store og små
kommuner. Boligmarkedeti de store kommunene er svært presset
både med hensyn til tilbud på leiemarkedetog pris. Kategorien
”Kommunal ellerprivat bolig” fanger opp de som sier de vil
forsøke å framskaffeen permanent bolig (inkl.kommunaleboliger
med tidsbegrensedekontrakter), mens kriseboligereller
overgangsboligerer gruppert under ”Midlertidigkommunal
leilighet/hybel/kriseleilighet”.Her er forskjellenemellom
kommunegruppenesmå. Det samme mønsteret går igjeni bruk av
campinghytter.En liten andel av kommunene, en av ti, vil tilby
campinghyttetil denne moren og datteren.

Vi ser videreat noen, også her ganskefå, vil tilbymidlertidig
botilbud, hospits og lignende.Dette er en noe utydeligdefinert
kategori.For eksempelhar vi gruppert uspesifisert”midlertidig
botilbud” i denne kategorien.Det er imidlertidikkeurimeligå anta
at det er et mer ”hospitslignende”tilbud enn for eksempel
pensjonat og campinghytte,men det kan også dekke disse
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tilbudene.En kommune skriverat den vil tilbyleiligheti
tilknytningtil hospits, en annen skriver ”vurdere midlertidigbopel”
dersom krisesenterellervanligleilighet ikkevar muligå framskaffe.
En tredje kommune skriverat hun villefått ”opphold i midlertidig
tilbud som er tilpassetfor barn”. Enkelte kommuner presisererat
denne kvinnen ikke villefått en hospitsplassellerhospitslignende
tilbud. Unntaksvisvilen klient i denne situasjonenbli henvist til å
bo midlertidighos venner, men noen få NAV-kontor nevner også
dette som en mulighet.Nesten alle respondentene – NAV-kontor i
både store og små kommune – setter opp mer enn ett alternativ
for klienten.

Mer generelt leser vi av det helhetligematerialetat dette er en sak
majoritetenav NAV-kontorene villetatt tak i og jobbet med. En
tredel av kommunene skriverat de vilbistå med å skaffeboligpå
det privatemarkedet eller til å skaffeen kommunalbolig.I en del
kommuner vil kvinnen og datteren væreprioritert til kommunal
bolig.Flere kommuner nevner at de vil stilledepositum for bolig
på det privatemarkedet.Tre respondenter nevner mulighetenfor
at hun kan kjøpe boligmed startlån.

20 av NAV-kontorene sier de vil koble inn andre instanser eller
innta en mer helhetligtilnæring.14 av dissesier de vil sende
bekymringsmeldingtil barnevernet ellerkoble inn barnevernet
primært i forhold til kvinnensdatter på ni år, men noen få nevner
også de villesendt bekymringsmeldingom mannens tenårings-
sønn. Noen NAV-kontor vil ta tak i morens rusproblem, for
eksempelmotivere kvinnen for behandlingellerpå annen måte ta
tak i rusproblemet.Et av NAV-kontorene beskrivertiltakeneslik:

Sende ny bekymringsmeldingtil barnevernet.
Barnevernetmå varslesom sønnen også.Mens det
gjøresnytt forsøk på å skaffemor og datter egen bolig,
må de skaffesakutt opphold i pensjonat ellernytt
opphold i krisesenter.Mor tilbyssamtalemed
ruskonsulent.

Oppsummering
Sitatetover syntetiserermange av beskrivelsenefra NAV-
kontorene for løsningerog alternativeri denne saken.Problemene
oppfattes som muligå ta tak i, dette er ikkeen klient som vilha
behov for oppfølgingi bolig,og på grunn av barnet vilhun bli
prioritert til bolig i mange kommuner. Barnevernetutpekes som
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det aktuellekontaktleddeti andre deler av kommunen eller
bydelen.

9.1.2 VignettB: Mann 22 år, arbeidsløsog løslatt fra
fengsel

Den neste saken dreier seg om en ung mann som har bodd hos
foreldrene men som ikkevil flytte tilbakedit etter løslatelsefra
fengsel.Her er hans historie:

Mann 22 år. Ingen jobb, ikkeunder utdanning.
Brukeramfetaminog hasj i perioder.

Personen bor for tiden hos venner som er aktive
rusmiljøeti kommunen. Han har vært en del i kontakt
med barnevern og politi.Han har oppholdt seg mye
på offentligesteder ofte sammen med eldre kamerater
som tilhører et etablert rusmiljø.Foreldrene er blitt
kontaktet flere gangerav barnevernet og politiet,men
de følger ikkeopp henvendelsene.Mannen har sonet
en fire måneders dom (første dom) for besittelseav
narkotika.Han løslatesfør han har sonet hele
dommen. Kommunen har ikkefått meldingom at han
løslates.Oppsøker sosialtjenestenfordi han verken har
penger elleret sted å sove. Han vil ikkeflyttehjem til
foreldrene.

NAV-kontorenes prioriteringerer gjengitti tabell9.3 der
alternativeneer rangert etter hvor ofte de er nevnt av alle
kommunene og bydelene.Det klareste alternativetfor den unge
mannen er midlertidigbotilbud, hospits og uliketyper
døgnovernatting.44 prosent av allesier dette er et av tilbudenede
vilvurdere for klienten.Forskjellenmellomkommunene er
betydelig(statistisksignifikant);langover halvpartenav NAV-
kontorene i de store byene,under halvparten i de mellomstore
kommunene, og bare noen få i de små kommunene, vil tilby
døgnovernatting.En av fem vurderer hotell, pensjonat og lignende
og/eller campinghyttesom et aktuelt tilbud. Tabell9.3 viserat
flertalletav de små kommunene vilbenytte campinghytte(statistisk
signifikantforskjellmellom kommunene).Disse forskjelleneberor
sannsynligvispå hvilketilgjengeligetilbud og alternativerNAV-
kontorene har i kommunen eller i en nabokommune. De store
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kommunene har egne døgnovernattingstilbudtil bostedsløse,ofte
til bostedsløserusmisbrukere,mens små kommuner ikkehar
samme behov for egne døgnovernattingstilbud.

Tabell9.3 Valgteløsningerforallekommunerogforkommuneri ulike
kommunegrupper.Prosent.N: 62

Alternativløsning Alle >40.000
(1)

39.999-
10.000(2)

<9.999
(3)

Midlertidigbotilbud, hospits 44 58 46 17
Hotell, pensjonat, B&B 21 15 36 22
Camping 21 6 9 56
Familie/ venner 18 21 0 22
Natthjem 10 12 18 0
Midlertidigkommunal
leilighet/hybel/kriseleilighet

8 9 9 6

For ungdom el. rusfritt 8 15 0 0
Kommunal el privat bolig 5 3 0 11

Noen vilhenvise kliententil å ordne seg med familienellerbo hos
venner i en kort periode, noen få vil bruke natthjem, midlertidig
kommunal leilighet/hybelelleret tilbud for ungdom. Bare noen
ytterst få skriverat de vil forsøke å finne en kommunal leilighet
ellerleilighetpå det private markedet. Alletiltakenefor ungdom
som nevnes befinner seg i en de fire største byene;Exit, Ungbo og
andre botilbud med oppfølgingfor ungdom, rusfritt botiltakmed
bemanningog tilbud for rusmisbrukere med kontroll. Materialet
kan tolkes slikat denne typen tilbud bare, eller i allhovedsak,
finnes i de fire største byene;Oslo, Bergen,Trondheim og
Stavanger,siden ingen andre kommuner nevner slikealternativer.

De nevnte alternativenefor ungdom en viss langsiktighetover
seg.Noen skriverat de vil forsøke å få til et tilpassettilbud for
ungdom som straksløsning,mens andre framholder at de vil
anbefaleklientenå søke ellerbistå med å søke vedkommendeinn
på et av disse tilbudene.En tredel av NAV-kontorene vil jobbe
med å finne en permanent boligenten kommunalellerpå private
markedet.Et fåtallnevner oppfølging i bolig.Et par NAV-kontor
skriverat kommunalboligvilværebetinget av at mannen
akseptereren form for oppfølging.Vernet boligkan væreaktuelt
og vurderingav rusbruk og situasjonen som helhet før varig
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løsningkommer på bordet. Her er eksemplerpå saksbehandlingi
tre ulikekommuner i tilfelletvignettB:

Kontakte Exit for bosted. Utseksjonenfor oppfølging.
Henvisningruspoliklinikk. Tett oppfølgingfra
ungdomskonsulentved kontoret. Matpengerpå
kontantkort.

Tilbymidlertidigbotilbud. Henvise til boligkontoret.
Råd og veiledningom å lete aktivtpå privat
boligmarked.

Forsøke først å få til en ordning hos foreldre.Hvis
ikke,midlertidigbolighos annen familie/venner
(rusfrie).Sistealternativer campinghytte.

Sitateneillustrerulikemåter å håndtere saken på. Tabell9.3 viser
også at flere NAV-kontor villevalgtnoen av disse løsningene,men
ikkenødvendigvisnøyaktigpå samme måte. Sværtfå skriverat de
villetilbudt ellerstilt krav om at mannen akseptereroppfølgingi
bolig,men i tilleggvilnoen gi botilbud med en form for
oppfølgingen(tabell9.1).En større kommune noterer ”Vilbosette
han i kommunalboligmed bistand fra boveiledertjenesteni
kommunen”. Alt i alt er det forholdsvisfå som mener denne
personen vil trenge oppfølgingi bolig.Langt flere mener denne
personen delvismå løse boligproblemetselvmed bistand og
veiledningfra NAV-kontoret.

Over en tredel (37 prosent) av NAV-kontorene skriverat de ville
gitt en ellerannen form for annen oppfølging.Det er først og
fremst mannens rusproblemer som er prioritert. 18 av de 25
kommunene som beskriveren form for videreoppfølgingviser til
mannens rusproblem.Et NAV-kontor i en mellomstorkommune
har følgendestrategipå lengresikt:

Han oppfordres til å finne bolig i det privatemarkedet.
Han får råd og veiledning.Evt. hjelp til å søke
kommunalbolig.Han får ytelserfra NAV som
henviser til arbeidstiltak.Han får tilbud om
ruskonsulent.Ønsker han å motta kommunens tilbud
vilhan få tilbud om egen kommunal bolig.

Dette er et ganskeutfyllendesvar, som også illustrererat NAV-
kontoret kan foreslåulikealternativer. Flere understrekerat de kan
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komme med et tilbud. De kan ikkepåleggerusbehandlingeller
kontakt med ruskonsulentosv., men de kan motivere, foreslåog
de kan kontakte den aktuelletjenesten, for eksempelkommunens
rustjeneste,uteseksjonenellerboligkontoret,og anmode om at
disse følgeropp vedkommende.En håndfull respondenter skriver
at de villetatt initiativfor å få mannen i arbeid ellerannen aktivitet.

Personen i denne vignettenble løslatt fra fengseluten at
kommunen hadde fått beskjedom løslatelsen.Vi vil understrekeat
fengsletikkekan kontakte hjemkommunensNAV-kontor/
sosialtjenesteuten samtykkefra den innsatte, og i vignettensier vi
ikkenoe om hvorvidt dette var forsøkt. På den andre siden vet vi
at i mange tilfellerblir det av ulikegrunner ikkegjort noe forsøk på
å opprette kontakt mellomfengselog kommune før løslatelsen.En
begrunnelseer at en del innsatte kan bli løslattpå prøve etter å ha
sonet to tredeler av dommen, forutsatt at en rekke andre
elementer,som god oppførsel i fengsletog en vissgrad av ordnede
forhold ute, blant annet et sted å bo, er på plass.Disse
forutsetningenesom skalværepå plass,vil ofte innebæreat
løslatelsesdatoenikkeer forutsigbar.Personen i vignettB var
imidlertidførstegangssoner,og de allerflesteunge som soner sin
første dom blir løslatt på prøve. Denne personen, som ikkevar
dømt for vold ellerandre forhold som kunne oppfattes som fare
for andre, villemed all sannsynlighetblitt prøveløslattetter to
tredels tid. Kun ett NAV-kontor kommenterer det faktum at de
ikkevar blitt orientert om løslatelsen.Vi kan anta at en del
respondenter ikkeså dette som relevantfor å løse den aktuelle
situasjonenog dermed ikkehar tatt seg tid til å kommentere det,
men det er nevnt som et relevantelement i saken.NAV-kontoret
påpeker at dersom de hadde fått beskjed fra fengslet,villede ha
ordnet noe for vedkommendepå forhånd. Et annet NAV-kontor
skriverat vedkommende villebli prioritert fordi han ble løslatt fra
fengsel;”dette er en prioritert gruppe i kommunen”.

Oppsummering
Det er verdt å merke seg at nesten halvpartenav alleNAV-
kontorene villetilbudt klientenet hospitslignendeboalternativ(for
flere NAV-kontor er dette ett av flere alternativer).I de større
byene villegodt over halvpartenbenyttet døgnovernatting.De
minste kommunene villei stor utstrekningbenyttet campinghytter.
Vi vet ikkeom dette er campingplasserder det bor en del andre
personer med rusproblemer og om det i så faller et ”rusmiljø”på
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ellerrundt stedet. Man kan likevelstillestørsmålstegnved om
døgnovernatting,der det ofte vil væretunge rusbrukere,eller
campingplassder vedkommendesannsynligvisvilværeoverlatt til
seg selv,er gode og egnede tilbud til en mann på 22 år uten en
historikkmed avhengighetav tunge rusmidler.Hotell, pensjonat
og lignendetilbud er også høyt oppe på lista.Fra det vi leserut av
helheten i materialetkan dette dreie seg om alt fra steder som ”tar
alt” til steder som primært tar imot reisendeog turister. Det er som
oftest snakk om den siste kategorien,”vanlige”pensjonat,
gjestegårder,hotell osv.

Bare de fire store byene skriverat spesialtilbudfor ungdom i denne
gruppa. Men det er også de store byene som sier de har
døgnovernattingsom et ellerflere alternativer(to av tre NAV-
kontor). En kommune understrekerat den ikkehar et egnet tilbud
til denne gruppa.

9.1.3 VignettC: Kvinne med fem barn, flyktning

Den tredje saken NAV-kontorene presenteres for reiserhelt andre
problemstillingerenn den forrigesaken. VignettC er beskrevetpå
følgendemåte:

Kvinne, flyktning med fem barn på henholdsvis3, 6,
8, 9 og 12 år. Har sosialhjelpsom viktigste
inntektskilde.

Familienhar bodd tre år i kommunen de opprinnelig
ble bosatt i av IMDi. Etter å ha gått på
introduksjonskursi bosettingskommunenog ikkeklart
å skaffe jobb, flytter familientil en ny kommune der
de har familie(sekundærflytting).De bor hos familien
til de etter tre måneder finner en toroms leilighetpå
det privatemarked med korttidskontrakt.Etter å ha
bodd i boligeni seks måneder får kvinnen beskjedom
å flytteut med to ukers varsel.På grunn av manglende
husleiekontraktkan ikkefamilienklageover den korte
utkastelsestiden,og må derfor flytte.Kvinnen
henvender seg til kommunen fordi hun ikkeklarerå
finne et nytt sted å bo på den korte tiden.
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I kvantifiseringenav materialethar vi i hovedsakbrukt de samme
variablenesom i de andre vignettene,men med følgendeunntak:
Ved gjennomgangav svarenefant vi at å ”bli boende i leiligheten”
fanger opp en av løsningene.Familiesenterer et alternativdenne
klienthistoriendeler med vignett A, voldsutsatt kvinne med datter.
Retur til bosettingskommunener derimot unikt for vignettC.
Natthjem og døgnovernattinger ikkenevnt, og er heller ikketatt
med i tabellen.

Tabell9.4 VignettC:Valgteløsningerforallekommunerogfor
kommuneri ulikekommunegrupper.Prosent.N: 63

Alternativløsning Alle >40.000
(1)

39.999-
10.000(2)

<9.999
(3)

Bliboende i leiligheten 30 32 9 39
Hotell, pensjonat, B&B 22 24 27 17
Retur bosettingskommune 22 35 18 0
Kommunal el privat bolig 21 15 46 17
Camping 16 15 27 11
Midletidigbotilbud, hospits 13 15 9 11
Familiesenter 8 9 9 7
Midlertidigkommunal
leilighet/hybel/kriseleilighet

2 3 0 0

Det er en del klaretendenser i materialetog noen tydelige
forskjellermellomkommunene, men disseer ikke likeåpenbare
som de vi for eksempelfinner i den forrigesaken,vignettB. Tabell
9.4 viser imidlertidat alternativetsom velgesav flest
kommuner/bydeler er å hjelpekvinnen med å bli boende i
leiligheten.Det er først og fremst de største og de minste
kommunene som velgerdenne løsningen.Her er noen eksempler
på hvordan kvinnensstillingi forhold til utleieroppfattes og ville
blitt håndtert (sitat fra tre forskjelligerespondenter):

Det følgerav husleielovenat oppsigelsenikkeer
gyldig.Familienvil bli gitt råd og veiledningi henhold
til dette, og kan bli boende, i hvert falli 3 måneder.
Det blir også eventueltgitt bistand til å finne annen
bolig.
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Hvis kvinnen har bodd i leilighetenuten kontrakt
gjelderHusleielovensom om hun hadde bodd med en
tidsubestemt leiekontrakt.Hun kan dermed ikkekastes
ut av leiligheten.Oppsigelsener ugyldig.Juridiskhjelp
til å opprettholde nåværendeleieforhold.

Husleielovengjelder!Hun har lenger tid. Kontakte
eventueltLensmann i forbindelsemed huseier.

Vi har en rekke sitater som viserat NAV-kontorene har godt
kjennskaptil Husleieloven,beboeres rettigheter ved utkastelseog
gyldigversusugyldigutkastelse.På den andre siden er det 60
prosent av NAV-kontorene som ikke tar opp denne
problemstillingen.Majoritetenser med andre ord ut til å akseptere
at kvinnen blir kastet ut og foreslår for eksempelfølgende:”Tilbud
om campinghytte.Kontakt med flyktningkontoretog kommunal
bolig”.Sitatetunder, som beskriver flere muligealternativer,er
heller ikkeuvanlig:

Uten husleiekontrakt,gjelderHusleielovenmed de
rettigheterdet medfører. Dersom ledigkommunal
bolig, tildelesdenne. Hvis ikkehotell/leilighetshotell.
Hjelp til å finne egen boligpå det privatemarked.

Tabell9.4 illustrererat mer enn ett av fem NAV-kontor villevalgt
hotell/pensjonat, retur til bosettingskommunenog/eller en
kommunalbolig/bistå med å finne en boligpå det private
markedet.Hotell/pensjonat er en kortsiktigløsning,mens
kommunalboligog/eller bistand til å finne boligpå det private
markedetdukker opp som en mer langsiktigløsningetter at det
umiddelbareboligproblemeter løst. En kommune nevner bruk av
startlån som en mulighetfor at kvinnen kan få kjøpt en bolig.
Retur til bosettingskommunenanbefalerprimært av de store
kommunene (>40.000 innbyggere).En respondent påpeker at
kvinnen har et år igjenav sin integreringsperiodeog
bosettingskommunenhar derfor plikt til å bistå familien.Men
respondenten har en sværtnyansert tilnærmingtil saken:

Dersom familienhar et stående tilbud i bosettings-
kommunen vilde kunne få bistand fra oss til å reise
tilbakedit. Det vil værenaturligå anta at familienhar
et nettverk i en kommune de har bodd i tre år, men
dersom det er slikat familienhar nære slektningereller
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annet nettverk i vår kommune/bydel, vil det i noen
tilfellerkunne væreurimeligå visefamilientilbaketil
bosettingskommunen.

Også andre respondenter, som mener retur til bosettings-
kommunen er et alternativ,er inne på at saken ikkeer helt enkel.
Blant annet tas i betraktninghva slagstilbud bosettingskommunen
faktiskhar, og hva slagstilbud de mener vil passe.Campinghytte,
midlertidigbotilbud og familiesenternevnes av henholdsvis16, 13
og 8 prosent av NAV-kontorene.Kategorienmidlertidigbotilbud
er en restgruppe som ikkeer nærmeredefinert.Vi vil presisereat
midlertidigbotilbud forbeholdt barnefamiliereventuelt
flyktninger/barnefamilierer gruppert under familiesenter.De åtte
prosentene som har oppgitt familiesenteromfatter fem
kommuner/bydeler, tre av disseer i Oslo og de to andre spredt på
to andre kommunegrupper.Sannsynligviser dette et svært
begrenset type tilbud.

De langsiktigeløsningenedreier seg i allhovedsakom å framskaffe
en kommunalboligellerhjelpefamilienmed å finne en boligpå
det private leiemarketog, som nevnt over, i ett tilfellevurderes
startlån.NAV-kontorene vil i svært liten grad kontakte andre
instanser om en ser bort fra bosettingskommunen.Noen få NAV-
kontor vil koble inn flyktningtjenesteni kommunen, og et mer
genereltforslager å hjelpe kvinnen til å bli økonomisk selvstendig
(nevnesogså av noen få).

Oppsummering
Valgetav ett ellerto alternativerer ikke liketydeligeher som i de
to sakenebeskrevet tidligerei kapitlet,der halvpartenvillevalgt
samme alternativ(krisesenteri vignettA og døgnovernattingi
vignettB). Den hyppigstvalgteløsningenfor vignettC er å bruke
lov- og regelverkslikat kvinnen og de fem barna kan bli boende i
leieligheten.Ett av fem NAV-kontor velgerretur til bosettings-
kommunen. Dette vil vi ikkeanse til å væreet svært høyt tall og
flere NAV-kontor har andre alternativeri tillegg.Nettopp her ser
vi en systematiskforskjellmellomkommunegruppene.Det er først
og fremst de største kommunene, dernest de mellomstoreog ingen
av de minste kommunene som velger retur til bosettingskom-
munen. Vi antar at det er de store kommunene som får tilflytting
når bosatte flyktningervelgerå flytte,og at de ser dette som en
utfordring. Av de kommunene som oppgir at de vil bistå med å
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framskaffeny bolig,er det svært få som nevner det vil væreen
utfordring å finne en leilighetsom er stor nok til en familiepå seks
personer. Dette er i hovedsaksmå kommuner og i dissekommu-
nene kan det væreenklereå få leidet helt hus enn en liten leilighet.

9.1.4 VignettD: Eldre rusbruker med mange
boforhold bak seg

VignettD svarer til den ”typiske”bostedsløse slikhan framstår i
det statistiskematerialetfra kartleggingeneav bostedsløshet (f.eks.
Dyb og Johannessen2009):Mann i 30- eller40-årene,avhengigav
rusmidlerog har bostedsløshet som et langvarigellertilbake-
vendende problem over flere år. Hans akutte problem, som NAV-
kontorene skal”finne løsningpå” i denne undersøkelsen,er at han
har fått begjæringom utkastelsefra den kommunaleboligenhan
bor i.

Mann på 46 år. Har vært tung rusmisbrukersiden
midten av 20-årene,for det meste heroin, men også
alkohol inn i mellom.Lever av sosialhjelp.Har to barn
som han ikkehar kontakt med.

Mannen er godt kjent av sosialkontoreti kommunen,
og har to gangertidligerehatt kommunal bolig.Han
har bodd i ulikemidlertidigebotilbud i perioder, og
har også tidvisbodd i midlertidigebotilbud i andre
kommuner. Han har sonet flere dommer, og har vært
innlagt til avrusningnoen ganger.For tiden bor han i
en kommunal leilighetsom han er blitt begjært
utkastet fra. Oppsøker kommunen fordi han ikkehar
noe sted å bo når han må flytteut om et par uker.

De ulikealternativenekommunene velgerfor å løse elleravklare
situasjonen,som har oppstått med utkastelsen,er skjematisksatt
opp i tabell9.5.Som i de andre vignettenehar mange kommuner
beskrevetmer enn ett alternativog begge/alle alternativeneer
registrert.
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Tabell9.5 VignettD: Valgteløsningerforallekommunerogfor
kommuneri ulikekommunegrupper.Prosent.N: 62

Alternativløsning Alle >40.000
(1)

39.999-
10.000(2)

<9.99
9 (3)

Stoppe utkastelsen 53 51 46 61
Midlertidigbotilbud, hospits 32 46 27 11
Skjermet/tilrettelagt/
oppfølging

23 27 18 17

Natthjem 8 12 9 0
Camping 8 3 18 11
Midlertidigkommunal
leilighet/hybel/kriseleilighet

5 3 9 6

Kommunal el privat bolig 5 3 0 11
Hotell, pensjonat, B&B 2 0 9 0

Over halvpartenav kommunene sier de villeforsøke å stoppe
utkastelsen.Det er noen forskjellermellom kommunegruppene,
men det store bildet er at alletyper kommune, store, mellomstore
og små, mener at utkastelsenbør la seg stoppe. Begrunnelseneog
vurderingenebak er noe ulike.Bydeleri samme kommune kan ha
svært forskjelligeløsninger.Slikvil et NAV-kontor i en av de
største byene håndtere saken:

Klargjøreom utkastelsenlar seg stoppe. Eventuelt ved
at sosialtjenestengaranterer for husleiebetaling
og/eller oppfølgingav mannen. Alt etter utkastelses-
grunn. Hvis ikkeblir resultatet tilbaketil de
midlertidigebotilbudene.

Et annet NAV-kontor i samme by skriver:”Hospits med tilbud
om måltider”. Et NAV-kontor i en stor by noterer at de villegjort
”Ingenting,har bolig i 2 uker”. Andre storbydelerpoengterer at
begjæringom utkastelse,det vil si at saken er sendt til
Namsmannen, tyder på en svikt i rutinene:

Her må det utredes om husleierestansenskaldekkes
eller ikke.For øvrig er dette en situasjonsom ikkeskal
oppstå i [kommune]siden vi får meldingom
fravikelserlengefør den tid som er angitt. Og det er
standard prosedyreå ta kontakt med leietaker.Også
her vilen økonomisk utredning med hensyn til
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husleierestanseværetilnærmingen.Hvis utkastelsen
gjelderrus/oppførsel, må det utredes om han skal
tilbysmer skjermetbolig/rehab.senter/omsorgssenter.

I flere av svareneliggeren antakelseom at utkastelsener knyttet til
husleirestanser,selv om dette elementet ikke inngår i vår
beskrivelseav saken.Ubetalt husleieover en vissperiode er en
formellgrunn til å foreta en utkastelse.Andre begrunnelser,som
bråk og andre former for forstyrrende atferd, kan bli diffuseog
vanskeligå dokumentere godt nok. Noen av NAV-kontorene
mener likevelat årsakentil utkastelseliggeret annet sted enn i
ubetalt husleie.En kommune skriverat det er ”nærliggendeå tro at
kommunen har dekket løpende husleieog at husleierestanserikke
er oppsigelsesgrunn”. Informanten påpeker videreat ny
kommunalboligvil bli sværtvanskelig.Den akutte løsningeni
denne kommunen vilværenatthjemmet.

Blant alletyper kommuner, som sier de vil forsøke å hindre
utkastelsen,framgårdet mer ellermindre eksplisittat det er en klar
fordel at mannen bor i kommunalbolig.Det at kommune selv eier
boligenegjør det enklereå stoppe utkastelsen.I de mellomstoreog
små kommunene kan det synessom om veien mellomNAV-
kontoret og enheten som står for utleieav kommunens boligerer
forholdsviskort. En mellomstorkommune har følgendeløsning:

Vilsamarbeidemed bygg-og eiendom i kommunen.
Ikke alltidhensiktsmessigå kaste dem ut fordi han
likevelskalha en annen bolig.Villenok ikkeblitt
kastet ut. Det er dyrt å ha han i midlertidigbotilbud.
Har praksispå å gå igjennomrestanseliste.

En problemstillingsom reises i noen av de små kommunene dreier
seg om at mannen vilværekjent for privateutleiereav leieligheter
og campinghytterellerav pensjonateieren som vanligvistar imot
personer som er blitt bostedsløse.Med en historikkknyttet til rus,
fengselsoppholdog bostedsløshet vil det blir vanskeligå finne
noen annet enn kommunens egne boliger til han.

Ett av tre NAV-kontor vil tildelemannen en plasselleret rom i
midlertidigdøgnovernatting.Som nevnt over kan
døgnovernatting/hospits enten væreeneste alternativetelleret av
to eventuelt flere alternativer.I sistnevnte tilfelle,dersom det er ett
av flere alternativer,er hospits sjeldenførstevalget.I bruken av
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døgnovernattingfinner vi en klar mellomkommunegruppene.
Nærmere halvpartenav de store kommunene ser døgnovernatting
som et alternativ,mens 27 prosent av de mellomstoreog bare
elleveprosent små kommuner vil innlosjeredenne personen i
døgnovernatting/hospits. Bruken av natthjem fordeler seg etter
samme mønster; de store kommunene bruker natthjem oftest og
ingen av de små kommunene bruker natthjem. En viktigforklaring
er at tilbudeneog alternativenefordeler seg på samme måte: De
store, og til en vissgrad mellomstorekommuner, har
døgnovernattingstilbud(hospits o.l.) som tar imot bostedsløse
personer. Funnene fra vignettundersøkelsenbekrefter at den store
målgruppenfor denne typen tilbud er personer med et tungt
rusbruk, som oftest menn, i en marginalisertlivssituasjon.Vi ser av
tabell9.5 at andre former for midlertidigetilbud, som
campinghytte,krise-/midlertidigkommunal leielighet/hybelog
hotell/pensjonat benyttes oftere av de mellomstoreog mindre
kommunene. Talleneer imidlertidsmå, det er få kommuner som
benytter disse tilbudene til denne gruppen, men mønsteret i
tabellengir en indikasjonpå at særligde mellomstore,og i noen
grad de små kommunene, kompenserer for mangelpå
døgnovernattingstilbudav hospitslignendetype med bruk av
campinghytter,hotell osv.

Avsnittetover drøfter bruk av de ulikekategorienesom kan
plasseresunder døgnovernattingsamlet. Vi skalse litt nærmerepå
kategorien”Skjermet/tilrettelagt/oppfølging”i tabell9.5. Dette er
en samlekategorifor blant annet rehabiliteringsbolig,omsorgs-
bolig,bofellesskap,boligmed omsorgsbaseog oppfølgingi vanlig
bolig.En av fire kommuner vil forsøke å finne ellertilby
vedkommendeet sliktalternativ(se også sitat lengeropp). Dette
kan væreet førstevalg,men det kan også væreet alternativdersom
mannen ikkekan bli boende der han bor, eventueltat han tilbys
ellermå ta imot booppfølgingsom vilkårfor å kunne beholde den
kommunaleleiligheten.Det er relativtflere store kommuner som
beskriveren løsningmed spesialtilpassetbotilbud enn mellomstore
og små kommuner. Her kan det igjendreie seg om hvilke
mulighetersom finnes i kommunen og hvilketilbud NAV-
kontoret kan ha tilgangtil for eksempeli nabokommunen. Vi antar
at de store kommunene har flere ulike typer tilbud. Vi vil imidlertid
framholde at noen små kommuner har boligtilbudfor personer
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med rusavhengighet,og ser disseboligenesom et alternativfor
mannen vi har portrettert i vignett D.

En av tre kommuner redegjørfor muligelangsiktigeløsningerfor
klienten.De kortsiktigeog langsiktigeløsningenegår delvisi
hverandre.For eksempelskriverenkelteNAV-kontor at de ville
forsøke å finne en alternativog tilpassetboligmed en ganguten
midlertidigeopphold i døgnovernattingeller lignende.Andre
poengterer at han må søke, eventueltat de anbefalerhan å søke,
om en tilpassetbolig.Ett av tilbudeneer hjelp til å søke boligpå
det privatemarkedet eller”ber han lete etter bolig”.Et par
kommuner nevner rusbehandlingi institusjonsom et alternativ.

Forholdsvisfå (19 prosent) skriverat de villegått inn med eller
tilbudt en form for oppfølgingi bolig.Det er de store og små
kommunene som har dette tilbudet, eventueltmener det er riktig
tilbud for denne klienten.Langt flere (37 prosent) av respon-
dentene beskriverandre tiltakut over å løse mannens avgrensede
boligproblem.Det dreier seg om, i stikkordform,å motivere for
kontakt med rusteam,avrusning, LAR(legemiddelassistert
rehabilitering),ta tak i eget liv,kartlegge,tett oppfølging,
ansvarsgruppeog individuellplan. Eksempel på mer helhetlige
tilnærmingerillustreresbest gjennom noen av respondentenes
egne beskrivelser.Følgendeer fra en bydel i en storby:

Kartleggeboevnen hans og gå gjennom bohistorikken.
Hva er årsakentil de kortvarigeboforholdene
(restanser,misligholdav annen karakteretc). I hvilken
grad spillerrusen inn i forhold til boevne. Har han
noen dommer han venter på soning for? Er
booppfølgingaktuelt?(…) Er bruker motivert for
rusbehandlingog kan noen av rusmiddeletatenstiltak
væreaktuelle.Om ikkeog han har boevne vilhan
henvisestil det private leiemarkedetog få råd og
veiledningvedr. boligframskaffelse.Ved evt. behov
også oppfølgingfra bydelensboligframskaffer.

Et NAV-kontor i en annen storby påpeker blant annet mangelen
på tilbud til denne typen klienter.SitatetgjengirtiltakeneNAV-
kontoret ser for seg ut over å løse den akutte situasjonen:

Tiltak:Vurdere botiltak med oppfølgingi forhold til
rus: botreningssenterellerbotiltak tilrettelagtfor
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personer med rusmiddelavhengighetog behov for
booppfølging.Her er det store utfordringer knyttet til
at det er for få tiltaksom er tilpassetdenne klient-
gruppen. Ofte er mulighetenefor kommunal bolig
oppbrukt, og alternativeter langvarigeopphold på
midlertidigebotilbud. Oppfølging av
rusmiddelavhengighetenvilleblitt prioritert.

Av samarbeidspartneresom nevnes eksplisitti besvarelsene
kommer rustjenestenøverst. I mange av løsningene,både de
kortsiktigeog mer langsiktige,liggerdet en forutseting om
samarbeidmellometater og virksomheteri kommunen. Som vi har
sett vilover halvpartenav kommunene forsøke å hindre at klienten
blir kastet ut av den kommunaleboligenhan bor i. I sværtmange
kommuner – det gjelderde største kommunene – forvaltesde
kommunaleutleieboligeneav andre enn NAV. Det kan væreet
eget kommunalt selskapsom Boligbyggi Oslo, elleren kommunal
etat som Boligetateni Bergenog teknisketat i andre kommuner.
Forvalterenstår for innkrevingav husleie,mens tildelingenav
kommunalboligofte skjer i tildelingsmøtermed flere tjenester og
virksomhetersamlet.For å stoppe utkastelsenmå NAV
samarbeidemed enheten som forvalterde kommunaleboligene.
Forvalterenav kommunaleutleieboligerblir en viktigsamarbeids-
partner for kommunen som vil forsøke å hindre utkastelsen.

Oppsummering

Det viktigstetiltaket– det som beskrivesav flest respondenter – er
å hindre utkastelsen.Her kommer ulikevurderingerinn, som ikke
er gitt i vår beskrivelseav vignettD: Er hovedårsakentil utkastelse
bråk ellerannen uønsket atferd? I så fallkan det værevanskeligå
hindre utkastelsen.Trenger mannen i så fallet annet botilbud enn
en vanligkommunalbolig,som for eksempelen form for vernet
bolig?Dersom utkastelsenikkelar seg stoppe er alternativeti
mange tilfelleren form for døgnovernattingog noen steder
natthjem. Behandlingfor rusavhengighetellerkontakt med den
kommunalerustjenestener et alternativen del respondenter
nevner. En av fem respondenter skriverat de vil foreslå
oppfølgingi bolig.Andelen blir noe større om vi tar med NAV-
kontor som mener at en vernet/bolig med personeller et godt
alternativ.
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9.1.5 VignettE: Mann med kraftigrusbruk og psykisk
lidelse

Denne vignettener basert på en type person det ofte er vanskeligå
finne et godt tilbud til.Slikpresenteres han for NAV-kontorene:

Mann 35 år. Har et kraftigrusbruk og synligepsykiske
lidelsersom ikkeer diagnostisert.Bruker mange ulike
typer illegalerusmidler.Har ingen kontakt med
pårørende.

Mannen er i perioder velfungerendemen i aktivrus. I
andre perioder er han veldigpreget av sykdomog
kraftigrusbruk og oppleves i slikeperioder som
truende. Han har i to korte perioder bodd i kommunal
bolig,som beggehar endt med utkastelse.Han har
vært innlagtpå psykiatriskavdelingved flere
anledninger,men kun korte opphold. Han benytter seg
i stor grad av forskjelligetyper midlertidigebotilbud
og har i perioder bodd ute. Sistehalvårethar han bodd
hjemme hos en kjæreste,men forholdet er slutt og han
har flyttetut. Mannen har ikkeoppsøkt sosialtjenesten
for å få hjelp og sover ute/i skur o.l. Han har svært
dårligfysiskog psykiskhelse.

Overfladiskkan denne saken lignemye på den forrige,vignettD.
Tabell9.6 indikererat NAV-kontorene vilha en lik tilnærmingtil
de to sakene,med unntak av at utkastelsefra bolig ikkeer en
problemstillingi vignettE. Her er innleggelsepå sykehuseller
annen institusjondet mest utbredte alternativet.
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Tabell9.6 VignettE: Valgteløsningerforallekommunerogfor
kommuneri ulikekommunegrupper.Prosent.N: 58

Alternativløsning Alle >40.000
(1)

39.999-
10.000(2)

<9.999
(3)

Innleggelsei sykehusel.
annen institusjon

36 35 27 44

Midlertidigbotilbud, hospits 33 45 36 11
Skjermet/tilrettelagt/
oppfølging

16 17 18 11

Camping 14 7 27 17
Midlertidigkommunal
leilighet/hybel/kriseleilighet

7 3 9 11

Natthjem 3 7 0 0
Kommunal el privat bolig 3 0 0 11
Hotell, pensjonat, B&B 3 3 9 0

36 prosent av NAV-kontorene mener innleggelsei sykehuselleren
annen institusjoner løsningen/en muligløsning.Vi kan videre
observere klareforskjellermellomkommunegrupper;vel en tredel
av de store kommunene, over en fjerdedelav de mellomstoreog
opp mot halvpartenav de små kommunene mener personen bør
leggesinn i sykehuselleren annen institusjon.Eksemplet er fra et
NAV-kontor i en storby:

Kontakt med klientenog en vurderingav klientens
helsesituasjonvilleværeprioritert først for å avklare
behov for sykehusinnleggelse/institusjon.Dersom
midlertidigbotilbud er aktuelt,vil vi prøve å finne et
tilbud som kan ivaretaklientenshelsesituasjonbedre
enn andre botilbud. Vurdere behovet for hjemme-
sykepleie.

En av de små kommunene villenærmet seg saken på følgende
måte:

Hvis vi blir gjort kjent med situasjonenav en eller
annen, vil vi oppsøke han samt kontakte kommune-
overlegenfor bistand. Blienigeom strategi.Sikre
nødvendighelsehjelpførst – innleggelsefor utredning
akutt?Hvis innleggelse– ut fra resultat,vurdere
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aktuelletiltaksom kan iverksetteshvis han/når han
utskrives.

Det første sitatet er fra NAV-kontoret i en storbydelmed rundt
25.000innbyggere.Det andre sitatet er fra NAV-kontoret i en
kommune med rundt 6.000innbyggerei en annen del av landet.
Vurderingenav situasjonenog nødvendigetiltaker i hovedsakden
samme ved de to NAV-kontorene.Beggevilha førsteprioritet av
mannens helsesituasjonog få vurdert behov for innleggelse,for i
neste omgangå vurdere hva slagsbotilbud og oppfølginghan har
behov for. Selvom dette er den løsningenkommunene velger
oftest, er det likevelet mindretallsom mener innleggelsei
sykehus/annen institusjoner et aktuelt alternativ.

Nesten likemange (33 prosent) vil gi personen et tilbud i
døgnovernatting.Det er samme andel som vil tilbypersonen i
vignettD døgnovernatting,og fordelingenpå kommunegrupper er
nesten identiski de to vignettene.I vignett E sier 45 prosent av de
store kommunene at de vil gi tilbud om hospits, 36 prosent av de
mellomstoreog 11 prosent av de små. Den eneste vesentlige
forskjellenmellomde to vignetteneer at flere av de mellomstore
kommunene vil tilbydøgnovernatting til mannen i vignettE enn til
personen i vignettD. Vi ser altså at selv om vignett E dreier seg
om en person med åpenbart sværtdårligpsykiskog fysiskhelse,
anser en av tre respondenter døgnovernattingå væreet adekvat
tilbud. Blant store kommuner er bruken av døgnovernattingi
tilfelletvignettE mest utbredt i bydelenei de største byene.I
bydelenefinner vi et betydeligoverlapp mellomNAV-kontor som
vil anvende døgnovernattingi beggede to sakene.Blant andre
kommuner er bildet mer differensiert.Bruk av døgnovernattinger
også klart mer utbredt i de største byene enn i andre kommuner.
Tar vi ut de fire storbyene,Oslo, Bergen,Trondheim og Stavanger
er det forholdsvisfå i gruppa storbyer (>40.000)somvil tilby
døgnovernattingtil personen (vignett E). Som nevnt tidligere
dreier det seg etter alt å dømme om hva slagstilbud kommunene
har tilgangtil.

Noen kommuner sier de vil tilbyellerforsøke å få plass til mannen
i en form for skjermetbolig,boligmed tjenester ellerrehabili-
teringssenter.Det dreier seg om et mindretall(16 prosent/9
kommuner).Om laglikemange vil innkvarterevedkommendei
campinghytte.Noen NAV-kontor vil innlosjeremannen i
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midlertidigkommunalbolig/krisebolig,og noen ytterst få vil
henvisemannen til natthjem, kommunalellerprivat boligog
hotell/pensjonat.

Denne saken reiser spørsmål om hvor ansvaret liggernår mannen
ikkehar oppsøkt NAV-kontoret (se beskrivelseav vignetten).Vårt
utgangspunkter at når vi presenterer saken vilden bli kjent for
NAV-kontoret, og vi forutsetter at respondentene ”behandler
saken” ut fra dette og at de nå vet om mannen. Med en lang
rushistorieog to utkastelserfra kommunalboligvilmannen
sannsynligvisværekjent for sosialtjenesten/NAV-kontoret i
bydelenellerkommunen. Seksav respondentene sier de ikkeville
foretatt seg noe:

NAV driver ikkeoppsøkende virksomhet.Får ønsket
bistand ved kontakt enten via oppsøkende tjeneste
ellerdirektekontakt med NAV-kontoret.

En annen respondent stillerspørsmålet”hvis han ikkehar oppsøkt
oss, hvordan kan vi vite om han?” Respondenten skissererlikevel
flere muligetiltak,men primært mener respondenten dette er en
sak for andre enn NAV-kontoret:

Høres ut som han vilbli fanget opp av politi eller
legevakt.Hvis han ikkekan ivaretaseg selvmå
fastlegenvurdere fare for livog helse.Dersom
henvendelsekom, må han søke, dersom han ikkeer
umyndiggjortog vi kunne, om det var ansett som
forsvarligav helsepersonell, leggeham inn på motell
ellerpå hytte.

Seksav NAV-kontorene villeoverført saken til andre instanser
dersom de fikk vite om personen. Her er noen eksempler;henvise
saken til kommunens bekymringsteam,”her har Helse Sør Øst
ansvaret”,”tipset rusteamet og overført saken til oppsøkende
tjeneste”.Det er i allhovedsakNAV-kontor i de store byene
(>40.000)som sier de villesendt saken over til andre instanser eller
ikkeforetatt seg noe. Et par små kommuner slår fast at dette ikke
villeskjedd hos dem:

Ikke aktuelt i vår kommune (å sove ute/i skur og
lignende).Villeha blitt tatt vare på med en gangdette
ble kjent.
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Av mer langsiktigeløsningerpå boligproblemetforeslårde fleste
en form for omsorgsboligellerboligmed bemanning.Noen få
respondenter skriverat de villesatt personen på liste til kommunal
bolig.Med andre ord er en ordinær boligvurdert som lite aktuelt.
Ett av tre NAV-kontor har beskrevetdet vi har gruppert som
langsiktigetiltak.I denne saken er det imidlertidvanskeligå skille
langsiktigetiltak fra de mer akutte løsningene,og gruppere dem i
to atskiltekategorier.Kategorienesom brukes i vignetteneer laget
i ettertid og kodingen innebæreret visst innslagav skjønn. Men
som nevnt i metodekapitleter kodingenav deler av vignett-
besvarelsenehellerenn måte å systematisereet stort materialepå,
enn å foreta en strikt kvantitativbehandlingav materialet.Poenget
er at vignett E oppfattes som en mer komplekssak enn de andre
og åpner for en noe større variasjoni hvordan den håndteres.
Strakstiltakog mer langsiktigeløsningerflyterogså mer over i
hverandre.

Kompleksiteteni saken,ellerhvordan sakenoppfattes, gjenspeiles
også i bredden av samarbeidspartnere og aktører NAV-kontorene
mener er relevantå bringe inn. Først og fremst vil respondentene
bringe inn helsetjenesten.Av de 37 NAV-kontorene, som har
beskreveten løsningder andre trekkes inn, har 25 nevnt
helsetjenesten/helsevesenet.Ni av disse sier at de villekontaktet
fastlegen.Andre alternativerinnen somatiskhelsetjenesteer
kommuneoverlegen,legevakt,helsetjenestenog legeuten videre
konkretisering.Nesten likemange respondenter sier de vil
kontakte henholdsvisrustjenesten/rusteam og psykiatrisk
helsetjeneste/DPS. Enkelte kommuner og bydelerviser til
oppsøkende tjeneste og spesialetjenester som akutteam,OBS-team
og bekymringsteam.Én respondent skriverat de villehenvist til
dobbeldiagnosebehandling.Sannsynligviser denne typen tilbud
begrenset,og det er en forklaringpå at ikkeflere forslår et slikt
alternativ.Svareter nok at det finnes få tilbud til personer med
dobbeltdiagnoser.Som vi skriver i vignettener mannen ikke
diagnostisertfor sin synligepsykiskelidelse.Kun et par
respondenter stillerspørsmål ved at han ikkehar fått en diagnose
og mener dette er rart. Vi kan tolke mangelpå reaksjonerslikat
respondentene er kjent med og møter åpenbart psykisksyke
rusbrukereuten diagnoseog derfor ikkeser grunn til å kommen-
tere dette særskilt.Vignettentyder imidlertidpå at kontakten
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mellomNAV-kontoret og andre tjenester i og utenfor kommune
er god mange steder.

Oppsummering

VignettE blir i liten grad håndtert som et boligproblem.En av tre
respondenter mener at mannen har behov for innleggelsei sykehus
ellerannen institusjon.Flertalletav kommunene og bydelenehar
fokus på helsesituasjonenog i første rekkeden somatiske/fysiske
helsen, selvom ikkeallekonkretisererdet til innleggelse.Det
framgårav vignettbeskrivelserat mannen har dårligfysiskog
psykiskhelse.Situasjonen– han bor ute – kan under noen forhold,
for eksempelkuldegrader,værelivstruende og den fysiskehelsen
oppfattes som mest akutt å ta tak i. Forholdsvis få respondenter
skriverat de vil koble inn psykisk helsetjeneste/ psykiatriog/eller
rustjeneste.

Tabell9.6 viserat en tredel av NAV-kontorene villevalgt
midlertidigbotilbud/hospits til denne personen. Ser vi midlertidig
botilbud/hospits, campinghytte,natthjem og hotell/pensjonat
under ett, foreslår rundt halvpartenav NAV-kontorene et av de
nevnte tilbudene.To av tre NAV-kontor i de store byene og over
70 prosent av de mellomstorekommunene foreslår en form for
døgnovernattingtil denne personen. Blant de små kommunene vil
to av fem tilbymannen en plass i døgnovernatting.De fleste
kommunene har som tidligerenevnt gjerneflere alternativertil en
person. Vi har imidlertidkontrollert for overlappmellomde ulike
formene for døgnovernattingog bare unntaksvishar et NAV-
kontor foreslåttmer én form for døgnovernattingtil personen.
Forskjellermellomkommunen i valgmellomdøgnovernatting,
campinghytte,natthjem og hotell, henger nok sammen med hva
slagstilbud kommunene og bydelene har tilgangtil.

Hvem har ansvar for personen? De fleste NAV-kontorene ser ikke
denne personen elleren sliksituasjonprimært som sitt ansvar.
Noen slår fast at de ikkevillegjort noe. Flertallethar en
oppfatning av hvor – hos hvilkeninstans eller tjeneste– personen
og situasjonenhører hjemme.Det indikererat det er et visst
samarbeidmellomkommunaleenheter og mellomkommune og
det statligehelsevesenet.Vignettsvarene tyder på at flertalletville
varsletellersendt meldingtil ”rett adressat”slikde oppfatter
situasjonen.En definisjonpå dobbeldiagnose,som personen i
vignettE vil sortere under, er at vedkommendefallermellomalle
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stoler. Problematikkenog personer som bærer på problemene blir
skjøvetbort både av rusomsorgen og psykiatrien.De passer ikke
inn i noen av disse tjenesteneelleromsorgene (Helsetilsynet2000).
Mannen i vignett E har ikkeen fått psykiatriskdiagnose.Det er et
annet kjennetegnved såkaltdobbeldiagnoseer at den ikkeer en er
ingen diagnoser(Gerdner og Sundin 1998).Vignettsvarene
gjenspeilernoe av det vi kan kallerådvillheti hjelpeapparatet
overfor denne typen personer og problematikk:De flesteNAV-
kontorene har fokus på de umiddelbarefysiskehelseproblemene
og har lite å tilbybortsett fra et opphold i midlertidigbotilbud.
Samtidigvil vi understreke at en del NAV-kontor gir uttrykk for at
de har rutiner for å følgeopp videreog finne mer varigeløsninger.

9.2 Oppsummering

I tilleggtil oppsummeringenunder hver vignettkan vi summere
opp følgendesamlendepunkter fra vignettstudien:

Hva slagshjelp klientenefår avhengerav hvilkenkommune de
oppholder seg/bor i.

Overveiendeer det systematikki hvilkeløsningersom velgesfor
ulikegrupper, med det er også noen forskjellermellomkommuner
av lik størrelseog mellombydeleri samme by. Det kan tyde på et
betydeliginnslagav skjønn i saksbehandlingen.

Kommunene har et tilpassethjelpeapparattil å fangeopp ulike
situasjoner.Det ser vi av de ulikeløsningsalternativenede samme
kommunene har for forskjelligeklienter.

En del kommuner tenker langsiktigeløsningermed en gang.Noen
vanskeligstilteprioriteres til permanente løsninger,mens andre
ikkegjør det.

Samarbeidmed andre etater virkermer utbredt i noen kommuner
enn andre.

Mangekommunene kjenner regelverketgodt, og bruker det til
klientenesfordel.
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10 Refleksjonerog mulige
alternativer

Hovedkonklusjonenei denne rapporten er oppsummert i
sammendragetfor hvert kapittelog i et lengresammendragforan i
rapporten. I dette siste kapitletvil vi drøfte de mest sentraleog
viktigefunnene, og antydemuligeløsningerelleralternativerfor
den praksisenvi finner i kommunene. Det er særligfire områder
som utpeker seg for en videredrøfting:

� Mangfoldetav tilbud – et heterogent felt

� De ulikegruppene som befinner seg i midlertidigebotilbud –
tilbudet til de ulikegrupper

� Forståelsenav og innholdet i begrepet midlertidig

� Kvalitet i tilbudenedrøftet opp mot formålet med tilbudene

10.1 Det mangfoldigefeltet

Alleredei innledningenav rapporten slår vi fast at midlertidig
botilbud er et mangslungentbegrep. En måte å definere
meningsinnholdetpå er å knytte begrepet til Lov om sosiale
tjenester,som påleggerkommunene å framskaffeet midlertidig
tilbud til personer som ikkeklarerå skaffeseg tak over hodet selv.
Loven gir ingen nærmereanvisningav type tilbud, osv. I løpet av
det siste tiåret har myndigheteneforetatt noen avgrensinger,blant
annet av hva et midlertidigbotilbud ikke skalellerbør være.
Natthjem og lignende,der klientenkan få en seng for natten og er
utestengt fra tilbudet hele ellerdeler av dagen, tilfredsstillerikke
kravenetil et midlertidigbotilbud. Men det er ikkeulovligå
innkvarterebostedsløsepå natthjem. Veilederfor kvalitetskravtil
midlertidighusvære(U-5/2003) gir noen enkleanvisningerpå hva
slagstilbud kommunene bør ha. Veilederenunderstrekerogså at
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kommunene er sværtulike,og at omfang av problemet, og både
behovet for midlertidigebotilbud og tilgjengelighetpå steder er
svært forskjellig.Veilederenanerkjennerat store kommuner vil ha
behov for å etablereegne tiltak for formålet,mens mindre
kommuner ikkehar behov for å etablereog opprettholde et
permanent tilbud.

I denne undersøkelsenhar vi operasjonalisertmidlertidigbotilbud i
følgendeåtte kategorier:Hotell/ pensjonat,Natthjem og lignende,
Campingplass/-vogn/-hytte, Familiesenter,Krisesenter,
Midlertidigtilbud under institusjonslovgivningen,Døgnover-
natting/hospits og Annet. En lignendeinndelingav tilbyderneble
anvendt i siste landsomfattendekartleggingav bostedsløse(Dyb og
Johannessen2009).Bostedsløsheter nemligdefinert gjennom de
institusjoneneog tilbudenepersoner som står uten bolig– og som
får hjelp av sosialtjenestenellerandre kommunaleinstanser – blir
innkvartert i. Ser vi på de fire kartleggingeneav bostedsløsesom er
gjennomført siden 199618, finner vi at kategorienesom favner
midlertidigbotilbud har blitt flere etter hvert. Det er ikkenoe som
tyder på at spekteret av tilbud er blitt større. Det er helleruttrykk
for en mer differensiertoppfatning av tilbudene,og at man ser
nytten av å markere forskjellenmellom lavterskeltilbud for
rusmisbrukereversus rusfrie tilbud og mellomnatthjem versus
gjestegårdfor turister, for å nevne noen ytterpunkter på
tilbudsskalaen.

Denne studien har fått fram bredden, både de store forskjelleneog
de mindre nyansene,i dette feltet. En god illustrasjonpå dette er at
kommunene i vår undersøkelseregistrereropphold i midlertidige
botilbud på til dels svært forskjelligemåter. Vi finner blant annet
forskjelleri antallopphold i midlertidigebotilbud mellom
kommuner, som delvismå forklaresmed at kommunenes
registrereog tellerbruken av midlertidigesværtulikt.Tallenepå
antallopphold i midlertidigbotilbud vi har fra NAV-kontorene i
kommunene må derfor anvendesmed forbehold. Her er imidlertid
poenget å få fram heterogeniteteni tilbudet, som ytterligere
understøttes av vignettstudien.

18 (Ulfrstad1997;Hansen mfl. 2004;Hansen mfl. 2006;Dyb og Johannessen
2009)
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En klarereanvisningav hva et midlertidigbotilbud skalvære,kan
skape et mer homogent tilbud og mer oversiktligfelt. Men det gir
ikkenødvendigviset bedre tilbud til personer i en akutt krise.En
campinghytteelleret rom på et pensjonat, kan gi et likegodt og
kanskjebedre tilbud for noen personer enn et rom på døgnover-
nattingstilbudinnrettet på vanskeligstiltepå boligmarkedetog
omvendt; noen kan oppleve et døgnovernattingsstedfor bosteds-
løse som et tilfredsstillendetilbud. Et større problem er etter vårt
syn at tilbudet ofte er på ubestemt tid hellerenn midlertidig.

10.2 Tilbud til ulikegrupper

Denne kartleggingenviserat det er vanligstå bruke midlertidig
botilbud til rusavhengigepersoner og personer med både
rusavhengighetog psykisklidelse(dobbeltdiagnose).Samtidigser
vi at sværtulikepersoner og husstander kan ha behov for et
midlertidigbotilbud. Halvparten av kommunene har hatt unge i
alderen18 til 24 år i midlertidigebotilbud, og 41 prosent av
kommunen har hatt barnefamilieri midlertidigebotilbud.
Surveyenetil kommunene og tilbydereviser at NAV-kontorene i
kommunene langtpå vei foretar en differensieringav hvilketilbud
de gir til ulikegrupper.

Studienviserat det er en viss systematikki hvor ulikegrupper får
tilbud om opphold. Men undersøkelsen,og særligvignettene,viser
at kommunene og bydelerinnen samme kommune kan komme
opp med sværtulikeløsningeri samme type saker.Tendensen er at
personer med rusavhengighetog dobbeltdiagnoseforsetter å fylle
opp ”hospitsene” og, som vi argumentererfor lengernede i
kapitlet,blir værendeder. Den store bekymringener kanskjeikke
at barnefamiliermå oppholde seg i midlertidigbotilbud i en kort
periode. Vår studie tyder på at familiermed barn i stor grad blir
hjulpet videreellerklarerå komme seg ut av den midlertidige
situasjoneni løpet av tre måneder. Det er større grunn til å ta tak i
at et stort antallkommuner vil tilbydøgnovernatting(hospits) til
en person på 22 år som ennå ikkehar et etablert, tungt rusmisbruk.
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10.3 Begrepetmidlertidig

Det diffusepreget på dette feltet blir ytterligereforsterket av at det
ikkefinnes en entydigdefinisjonav begrepet midlertidig.Det
nærmestevi kommer en avgrensinger tre måneder, som er
anbefalt i Rundskrivfor å mestre et boforhold og satt opp som
mål i den nasjonalestrategienmot bostedsløshet i perioden 2005-
2007(ingenskal tilbringemer enn tre måneder i midlertidig
botilbud).Evalueringav strategienviste at målet var langt fra nådd
(Dyb m.fl.2008).Denne undersøkelsenbekrefter at for mange blir
oppholdet lengerenn tre måneder, og for noen sværtmye lenger.
Det er særligpersoner med rusavhengighetog personer med
dobbeltdiagnosesom har langeopphold. Men opphold over tre
måneder forekommer blant allegrupper av vanskeligstilte,bortsett
fra barn og unge under 18 år uten følge med en foresatt.

Vi vilunderstreke at denne undersøkelsenikkekartleggerantall
personer som bor lengeri midlertidigbotilbud enn tre måneder.
Antallkommuner og størrelsen på kommunen, som oppgir at
bestemte grupper oppholder seg lengerenn tre måneder i
midlertidigtilbud gir en klar indikasjonpå om det dreier seg et
fåtallelleret større antall.Kartleggingenav bostedsløse i 2008 viser
også at 41 prosent av allebostedsløse hadde vært i den situasjonen
de befant seg i på tidspunktet for registreringeni fra tre uker til
seks måneder, og 41 prosent hadde vært i den samme situasjoneni
mer enn seks måneder19. I tilleggviser samme kartleggingat en
tredel hadde vært mer ellermindre bostedsløs (tilbakevendende)
over flere år, og sannsynligvishar bevegetseg mellomulike
midlertidigeoppholdssteder.

En hovedkonklusjonfra denne studien er at den store
utfordringen i bruk av midlertidigbotilbud er at det ikke finnes en
avgrensingav midlertidig. De neste avsnittenestyrker
argumentasjonenfor en slikkonklusjon.

10.4 Kvalitetog formål

Vi finner at de midlertidigetilbudenekommunene anvender i
hovedsakholder den standarden som er anbefalt i RundskrivU-

19 Ikke publisert tidligere.
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2/2003. Beboerne har på de allerfleste stedene mulighetfor å
vaskeklær,lagreog oppbevare mat og ivaretapersonlighygiene.
Flertallettilbyreget bad og toalett, men her er det også en del som
deler med andre. De har vanligvisnøkkel til eget rom og på de
flestestedene har beboerne enerom ellerfamilieromog mulighet
for å skjermeseg fra personalet.Nøkkel til botilbudet er mindre
vanlig(41 prosent). Men her må vi ta med at en tredel av
tilbydernesom har svart på dissespørsmåleneer hoteller,
pensjonater og campingplasser,der gjestene(ogsåbostedsløse
gjestermå vi anta) vanligvisikkehar egen nøkkel til selvestedet. Vi
antar det også gjelderfor krisesentre,en del institusjonerog
respondenter i gruppen ”annet”, som i stor grad er en form for
hotell, gjestehus,motell og/eller kombinasjonsdriftsom gjør at de
ikkepasser inn i kun en av de andre kategoriene.

En problemstillingsom ikkefangesopp av undersøkelsener
hvorvidt det sosialemiljøet i botilbudene er godt eller
tilfredsstillende.Vi vet ikkeut fra denne studien hvordan tilgangen
på rusmidlerer på steder med mange rusmiddelbrukereog steder
som har personer med rusavhengighetsom målgruppe.Vi har
heller ikkekartlagtom det er personale som kan følge opp
personer med rusavhengighet,dobbeltdiagnoseog andre med
behov for hjelp og støtte, og hvorvidt stedet oppleves som trygt.
Vignettenefortellerat mange kommuner vil tilpassetilbudet etter
personen ellerhusstandens behov, slikat barnefamilierikkefår
tildeltopphold i et døgnovernattingstilbudfor rusmiddelbrukere.
Men noen kommuner gjør i mindre grad slikevurderinger.

10.5 Kan noen midlertidigebotilbud bli varige?

For å oppsummere:Denne kartleggingenhar vist at de fleste
kommunene har personer som oppholder seg i midlertidig
botilbud i mer enn tre måneder. Med støtte fra kartleggingav
bostedsløse i 2008kan vi vise at fire av fem bostedsløse hadde
vært i samme situasjoni mer enn tre uker, og halvpartenav disse i
mer enn seks måneder. Denne kartleggingenillustrerervidereat
det er rusavhengigeog personer med dobbeltdiagnose– de
”vanskeligplasserbare”– som blir værendei de midlertidige
tilbudene.Videremener kommunene at bruken av midlertidige
tilbud går opp ellerholder samme nivå.Bare 13 prosent av
kommunene sier at bruken har gått ned.
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Vi vet at en del personer beveger seg mellomulikemidlertidige
botilbud. Årsakenekan væreflere, for eksempelat de blir bortvist
fra et sted ellerat det er begrensingerpå hvor lengeman kan bo
der. Ytterligerefokus på å få ned lengdenpå oppholdet kan
medføre at flere vandrer mellomuliketilbud. Denne
undersøkelsenhar, som nevnt over, vist at de allerfleste tilbudene
som benyttes har rimeliggod standard. Den har også vist at
beboerne kan kastesut ellerbli bedt om flyttepå kort varsel.
Midlertidigheteni det som i realitetener varigfor en del personer,
skaper derfor også uttrygghet.Det ubestemte og usikreblir
permanent og kan bidra til å forsterke den sosiale
marginaliseringenav langtidsbeboerei døgnovernattingav
hospitslignendetype (se f.eks.Flåto og Johannessen2010).

Måleter at ingen skaloppholde seg i midlertidigbotilbud mer enn
tre måneder. Evalueringenav strategienmot bostedsløshet,På vei
til egen bolig,anbefalerat dette målet opprettholdes (Dyb m.fl.
2008).Denne studien indikererat målet, særligfor rusavhengigeog
personer med dobbeltdiagnose,ikkekommer nærmere.En
muligheter å styrkeenkeltedøgnovernattingsstederog definere
dem som ”varige”bosteder for svært vanskeligstiltegrupper. Det
er særligaktuelt for steder som i realitetener og oppleves som
”hjem” for en del personer. Dette betyr ikkeat noen dømmes til et
evigliv i hospits, men det betyr at de kan få et bedre og tryggere
tilbud enn de får i dag. Evalueringenav strategienmot
bostedsløshet anbefaltevidereat det etableresmellomløsningen
mellomlavterskeldøgnovernattingog mellomløsningfor mer
langvarigeopphold. Dette forslaget framstår som enda mer aktuelt
i dag.
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Vedlegg1

Kommunegrupper

KOMMUNEGRUPPE KOMMUNE

3 Agdenes

2 Arendal

1 Asker

3 Aukra

3 Berg

1 Bergen

3 Bindal

1 Bodø

1 Bærum

1 Drammen

3 Eide

3 Evje&Hornes

3 Fjaler

3 Flesberg

3 Flå

3 Fosnes

1 Fredrikstad

3 Froland

3 Frosta

2 Førde

3 Grane

3 Gulen

3 Haram

3 Haraeid

2 Haugesund

3 Hemsedal
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3 Hol

3 Holmestrand

3 Hvaler

3 Hægbostad

3 Høylandet

3 Jevnaker

3 Klepp

2 Kongsberg

1 Kristiansand

3 Kvalsund

3 Kvinesdal

3 Kåfjord/ Gáivuona Suohkan

1 Larvik

3 Leirfjord

2 Lenvik

2 Levanger

3 Lierne

2 Lillehammer

3 Lærdal

2 Narvik

2 Nes

3 Nesna

2 Nesodden

3 Norddal

3 Nordreisa

2 Orkdal

2 Os

1 Oslo

2 Porsgrunn

3 Re

2 Ringsaker

3 Rissa

3 Rollag

2 Rælingen

3 Røst

3 Røyrvik

1 Sandefjord

1 Sandnes

1 Sarpsborg

3 Sauherad

3 Sel

1 Skedsmo
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1 Skien

3 Smøla

3 Sogndalen

3 Solund

3 Spydeberg

2 Stange

1 Stavanger

2 Stord

3 Stordal

3 Stryn

3 Sveio

3 Søgne

3 Sør-Aurdal

3 Sørfold

3 Sør-Fron

3 Sør-Odal

3 Sørreisa

3 Sør-Varanger

2 Time

1 Tromsø

1 Trondheim

3 Trøgstad

3 Tynset

2 Tønsberg

3 Vadsø

3 Vegårshei

3 Vik

3 Vikna

3 Vinje

3 Ørland

1 Ålesund

3 Årdal

2 Lørenskog kommune

3 Lunner kommune

3 Lillesand kommune

3 Lund kommune

3 Suldal kommune

3 Fauske kommune

2 Alta kommune
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Vedlegg2

Tabeller

Vanligsteoppholdslengdeforrusavhengigeetter
kommunegrupper.Prosent. N: 61

Storbyer >40 000 10 000 –
39 999

< 9 999 Total

Inntil 3
mnd

36 67 57 92 59

Mer enn
3 mnd

64 33 43 8 41

Sum 100 100 100 100 100

Vanligsteoppholdslengdeforpersonermedpsykisklidelseetter
kommunegrupper.Prosent.N: 46

Storbyer >40 000 10 000 –
39 999

< 9 999 Total

Inntil 3
mnd

60 89 88 100 78

Mer enn
3 mnd

40 11 13 0 22

Sum 100 100 101 100 100
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Vanligsteoppholdslengdeforbarnefamilieretterkommunegrupper.Prosent.
N: 35

Storbyer >40 000 10 000 –
39 999

< 9 999 Total

Inntil 3
mnd

79 88 100 100 86

Mer enn
3 mnd

21 13 0 0 14

Sum 100 101 100 100 100

Vanligsteoppholdslengdeforpersonerunder24 åretterkommunegrupper.
Prosent.N: 44

Storbyer >40 000 10 000 –
39 999

< 9 999 Total

Inntil 3
mnd

77 90 100 100 89

Mer enn
3 mnd

24 10 0 0 11

Sum 101 100 100 100 100

Vanligsteoppholdslengdeforpersonermed rusavhengighetogsynligellerkjent
psykisklidelseetterkommunegrupper.Prosent.N: 49

Storbyer >40 000 10 000 –
39 999

< 9 999 Total

Inntil 3
mnd

35 46 73 86 53

Mer enn
3 mnd

65 55 27 14 47

Sum 100 101 100 100 100
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Vedlegg3

Spørreskjemaer
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Kartlegging av bruken av og kvaliteten
på døgnovernattingssteder og andre
former for kommunalt disponerte
midlertidig botilbud

SPØRRESKJEMA TIL KOMMUNER

Formålet med spørreskjemaeter å kartleggebruken av
døgnovernattingog andre former for midlertidigebotilbud i
kommunene. Midlertidigebotilbud brukes til personer som av
ulikeårsakerikkehar et sted å bo (se definisjonunder).

Noen av spørsmålenei skjemaeter avgrensettil 2010,mens andre
spørsmål dreier seg om mer generellerutiner og ordninger i
kommunen. Enkelte kommuner har kanskjeikkebrukt
midlertidigebotilbud siste året. Vi ber dere likevelom å svare på
de spørsmålenesom er relevante.Dersom ingen av spørsmålene
oppfattes som relevanteog aktuelle,setter vi stor pris på om dere
gir oss en tilbakemeldingog bruk gjernee-post (e-postadresse
nederst på siden).

Midlertidig botilbud – definisjoner

Et felleskjennetegnved døgnovernattingsstederog andre
midlertidigebotilbud er at de ikkeopererer med husleiekontraktog
skalværeet korttidstilbud/overgangstilbud.Tilbudenekan deles
inn i tre hovedgrupper:

• Døgnovernattingssteder:Botilbudsom er basert på utleie
av rom på døgnbasis– f.eks.pensjonat, hotell,hospits,
campinghytte– der personen kan oppholde seg hele
døgnet. Tilbudet kan også værekategorisertsom
institusjon,men driftes på samme vilkårsom tilbud basert
på døgnutleie.Tilbudet skalværeet heldøgnstilbud.

• Natthjem: Et tilbud der den overnattende ikkedisponerer
rommet på dagtid.Natthjem og lignendetilbud – f.eks.
varmestue,vintertilbud– kjennetegnesvanligvisved at de
tilbyren seng for natten.
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• Andre midlertidigebotilbud: Tilbud som ikke lar seg
plasserei de to andre kategoriene,f.eks.akuttilbudtil
ungdom, tilbud til flyktningersom venter på innflyttingi
egen bolig,krisesenterfor kvinner.

Det finnes et bredt spekter av døgnovernattingstilbudog andre
midlertidigetilbud i kommunene. Vi ønsker også informasjon om
tilbud som ikkepasser inn i noen av de tre hovedgruppene.

Noen av spørsmåleneomhandler kvaliteti tilbudene.”Veilederfor
kvalitetskravtil midlertidighusvære”fra Arbeidsdepartementet
(RundskrivU-5/2003) omfatter et eksempelpå anbefalt
kvalitetsavtalemellomkommunen og tilbyder(jfr. spørsmål om
kvalitetsavtalei skjemaet).

Spørreskjemaetkan returneres i vedlagtesvarkonvolutteller
besvareselektroniskved å gå inn på følgendelenke:
http://www.lagunasurvey.no/respond/auth?o=2076&p=653&q=
3272314120

Kontaktperson: Katja Johannessenkatja.johannessen@nibr.noTlf.
22958930/93816544

SVARFRIST:3. mars 2011
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Kommune/Bydel:_____________________________________

1. Har kommunen i løpet av 2010henvist personer/husstander til
midlertidig botilbud?
(Sett ett kryss)
1 Ja
2 Nei

2. Har kommunen henvist til midlertidige botilbud i egen
kommune i 2010?
(Sett ett kryss)

1 Ja
2 Nei
3 Ikke aktuelt

3. Har kommunen henvist til midlertidige botilbud i andre
kommuner i 2010?
(Sett ett kryss)

1 Ja
2 Nei
3 Ikke aktuelt
4. Hva slags tilbud henviser kommunen til?
(Sett ett kryss)
1 Kun kommunens egne tilbud
2 Kun kommunalei andre kommuner
3 Kun private
4 Beggedeler,men mest kommunale
5 Beggedeler,men mest private
6 Beggedeler likemye
7 Annet:

5. Blir midlertidig botilbud tildelt etter vedtak i kommunen? (Sett ett
kryss)

1 Alltid
3 Oftest
4 Ca halvpartenav gangene
5 Sjelden
6 Aldri

Respondentnr.
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6. Nedenfor harvi listet opp ulike typermidlertidige botilbud. Har
kommunen henvist til noen av disse tilbudene i 2010?(Sett ett kryss
i hver linje) 1 2 3

Ja Nei Ikke
aktuelt

a) Hotell/pensjonat
b) Andre døgnovernattingstilbud(hospits o.l.)
c) Natthjem o.l. der hele/deler av dagen tilbringerute
d) Campingplass/-vogn/-hytte
e) Midlertidigkommunal bolig (uten ordinær

husleiekontrakt)
f) Familiesenter
g) Krisesenter
h) Midlertidigbotilbud under institusjonslovgivningen
i) Annet:___________________________

7. Nedenfor harvi listet opp noen fasiliteter. Hvilke av disse finnes på
de midlertidige botilbudene kommunen henviser til?

(Sett ett kryss i hver linje) 1 2 3 4 5
Kjøkken Enerom, Eget Dusj Ikke

Familierom toalett aktuelt
a) Hotell/pensjonat
b) Andre døgnovernattingstilbud

(hospits o.l)
c) Natthjem og lignendeder hele/

deler av dagen tilbringesute
d) Campingplass/-vogn/-hytte
e) Midlertidigkommunalbolig

(uten ordinærhusleiekontrakt)
f) Familiesenter
g) Krisesenter
h) Midlertidigbotilbud under

institusjonslov-givningen
i) Annet:_____________________
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Besvares av kommuner med tilgang til natthjem o.l. der hele/deler
av dagen tilbringes ute:

Ja Nei

8. Har beboerne enerom eller familierom?
Ja Nei

9. Har brukerneav botilbudet et dagtilbud?
Ja Nei

10.Fårbeboerne tildelt plass for mer
enn ett døgn om gangen?

11.Hvorforbenytterkommunen/bydelen natthjem o.l.?
(Sett kryss på de alternativene som aktuelle)
a Brukesnår det er fullt andre steder
b Lettere tilgjengeligenn andre tilbud
c Har ingen andre midlertidigebotilbud
d Billigereenn andre tilbud
e Brukes til enkeltegrupper, spesifiser:_______________________
f Andre årsaker,spesifiser:_________________________________

12.Hvor mange opphold i midlertidig botilbud har
kommunen/bydelen registrerti 2010?
Antall(eventueltanslått antall):

13.Har noen av følgende grupperhatt opphold i midlertidig
botilbud i 2010og i tilfelle hva harværtden vanligste lengden på
oppholdet for hver av gruppene?
(Settettkrysspåhverlinje) Inntil 3 3 uker- 3-6 mnd +6 mnd Ikke akt.

Uker 3 mnd

a) Personer m. rusavhengighet
b) Personer m. kjent eller synlig

psykisklidelse
c) Personer m. kjent ellersynlig

fysisklidelse
d) Personer m. rusavhengighetog

kjent el synligpsykisklidelse
e) Familiermed barn
f) Barn/unge under 18 år uten følge

med pårørende
g) Unge 18-24år
h) Flyktninger
i) Andre utenlandskestatsborgere
j) Økonomisk vanskeligstilte
k) Andre, spesifiser:_______________
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14.Hva vardet lengste oppholdet for personer i de ulike gruppene
i 2010?
(Sett ett kryss på hver linje)

Inntil 3 3 uker- 3-6 mnd Over 3 mnd Ikke
Uker 3 mnd akt

a) Personer m. rusavhengighet
b) Personer m. kjent ellersynligpsykisklidelse
c) Personer m. kjent ellersynligfysisklidelse
d) Personer m. rusavhengighetogkjent el.

synligpsykisklidelse
e) Familiermed barn
f) Barn under 18 år uten følge med pårørende
g) Unge 18-24år
h) Flyktninger
i) Andre utenlandskestatsborgere
j) Økonomisk vanskeligstilte
k) Andre, spesifiser:____________________

15.Henviser kommunen til tilbud forbeholdt noen av gruppene
omtalt i spørsmål 14og/eller andre grupper?

Spesifiser:_______________________________________________

16.Har noen personer bruktmidlertidig botilbud mer enn 2 ganger
i 2010?
(Sett ett kryss)
1 Ja, antallpersoner: ____________
2 Nei
3 Vet ikke

17.Hvilke botilbud fårhyppige brukere (jfr.spm. 16) som oftest
tilbud om? _______________________________________________

18.Hva er de vanligste årsakene til at personer trengermidlertidig
botilbud?
(Sett maks. 3 kryss)

a Utkastelsefra bolig
b Venter på innflyttingi bolig
c Samlivsbrudd
d Vold i familien
e Konflikt i familien
f Bor hos venner og kjente
g Utskrivningfra institusjon
h Løslatelsefra fengsel
i Soverute
j Annet, spesifiser:
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19.Hvor mange midlertidige botilbud harkommunen
kvalitetsavtalemed?
(Sett ett kryss)
1 Alle
2 De fleste
3 Under halvparten
4 Ingen
5 Ikke aktuelt

20. Hvilke(n) fagetat/tjeneste i kommunen/bydelen har ansvaret
for tildeling av midlertidig botilbud?
(Flere svaralternativ kan velges).
1 NAV/Sosialtjenesten
2 Rustjenesten
3 Boligkontoret
4 Hjemmetjenesten
5 Helsetjenesten
6 Andre. Spesifiser:________________

21.Kobles andre etater/instanser automatisk inn når midlertidig
botilbud tildeles?
(Sett ett kryss)
1 Ja, hvilke:______________________
2 Nei
3 I noen situasjoner,spesifiser:
4 Ikke aktuelt

22. Dersom kommunen harrutine for oppfølging av personer i
midlertidig botilbud, spesifiser dette:
_____________________________________________________
___________________________________________________

23. Hvordan har utviklingen i bruken av/henvisning til
midlertidig botilbud værti kommunen i løpet av de siste tre årene?
(Sett ett kryss)
1 Økning
3 Den samme
4 Gått ned
5 Ikke aktuelt

24. Hva er de viktigste tiltakene for å redusere bruken av
midlertidige botilbud?
________________________________________________________
________________________________________________________
____________________________________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Skjemaeter fylt ut av:_____________________________________
Dato: _________
(Kun for kvalitetssikring) Navn Arbeidssted

TAKKFOR INNSATSEN
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Kartlegging av bruken av og kvaliteten
på døgnovernattingssteder og andre
former for kommunalt disponerte
midlertidig botilbud

SPØRRESKJEMA

Dette spørreskjemaeter sendt til et bredt spekter av
organisasjoner,foretak, overnattingssteder,institusjonerosv., som
tilbyrovernattingtil personer uten bolig.Dette kan både være
tilbud som er opprettet kun for bostedsløsepersoner og tilbud
som innlosjererbostedsløse personer en sjeldengang.Formålet
med undersøkelsener å kartleggehva slagstilbud personer som er
bostedsløse,i langeperioder ellerakutt og kortvarig,får.
Oppdraget vårt er å få kunnskap om tilbudet til grupper og
personer som ofte går under betegnelsenvanskeligstiltepå
boligmarkedet.

Vi har fått oppgitt navn og adressepå allesom mottar skjemaetav
en kommune, som ofte ellerpå ett ellerannet tidspunkt har brukt
organisasjonen/foretaket/tilbudet til å innlosjerebostedsløse
klienter.

Med den bredden i tilbyderekommunene har oppgitt til oss, er det
vanskeligå utforme et spørreskjemasom passer for alle.For
eksempelantar vi det ikkevilværeaktuelt å inngå kvalitetsavtale
mellomen kommune og et tilbud som brukes en sjeldengang(jfr.
spørsmål 27),og problemstillingenkan derfor væreukjent for
mange.Vi håper likeveldere vil bruke noen minutter på å fylleut
de spørsmålenesom er relevantfor
organisasjonen/foretaket/tilbudet deres. Dersom ingen av
spørsmåleneoppfattes som relevanteog aktuellesetter vi stor pris
på om dere gir oss tilbakemeldingog bruk gjernee-post (e-
postadressenederst på siden) ellernoter på spørreskjemaet.

Spørreskjemaetkan returneres i vedlagtferdigfrankert
svarkonvoluttellerbesvareselektroniskved å gå inn på følgende
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lenke:
http://www.lagunasurvey.no/respond/auth?o=2080&p=653&q=
9334316220

Kontaktperson: Katja Johannessenkatja.johannessen@nibr.noTlf.
22958930/93816544

SVARFRIST:16.mars 2011
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Dato for utfyllingav skjemaet:___________________

Virksomhetensgeografiskeplassering- kommune:

Virksomhetener offentligdrevet
Virksomhetener privat drevet
(Sett ett kryss)

Følgendekommuner benytter/har benyttet tilbudet til vanskeligstiltepå
boligmarkedet:

1. Skjemaeter fylt ut ved følgende organisasjon/foretak/tilbud?
(Sett ett kryss)
1 Hotell/pensjonat
2 Natthjem o.l. der hele/deler av dagen tilbringesute
3 Campingplass/- vogn/- hytte
4 Familiesenter
5 Krisesenter
6 Midlertidigbotilbud under institusjonslovgivningen
7 Andre døgnovernattingstilbud(hospits o.l.)
8

Annet:___________________________________________________

2. Har noen kommuner kontaktet dere i forbindelse med opphold
for personer uten bolig i løpet av 2010?
(Sett ett kryss)

1 Ja
2 Nei

3. Hvor mange forespørslerom midlertidig opphold frakommuner
hardere fått i løpet av 2010?_____________________
Vi er interessert i antall henvisninger og ikke antall personer, inkludert forespørsler som
ikke har ført til opphold, for eksempel fordi person ikke har møtt opp.

4. Hvor mange personer har hatt opphold hos dere i 2010fordi de
manglet bolig?
Anslag om dere ikke har nøyaktig antall: _________

5. Har noen barnefamilierhatt opphold hos dere i 2010fordi de
manglet bolig?
(Sett ett kryss)

1 Ja
2 Nei
3 Ikke aktuelt

Respondentnr.
(kun for intern kvalitetssikring)
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6. Har barn/ungdom under 18 år uten følge med pårørendehatt
opphold hos dere i 2010fordi de manglet bolig? (Sett ett kryss)

1 Ja
2 Nei
3 Ikke aktuelt

7. Hvilken døgnpris betales per beboer?________

8. Hvem betalersom regel for oppholdet?
(Sett ett kryss)
1 Kommunen
2 Beboeren
3 Både beboer og kommune
4 Vet ikke
5 Ikke aktuelt
6 Annet, spesifiser:

9. Har dere en fast avtale med kommunen (evt. flere kommuner)
om å ta imot personer som trengermidlertidig botilbud?
(Sett ett kryss)

1 Ja en kommune
2 Ja flere kommuner
3 Nei
4 Ikke aktuelt

10.Har dere fått henvendelser frakommuner om å ta i mot
personer som dere harsagt nei til?
(Sett ett kryss)

1 Ja, spesifiser:
2 Nei
3 Ikke aktuelt

11.Har personer selv oppsøkt dere fordi de mangler bolig?
(Sett ett kryss)

1 Ja
2 Nei
3 Ikke aktuelt

12.Fårde som selv henvender seg vanligvis plass? (Sett ett kryss)

1 Alltid
2 Ofte
3 Noen ganger
4 Sjelden
5 Aldri
6 Ikke aktuelt
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13.Er tilbudet primærtfor personer som ikke har egen bolig?
(Sett ett kryss)
1 Ja
2 Nei
3 Annet, spesifiser:

14.Er tilbudet innrettet mot noen spesifikke grupper?Gjelder tilbud til
vanskeligstilte på boligmarkedet, f.eks. personer med rusavhengighet, psykiske lidelser,
voldsutsatte (Sett ett kryss)
1 Ja, spesifiser:
2 Nei
3 Annet, spesifiser:
4 Ikke aktuelt

15.Er tilbudet primærtfor?
(Sett ett kryss)
1 Kvinner
2 Menn
3 Beggedeler
4 Ikke aktuelt

16.Hvilken aldersgruppetilhørerde fleste av beboerne deres?
Gjelder personer som bor der fordi de mangler bolig. (Sett ett kryss)
1 Under 24 år
2 25-35år
4 35-44år
5 45-55år
6 55 år og over
7 Ikke aktuelt
8 Annet, spesifiser:

17.Hvor lenge harde beboere som har værtlengst hos dere bodd
der?
Gjelder personer som bor der fordi de mangler bolig. (Sett ett kryss)
1 Inntil 3 uker
2 3 uker til 3 måneder
4 3-6 måneder
5 Mer enn 6 måneder
6 Ikke aktuelt
7 Annet, spesifiser:

18.Etter din vurdering,hva er den vanligste lengden på opphold
hos dere for personer uten
bolig?___________________________________________________
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19. Har beboerne tilgangtil følgendehos dere?

(Sett ett kryss i hver linje) 1 2 3
Ja Nei Ikke akt.

a Enerom, familierom
b Egen leilighet
c Mulighetfor matlaging
d Kjøleskappå rommet/- boenheten
e Tilgangpå eget toalett
f Tilgangpå eget bad
g Anledningtil vask av tøy
h Rent sengetøyminst en gangi uka
i Rene håndklærminst en gangi uka
j Mulighetfor oppbevaringav møbler
ellerandre større gjenstander
k Mulighetfor å skjermeseg fra personale
og andre beboere
l Nøkkel til eget rom
m Nøkkel til botilbudet

20. Dersom bad og toalett deles,hvor mange personer deler?

Bad:

Toalett:

21.Har dere husordensreglersom beboeren forplikterseg til å
overholde?
(Sett ett kryss)

1 Ja
2 Nei
3 Ikke aktuelt
22. Hva slags sanksjoner anvendes ved alvorlige brudd på reglene?
________________________________________________________
________________________________________________________

23. Kan dere i gitte situasjonersi opp/skrive ut beboere på dagen?
(Sett ett kryss)

1 Ja
2 Nei
3 Ikke aktuelt
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24. I tilfelle en beboer skrives ut på dagen, kontaktes kommunen
umiddelbart?
(Sett ett kryss)

1 Ja
2 Nei
3 Ikke aktuelt

25. Har beboerne mulighet til å motta besøk?
Gjelder ikke besøk av saksbehandler/tjenesteyter (Sett ett kryss)

1 Ja,uten restriksjoner
2 Ja,under spesiellebetingelser,spesifiser:
3 Nei
4 Ikke aktuelt

26. Har beboerne mulighet til å væreborte en viss tid før han/hun
mister plassen?
(Sett ett kryss)

1 Ja,uten restriksjoner
2 Ja under spesiellebetingelser,spesifiser:
3 Nei
4 Ikke aktuelt

27. Har dere kvalitetsavtalemed en eller flere kommuner?
1 Ja
2 Nei
3 Ikke aktuelt

28. Dersom dere ikke har kvalitetsavtale,hva er årsakentil det?
____________________________________________________________________

29. Har tilvisende instans besøkt botilbudet/virksomheten?
1 Ja, antallbesøk 2010:
2 Nei
3 Ikke aktuelt

Tusen takk for hjelpen!


