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1. InnlednIng og mål
Flere vanskeligstilte på boligmarkedet skal ha egnede boliger 
Kommunene er ansvarlige for gjennomføring av en helhetlig, 
lokalt tilpasset boligpolitikk for vanskeligstilte på boligmarkedet. 
Husbankens rolle er å støtte kommunene i dette arbeidet, og 
Boligsosialt utviklingsprogrammet er etablert som et tilbud til 
kommuner med store boligsosiale utfordringer. 14 kommuner deltar 
i programmet, hvorav Oslo med  fire bydeler.
 
I samarbeidet om felles mål, høster kommunene og Husbanken 
Region øst gevinster, og 2011 har vært preget av stor aktivitet for 
kommunene i programmet. Les mer om utviklingsprogrammet 
på www.Husbanken.no – Boligsosialt arbeid – Boligsosiale 
utviklingsprogram Region øst

Programbeskrivelsen for 2011 - 2017 er utviklingsprogrammets 
styringsdokument, og trekker opp mål, rammer og innretning 
for programarbeidet. Samarbeidsavtalene mellom kommunene 
og Husbanken formaliserer samarbeidet. Programplaner, 
årsrapportene fra kommunene og Møreforskings følgeevaluering 
legges til grunn for innholdet i årsmeldingen.

Husbanken Region øst, april 2012

VISJon og mål

VISJON
“Utvikling på kommunens premisser”

HOVEDMÅL
Flere vanskeligstilte på boligmarkedet skal ha egnede boliger. 

DELMÅL

Kunnskapsrettet: Det skal utvikles et dokumentert 
kunnskapsgrunnlag på det boligsosiale området- for 
programkommunene, for Husbanken og for relevante 
samarbeidspartnere.

Organisatorisk: Det skal utvikles en god politisk 
og administrativ forankring og samhandling på tvers 
for å sikre en helhetlig boligsosial innsats i hver 
programkommune. 

Økonomisk: Det skal utvikles en helhetlig og samordnet 
bruk av økonomiske virkemidler fra Husbankens side og i 
hver programkommune.

Programmet fører til endring!

Denne årsmeldingen viser at 
kommunene som deltar i det 
boligsosiale 
utviklingsprogrammet, tar tak i 
utfordringene som er kommet 
fram i foranalysene. 
Programkommunene legger til 
rette for en mer målrettet bruk 
av de  økonomiske virkemidlene 
i egen kommune. De gir også 
innspill til tiltak som vil bidra til å 
utvikle de statlige virkemidlene. 
Boligpolitikk diskuteres nå aktivt 
internt i og mellom kommunene, 
og ti av 14 kommuner ga 
høringsuttalelser til NOU 2011:15 
“Rom for alle”. 
Årsmeldingen viser resultater for 
felles mål i programmet og at det 
legges et fundament for videre 
arbeid. 
Dette ønsker vi å synliggjøre!

Guri Bergo
regiondirektør
Husbanken Region øst

(1)

(2)

(3)
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2. om KommUnene og STATUS I progrAmArBeIdeT 

Programkommunene
Kommunene som deltar i Boligsosialt 
utviklingsprogram er Asker, Bærum, 
Lørenskog, Moss, Fredrikstad, Sarpsborg, 
Halden, Elverum, Kongsvinger, Hamar, 
Ringsaker, Lillehammer, Gjøvik og Oslo. 

2.1 høyt aktivitetsnivå – flere skritt i riktig retning!

Kommunene peker ut flere innsatsområder hvor utvikling er satt i gang for et bedre boligsosialt arbeid.  
Det er høyt aktivitetsnivå i kommunene. Spesielt med forankring av arbeidet for at vanskeligstilte på  
boligmarkedet kan få og beholde en bolig. 

Oppsummert ser vi at dette har ført til:  
•	boligsosialt arbeid er blitt forankret både i strategier, 

planer og økonomi 
•	ytterligere kartlegginger av vanskeligstilte og 

kommunale boliger foretas basert på det som 
framkommer i foranalysene 

•	organisasjonsendringer er gjennomført
•	mer målrettet bruk av startlån til prioriterte grupper 

og økt bruk av bostøtte
•	vedtak på tildeling av kommunale boliger er innført 

iht forvaltningsloven i flere kommuner
•	tiltak er gjennomført for å øke kompetansen om 

boligsosialt arbeid
•	boligsosiale utfordringer får oppmerksomhet og 

diskuteres som en del av lokal boligpolitikk    
•	boligsosiale prosjekter er igangsatt for bedre 

virkemiddelbruk, framskaffelse av bolig og andre 
boligsosiale tiltak

•	samarbeid og involvering gjennomføres både internt  
og eksternt i kommunene 

Forberedelsesfasen VidereføringsfasenPlanfasen Gjennomføringsfasen

 

2.2 programsykluser og tidsfaser
Kommunenes deltagelse i programmet har normalt en varighet på 3-5 år, og er inndelt i fire faser: 
Forberedende fase, planfase, gjennomføringsfase og videreføringsfase. Fasene overlapper hverandre delvis 
og lengden på hver fase varierer mellom kommunene. 

2.3 framdrift i kommunene
Kommunene er tatt opp i programmet i tre puljer over tre år og det er ulik framdrift.  Åtte av kommunene har 
ved utgangen av 2011 utarbeidet programplaner og er i gjennomføringsfasen. De øvrige seks gjør ferdig 
planfasen med etablering og forankring av programmet etter å ha innhentet foranalyse, og utarbeider lokale 
programplaner.  
Programplaner, aktivitetsplaner og årsrapporter er publisert på nettsidene for Boligsosialt utviklingsprogram 
Region øst.
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2.4 oslo kommune med fire bydeler i 
programsamarbeid

Styrket kunnskap  om Oslo
Oslo kommunes deltagelse i programmet koordineres 
av Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester 
(EST). Bydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner har 
deltatt fra høsten 2010. 
NIBR fikk i oppdrag å gjennomføre en ekstern 
foranalyse for å styrke kunnskapen om de boligsosiale 
utfordringene i Oslo. Resultatene i foranalysen 
legger grunnlag for mer målrettede prioriteringer og 
satsinger. 

Kommunens definerte satsningsområder er:

1.   Egnede boliger for vanskeligstilte
2.   Økonomiske virkemidler
3.   Individuell oppfølging i bomiljø
4.  Bomiljøarbeid i utsatte områder
5.  Kompetanse, læring og utvikling av ny kunnskap 

Programledere i Oslo kommune

Sosialhjelp til 
boutgifter

Garanti for 
depositum

Kontant 
depositum

Råd og 
veiledning om 
leiemarkedet

Bolig-
fremskaffelse

Kommunal 
bolig

BostøtteBoligtilskudd

Startlån

Akuttovernatting

Omsorgs og 
rehabiliterings-

institusjoner

Booppfølging

Bomiljøarbeid

Oslo har i 2011 utarbeidet og forankret programplan. 
Denne viser 
•	at kommunen jobber med overgripende tiltak som 

boligbehovsplan og kompetanseutvikling
•	det satses på fellestiltak mellom bydelene, som 

felles utredning om boligtiltak for personer med 
behov for sammensatte tjenester

•	lokale tiltak i den enkelte bydel

I bydelene er det etablert samarbeidsarenaer for å 
hente ut synergi mellom Boligsosialt utviklingsprogram 
og områdeløft i Groruddalsatsingen. Erfaringer de fire 
bydelene kan trekke ut ved å delta i programmene 
samtidig, er unike og vil kunne komme andre bydeler i 
Oslo og andre kommuner til nytte.  

Store utfordringer krever mange tiltak samtidig
Oslo kommune har utviklet en modell som viser 
en sammenhengende kjede av tiltak innenfor det 
boligsosiale feltet. Modellen bygger på en oppfatning 
av at endringer i ett ledd må forstås og fortolkes i 
sammenheng med den øvrige kjeden. 
Oslo kommune er også den største ”forbrukeren” av 
husbankens virkemidler og det er fokus i kommunen 
på at det helhetlige arbeidet innebærer en mer 
målrettet og effektiv bruk av virkemidlene.
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2.5 noU 2011:15 “rom for alle” – en bolig-
politikk for framtiden

Fra 6 000 bostedsløse til 150 000 vanskeligstilte 
Utredningen “Rom for alle” beskriver dagens 
utfordringer og framtidas muligheter for en sosial 
boligpolitikk. Rom for alle anslår omfanget av 
vanskeligstilte med fortsatt uløst boligbehov, til å 
være ca. 150 000. 

Suksessfaktorer i kommunenes arbeid
Det påpekes i utredningen at det er kommunene som 
er den sentrale boligpolitiske aktøren, og at staten 
skal legge til rette for at de boligpolitiske målene 
kan nås.  Funn i programkommunenes foranalyser 
er formidlet inn i arbeidet med utredningen og er 
gjenkjennelig i «suksessfaktorer i kommunenes 
arbeid»:
•	Samordning
•	Forankring og eierskap
•	Overordnet strategi for arbeidet
•	Boligsosial kompetanse
•	Økonomiske ressurser

Økt kompetanse om boligpolitikk 
Asker kommune sier i sin uttalelse - at deltakelse 
i utviklingsprogram gir kommuner med store 
boligsosiale utfordringer en mulighet til å løfte den 
lokale boligpolitikken, og arbeide helhetlig både på
strategisk og operativt nivå. 

Moss kommune i Østfold sier - at når utforming 
av boligpolitikk prioriteres lokalt gis det et sterkere 
eierskap til boligpolitiske oppgaver. Det oppleves 
som konstruktivt når samarbeidet er formalisert. Det 
trekkes fram at samarbeidet 
•	styrker kommunenes kompetanse på det 

boligsosiale området 
•	gir økt handlingsrom
•	øker sannsynligheten for at de økonomiske 

virkemidlene blir benyttet mer målrettet i en lokal 
sammenheng

KOMMUNENE HAR LAGT 
EN STOR INNSATS I 
HØRINGSUTTALELSER

Ekspedisjonssjef Inger 
Lindgren i Kommunal- og 
regionaldepartementet
sier:

”Kommunal- og 
regionaldepartementet 
har mottatt godt over 100 
høringsuttalelser til NOU 2011:15 
”Rom for alle”. 
Dette er en god oppslutning og 
det er en fin bredde av instanser 
som har uttalt seg. Ti av de 14 
kommunene i Husbanken Region 
østs utviklingsprogram har avgitt 
høringsuttalelser. Jevnt over 
blir NOUen mottatt positivt. Vi 
ser at det er ulike synspunkter 
kommunene i mellom, når det 
gjelder utvalgets enkeltforslag. 

Uttalelsene er viktige innspill 
i arbeidet med den videre 
politikkutformingen på 
boligområdet. Mange har lagt et 
stort arbeid i høringsuttalelsene 
og har derfor gitt departementet 
en nyttig innsikt i erfaringene 
og behovene i den lokale 
boligpolitikken”.   
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3. reSUlTATer Som VISeS I delmål for progrAmmeT 
3.1 KUnnSKApSreTTeT - det skal utvikles et dokumentert 
kunnskapsgrunnlag på det boligsosiale området - for 
programkommunene, husbanken og samarbeidspartnere.

3.1.1 Kunnskapsgrunnlaget
Programkommunene har fått gjennomført foranalyser av et eksternt 
forsknings- eller konsulentmiljø. Foranalysene har gitt den enkelte 
kommune et godt bilde av situasjonen lokalt og utgjør en viktig del av 
kunnskapsgrunnlaget for det videre arbeidet. Gjennomgående viser 
analysene til manglende samordning og ansvarsplassering av sentrale 
strategiske og operative oppgaver. Det framkommer videre behov for 
mere kunnskap om de vanskeligstilte og deres muligheter for å få og 
beholde en bolig.

3.1.2 Dele kunnskapen om foranalysene
Formidling av foranalysene overfor politisk og administrativ ledelse, 
aktuelle samarbeidsparter og brukerorganisasjoner, har ført til bedre 
forståelse av utfordringene i kommunene. Den har gitt legitimitet for 
brede prosesser og forankret videre arbeid på flere nivåer.

Innhente ytterligere 
kunnskap
Foranalysene gir ikke 
kunnskap om alle forhold og 
det framkommer behov for et 
bredere kunnskapsgrunnlag. 
Kommunene ønsker bedre 
oversikt over boligbehov og 
kommunale boliger. Et flertall av 
kommunene vil også kartlegge 
tilgjengelig boligmasse, og 
enkelte vil gjøre en bredere 
gjennomgang av eksisterende 
og mulige boligtilbud.

Svært gode 
tilbakemeldinger på 
brukerundersøkelse i 
Bærum kommune

Brukerundersøkelsen er en del av 
kartleggingen  av brukernes møte med 
kommunen. Det innhentes oversikt over 
hvilke saksbehandlere som involveres 
underveis, møtepunkter, oppgaver, 
beslutninger og tidsbruk.

Rapport i Lørenskog som 
styrker kunnskapen om 
leietaker i kommunale 
boliger

Det er gjennomført kartlegging og intervjuer 
av kommunale leietakere. Kunnskapen om 
leietakernes  muligheter og utfordringer skal 
bidra til å forbedre prosessen rundt tildeling 
og oppfølging.

Statens kartverk som 
verktøy for planlegging 
og anskaffelse av nye 
kommunale boliger i 
Elverum

Kommunen har lagt inn kommunalt 
disponerte boliger i kommunens kartverk. 
Dette er  f.eks. et godt verktøy  for å unngå 
uønsket fortetting av kommunale boliger i 
områder.

Bolighandlingsplan 
basert på ny kunnskap i 
Lillehammer

I januar 2011 forelå ”faktaark” om 
kommunen med informasjon om 
målgrupper, kommunale boliger og bruk 
av Husbankens virkemidler.  Det er utviklet 
en metode for å kartlegge boligstandard  
og bolig- og oppfølgingsbehov.  
Bolighandlingsplanen skal bl.a. inneholde 
informasjon om hva som skal selges, 
kjøpes og bygges – og hvor. 

KUNNSKAPSGRUNNLAG,  
SAMARBEID OG LÆRING,  
LÆRING, LÆRING - OG SÅ 
HANDLING ER OPPSKRIFTEN 
TIL SARPSBORG KOMMUNE

Vi må innhente kunnskap 
for å kunne se hele den 
boligsosiale dimensjonen, sier 
programleder Tore Hansen i 
Sarpsborg. Levekårsanalyser 
og behovskartlegginger skal 
brukes aktivt i planlegging 
og strategiutforming for det 
boligsosial arbeidet.
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3.2 organisatorisk - det skal utvikles en 
god politisk og administrativ forankring og 
samhandling på tvers for å sikre en helhetlig 
boligsosial innsats i hver programkommune

3.2.1 Om forankring av program og planer
Kommunenes program- og aktivitetsplaner er i de fleste 
kommunene politisk behandlet. De er forankret i sentrale 
plan- og strategidokumenter og tatt inn i økonomiplan og 
budsjett.

3.2.2 Helhetlig boligplanlegging
Det boligsosiale området omtales i strategiske dokumenter 
og diskuteres som en del av boligpolitikken. Flere kommuner 
drøfter prinsipper og strategier for boligsosialt arbeid, og 
utarbeider måleindikatorer for det boligsosiale området.

3.2.3 Organisering av boligarbeidet
Det legges tid og ressurser i arbeidet med å få oversikt 
over, planlegge og gjennomføre organisatoriske tilpasninger. 
Hamar kommune har etablert ny Boligsosial avdeling i 
2011, og har beskrevet dette som et krevende arbeid. Flere 
kommuner har innført vedtak på tildeling av kommunale 
boliger i henhold til forvaltningsloven, og det vises til at 
brukermedvirkning blir systematisert inn i programarbeidet. 

Boligsosialt arbeid som del av 
Askers kommuneplan
Programleder i Asker deltar i en 
kommuneplangruppe som skal sikre 
integrering av kommunens areal- 
og samfunnsdel ved utarbeidelse 
av planstrategi. Boligpolitikk og 
boligsosiale utfordringer er valgt ut som 
et av innsatsområdene i arbeidet med å 
revidere kommuneplanen for 2012.

Prinsipp og strategier for det 
boligsosial arbeidet i Lillehammer 
Lillehammer har fått til en god 
forankring i kommuneorganisasjonen. 
“Forankring, mobilisering og involvering 
bredt og vidt” er hovedgrepet i 
Lillehammer. Etter en grundig og god 
administrativ og politisk prosess, 
ble prinsipp med fire strategier for 
det boligsosiale arbeidet vedtatt 
i kommunestyret i juni. Vedtaket 
er fulgt opp, slik at Strategi- og 
økonomiplan 2012-2015 inneholder 
en egen handlingsplan med tiltak og 
resultatindikatorer for det boligsosiale 
arbeidet. Boligsosialt arbeid er også 
omtalt i revidert arealplan.

Brukerforum i Halden 
“Boligforum” ble etablert ved oppstart av Haldens deltagelse i programmet. Brukere ble invitert som 
informanter til foranalysen, og til å diskutere og gi innspill når resultatene fra foranalysen forelå. Samarbeidet er 
systematisert inn programarbeidet. 

Bred involvering for å finne gode løsninger 
Gjøvik og Ringsaker har hatt en bred involvering for å bearbeide resultatene i foranalysen.  Politikere og 
ansatte har deltatt på arbeidsverksted i aktiv diskusjon for å bli enig om hvilke utfordringer kommunen bør 
prioritere å gjøre noe med, på kort og lang sikt. De som jobber med dette til daglig, er med å påvirker hvilke 
organisatoriske endringer som kan bidra til å løse utfordringene.

Lørenskog kommune – nytt boligkontor 
Lørenskog har etablert nytt boligkontor i 2011 under nyopprettet Helse- og omsorgstjeneste. Det jobbes med å 
få til felles tildelingsrutiner på tvers av tjenester, hvor bolig og oppfølging sees under ett. Kommunen har styrket 
samarbeidet med brukerne.  Brukermedvirkning blir trukket inn i flere tiltak i programmets aktivitetsplan.

| 08 |



Alle skal bo godt og trygt

BolIgSoSIAl AVdelIng – eT godT grep for SAmordnIng
Hamar kommune har samlet det boligsosiale arbeidet i en egen avdeling under Levekår og helse. Boligsosial avdeling ble formelt etablert i oktober 2011, og kommunen innførte vedtaksbasert tildeling av kommunale boliger fra 1. januar. Forskrift for tildeling av kommunal bolig med delegering og instruks er vedtatt av kommunestyret. Det er utarbeidet nye saksbehandlingsrutiner.
Hamar kommune har fått mye oppmerksomhet i lokalmedia for den nye organiseringen. Bl.a. sto dette å lese i Hamar Dagblads nettavis i oktober 2011:

- Vi skal hjelpe de som er bostedsløse eller står i fare for å miste boligen sin, og de som trenger oppfølging for å greie å bo og mestre tilværelse, sier Terje Pedersen som er nytilsatt leder av avdelingen. - De som i dag bor i kommunale boliger skal få hjelp til å eie sin egen bolig med f.eks startlån og bostøtte. Les forøvrig artikkel på Husbanken.no

3.3 Økonomisk - det skal utvikles en 
helhetlig og samordnet bruk av økonomiske 
virkemidler fra husbankens side og i hver 
programkommune.

Det har vært en generell økning i opptak og 
videretildeling av startlån i programkommunene. 
Programplanene viser at kommunene vektlegger 
arbeidet for mer fleksibel bruk av startlån, tilskudd 
og bostøtte. I tillegg til økt satsing på virkemidlene, 
legges det vekt på styrking av eierlinjen. Med tre 
fortellinger om å eie egen bolig, gir kommunene et 
innblikk i hva som skal til for å etablere vanskeligstilte 
husstander i eid bolig. Les neste side. 
 

Innsats for å øke informasjon om bostøtte

Mange programkommuner har økt bruk av bostøtte, 
og har tiltak for at flere berettigede søker om støtte.  

I Bærum kommunes vedtatte styringsdokument for 
programmet er bostøtte en av primæroppgavene for 
programarbeidet. Alle som tilhører målgruppen for 
statlig og kommunal bostøtte skal få informasjon om 
søkemuligheten og alle som ønsker det skal hjelpes 
til å søke. Dette bygger videre på gode resultater 
fra perioden 2008-2010, som ga 29 % økning og 
fordobling av bostøtteutbetalingene i Bærum. 

Økt kompetanse om økonomiske virkemidler

Økt kompetanse om de økonomiske virkemidlene 
vektlegges i Gjøvik kommunes vedtatte 
Styringsdokument gjeldende fra 2012. 

 »Det er av betydning å øke kompetansen i kommunen 
for Husbankens låne-, tilskudds og bostøtteordning. 
Det skal sikres at de som har behov for det og som 
fyller vilkårene kan nyte godt av ordningene» 

Det er minimalt med tap på ordningen ifølge 
kommunen. Låneopptak i Husbanken til dette 
formålet er i prinsippet selvfinansierende. Rente og 
avdragsutgifter til Husbanken dekkes av de rente- og 
avdragsinntekter kommunen får inn fra de som tar opp 
lån.

“Innovasjon i boligetablering og tjenesteyting” - 
samarbeidsprosjekt i Østfold

Østfoldkommunene Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og 
Halden har inngått et samarbeid for optimal bruk av 
startlånet og fokus på tjenester i bolig. Forutsetningen 
er at etablert forprosjekt, skal etterfølges av operative 
delprosjekter i den enkelte kommune. Prosjektarbeidet 
er knyttet til utviklingsprogrammet, men støttes også 
finansielt av Arbeids- og velferdsdirektoratet.   
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TRE GODE HISTORIER OM Å FÅ EIE SIN BOLIG
Mye av det som skjer innen boligsosialt arbeid kan vanskelig måles. Formidling av erfaringer gjennom gode 
eksempler kan illustrere hvilke resultater og effekter som oppnås. Kommunene er blitt bedt å fortelle en 
historie om en boligetablering i sin rapportering. Det kan handle om et godt initiativ for bruk av virkemidler, om 
samarbeid og koordinering, eller at en ny måte å jobbe på gir et godt resultat.

Inngangsbillett til bolig med ansiennitet
Ringsaker kommune bosetter årlig 33 flyktninger etter avtale med sentrale myndigheter. Egnede boliger i forbindelse 
med bosetting er ofte utfordrende å finne. I 2011 har to familier og tre enslige flyktninger kjøpt egen bolig. Husbankens 
virkemidler, veiledning, oppfølging og samhandling mellom Flyktningeteamet og Servicesenteret er sentrale 
suksesskriterier. 

Løsning
De tre enslige ungdommene har kjøpt ungdomsleilighet i Brumunddal gjennom OBOS Innlandet. Ifølge 
flyktningekonsulenten er det å kjenne til boligbyggerlag viktig. Ungdommene ble derfor informert om hva boligbyggelag 
er og ble oppfordret til å tegne medlemskap for å få best mulig ansiennitet. Det legges vekt på å få god forståelse for 
dette med å ta opp lån.  Med litt hjelp i kjøpeprosessen og for låneopptak, er nå alle tre bosatt i egen bolig. Tre måneders 
ansiennitet i boligbyggelaget var utslagsgivende for det ene kjøpet.

Trygghet i eid bolig
Ung enke og mor fra krigsherjet land i Asia kommer med tre barn til Norge. Familien har stort behov for trygghet og 
stabilitet. De bor i kommunal leilighet i Lillehammer sentrum i fem år. Bomiljøet oppleves som utrygt  og husleia er høy, 
kr 9.900 pr. mnd. Mor søker derfor kommunen om bytte av bolig, men saksbehandler tilrår å søke om startlån til egen 
bolig. Husleie er betalt punktlig og hun har fast inntekt som renholder ved et sykehus, i tillegg får hun trygdeytelser.
Mor ønsker å kjøpe bolig sentralt i samme skolekrets, som er særlig viktig for eldstemann. Sentrum er et område med 
gjennomgående høye boligpriser og kontakt med lokale banker vedrørende boliglån gir negativt resultat.

Løsning
Saksbehandler i kommunen vurderer imidlertid at mor er i stand til å betjene et forholdsvis høyt lån, beregnet ut fra inntekt 
og hva hun har betalt i husleie. Nå er mor og barn etablert i eid bolig i Lillehammer sentrum. De greier fint sine økonomiske 
forpliktelser, og stortrives!

Et ønske om bolig blir innfridd
Et par på 35 og 38 år er tidligere rusmisbrukere. De er ferdig med opphold for rehabilitering og har nå oppfølging. 
Begge mottar arbeidsavklaringspenger og har praksisplass. De bor i en kommunal bolig i Bærum kommune hvor 
kontrakten utløper. De ønsker begge å etablere seg i eid bolig. Det er vanskelig å finne en rimelig toroms leilighet i 
Bærum, selv med et relativt høyt tilskudd.

Løsning
Dersom man legger til grunn en fast rente på  2,8 % med avdragsfritt i en periode på 5 år, kan de betjene et lån på 1,5 
mill. kroner. Etter at paret er ferdig med praksis og går over til ordinært arbeid vil betjeningsevnen være tilstrekkelig 
til å betjene lånet med renter og avdrag opp til en rente på 7 %. Dette eksemplet viser at kombinasjon av fast rente, 
avdragsfrihet og tilskudd gjør det mulig å finansiere en nøktern bolig til personer med lav inntekt, som har utsikter til 
forbedring av den økonomiske situasjonen.
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4. KUnnSKApSUTVIKlIng og -delIng

Kunnskaps- og læringsplanen for Boligsosialt 
utviklingsprogram skal legge til rette for:

•	godt kunnskapsgrunnlag for beslutninger
•	økt kunnskapsdeling på programsamlinger, gjennom 

informasjon/publikasjoner og Husbanken.no
•	evaluering for å lære og endre praksis

Programkommunene er målgruppe for Kunnskaps- og 
læringsplanen.  Husbanken utformer planen og legger 
til rette for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling 
gjennom programsamlinger. Her inviteres også andre 
kommuner og statlig aktører. 

Program som metode er en utviklingsorientert 
strategi. Det innebærer å gjennomføre langsiktige 
og komplekse satsninger med mange aktører. 
Viktige elementer i dette er kunnskaps- og 
kompetanseutvikling.

4.1 fokusområder i Kunnskaps- og læringsplanen for 2011
Det er gjennomført fire programledersamlinger med alle kommunene og to oppstartsamlinger for nye 
kommuner i programmet. I september ble det holdt en større samling med deltagere fra flere nivåer i 
kommunene. I november deltok alle de fjorten kommunene på studietur til København og Odense. 

Temaer som er tatt opp på læringsarenaer i 2011 er: 
•	Program som metode og ledelse av utviklingsprosesser
•	Hvordan løse interne organisatoriske utfordringer
•	Sammenhenger mellom ulike prosjekter i kommunen som kan videreføres i programmet
•	Koblingen mellom det boligsosiale området og kommunens planstrategi og øvrig planverk.
•	Hva sier Boligutvalgets utredning ”Rom for alle” om kommunene 
•	Hvorfor og hvordan få opp et godt kunnskapsgrunnlag for utarbeidelse av programplan?
•	Hvorfor og hvordan skape oppslutning og eierskap i det videre arbeidet med programplan, utfordringer, mål 

og aktiviteter?

A. 
Boligsosialt 

arbeid

C. 
Programlæring

B. 
Politikkrelevant 

kunnskap
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Tilbakemeldinger fra kommunene viser at 
programsamlingene har vært verdifulle. 
På læringsarenaene har det vært flere 
beslutningstakere fra kommunene enn ordinært 
på Husbankens læringsarenaer. Boligsosialt arbeid 
er satt på dagsorden for flere faggrupper enn de 
Husbanken normalt når. Kontakten som oppnås i 
programsamlinger videreføres mellom kommunene, 
og på andre arenaer enn de som tilbys fra Husbanken. 
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4.2 lokal kompetanseutvikling 
Flere av kommunene rapporterer at de vil utvikle en intern plan for kompetanseheving i kommunene. Noen 
vil prioritere deltidsstudier. De fleste kommunene er i gang med opplæringstiltak knyttet til Husbankens 
boligsosiale virkemidler. I Halden innarbeides boligsosialt arbeid som ett av sju satsingsområder i 
kompetanseplanen for kommunen.

Tiltak som er gjennomført for kunnskaps- og erfaringsdeling i regi av kommunene og fra Husbankens side:
 

BESØK FRA NORD

Hamar og 
Lillehammer fikk i 
oktober besøk av 
Husbanken Region 
Nord sammen med 
syv kommuner. Her 
fikk de besøkende 
høre om arbeidet 
med boligsosiale 
utfordringer og 
strategier i kommunene.

Dette er omtalt i Husbankens årsmelding for 2011.

Regional boligplanlegging og 
interkommunalt samarbeid 
er viktige innsatsområder for  
kommunene.

»Ola Øverli i Ringsaker uttalte 
i oppstart av programmet at: 
utviklingsprogrammet gir noen 
gode kort på hånda i forhold til 
regionalt samarbeid og regional 
synergi.  Men også i forhold til 
å koordinere mot andre statlige 
satsinger og tilskudd» 

•	Kommunene har spesielt lagt vekt på å dele 
kunnskap om utviklingsprogrammet og boligsosialt 
arbeid lokalt. Det er gjennomført og planlegges 
boligpolitiske samlinger.  

•	Kommunene deler sine erfaringer fra 
programarbeidet med andre, og kommunene 
har presentert sitt arbeid uavhengig av 
programdeltagelsen. 

•	Husbanken bruker kommunene som 
“sparringpartner”, og de blir invitert til å delta 
i utvikling av virkemidler og som deltagere i 
referansegrupper.

•	Nettverkssamarbeidet mellom kommunene 
regionalt gir synergi. Nettverkene er arenaer for 

erfaringsutveksling, læring og prosjektsamarbeid. 
Fylkesmann/fylkeskommune og lokale aktører er 
invitert i enkelte nettverk.

•	Flere av programkommunene involverer sine 
nabokommuner. Bl.a. så omfatter Moss sin 
foranalyse regionkommunene Rygge, Råde og 
Våler.

•	Erfaringer fra programarbeidet tas inn i nettverks-
grupper i regi av fylkesmannen og innenfor rusar-
beid og oppfølgende tjenester. Husbanken deltar 
også på noen av disse samlingene. 
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4.3 europeisk erfaringsdeling
Kommunene deltar på studieturer, europeiske fagsamlinger og konferanser. Flere kommuner planlegger egne 
studieturer for å hente kunnskap og gode erfaringer. Bærum kommune deltar i Habitact, et europeisk nettverk 
for kommuner som jobber med lokale bostedsløsestrategier. 

4.4 programkommunene får 
oppmerksomhet 
Kommunene blir synlige og 
interessante i flere miljøer. 
Flere kommuner blir invitert til å 
presentere programarbeidet på 
eksterne arenaer i regi av andre enn 
Husbanken. 

Kommunal- og 
regiondepartementer på 
studiebesøk i Østfold
I september var Fredrikstad 
vertskap for Bolig- og 
bygningsavdelingen i Kommunal- 
og regionaldepartmentet. Dette var 
et møte med programkommunene 
Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og 
Halden. Departementet ønsket 
å få innblikk i de boligsosiale 
utfordringene som kommunene 
møter, og innspill til videre utvikling 
av virkemidlene. 

Kommunene presenterte områder 
som de var opptatt av og hvor de har 
satt i gang prosjekter.

Habitact – nettverk for europeiske kommuner
Hamar og Bærum kommune deltok i april 2011 
sammen med 11 europeiske kommuner på Peer 
Review-konferanse i Gøteborg, i regi av Habitact. Alle 
deltagende kommuner var invitert til å dele erfaringer 
fra eget arbeid. Bærum kommune oppsummerte sin 
deltagelse slik: - En slik samlingen knytter kontakter 
og formidler kunnskap,  samt gir informasjon som 
skaper et nytt fokus rundt bostedsløshet uavhengig av 
antall, nasjonalitet og tilhørighet.

Studietur til Odense og København i november
Felles faglige opplevelser og inspirasjon er en 
del av formålet med en studietur. Gjennom tre 
novemberdager i Danmark ble det gitt mange 
tankevekkende innlegg om boligsosialt arbeid generelt 
og bostedsløse spesielt. Artikkel og erfaringsnotat 
fra studieturen er publisert på Husbanken.no under 
Boligsosialt utviklingsprogram Region øst.
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4.5  lokalpressen gir plass til det 
kommunene vil gjøre …..
Helt siden oppstart av programmet har lokale 
medier fanget opp den økte aktiviteten i 
kommunene. I etterkant av foranalysene har 
kommunen fått medieomtale som er vinklet både 
positivet og negativt. Lokal omtale kan gi mer 
oppmerksomhet om programsatsingen, og øke 
engasjementet for det boligsosiale arbeidet. Her 
vises til at kommunene får spalteplass også for det 
de vil gjøre. 
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5. fUndAmenTeT er lAgT – 
fØlgeeVAlUerIng AV progrAmmeT
Utviklingen av programmet dokumenteres 
på mange måter gjennom rapportering fra 
kommunene og hyppig dialog mellom Husbanken 
og programkommuner. Parallelt utfører Møreforsking 
Volda en følgeevaluering hvor de ser på 
programmets utvikling. De har nå levert den andre 
av to årsrapporter. Følgeevalueringen avsluttes 
i 2012 med en sluttrapport. Delrapporten bygger 
på datainnsamling gjennomført høsten 2011. 
Rapporten gir et godt bilde av situasjonen slik den 
er i dag og viser god innsikt i programarbeidet. Den 
vil være svært nyttig for det videre arbeidet med 
utviklingsprogrammet.

Hovedpunkter
Møreforsking fremhever følgende utfordringer for 
arbeidet med Boligsosialt utviklingsprogram:

•	De første programkommunene har kommet langt i 
grunnleggende oppgaver knyttet til boligsosialt ar-
beid. Det gjelder kunnskapsoppbygging, forankring 
i kommuneledelse, holdningsendringer og organise-
ring. Det tar likevel lang tid fra kommunene startet 
programarbeidet, til man får gjennomført konkrete 
tiltak som mer direkte har betydning for vanskelig-
stilte på boligmarkedet.

•	Det synes å være behov for å mobilisere bredere i 
kommuneorganisasjonene for å få gjennomført de 
boligsosiale tiltakene.

•	Kommunene kan bedre samarbeidet med aktører 
utenfor kommuneorganisasjonen, som NAV, frivillige 
organisasjoner, fylkesmannen, brukere. 

•	Noen utfordringer er spesielt fremtredende i kom-
munene, som gjennomstrømming og framskaffelse 
av bolig, bedring av boforhold og oppfølging i bolig

•	Nettverkene mellom kommunene er svært verdifulle 
for kunnskapsoppbygging i kommunene og i pro-
grammet. Disse kan utnyttes enda bedre.

•	Programkommunene har kommet ulikt i det bolig-
sosiale arbeidet i sin kommune. Skillelinjene går på 
tvers av tidspunkt for når de ble med i Boligsosialt 
utviklingsprogram. Det skaper store behov for flek-
sibilitet. 

•	Husbanken har utviklet verktøy/veiledningsmateriale 
for programarbeidet som ikke alltid synes å treffe 
behovet. 

6. rAmmeoVerfØrIng TIl progrAm-
KommUnene I 2011
Bevilgningene gis avhengig av hvor kommunene er i 
programmet.  

7. BolIgSoSIAlT UTVIKlIngSprogrAm I 
2012
Alle kommunene er i gang med gjennomføringsfasen 
av programmet med fokus på iverksetting 
av boligsosialt arbeid. Det utarbeides årlige 
aktivitetsplaner, hvor tiltak og delprosjekter 
gjennomføres. 

Kunnskaps- og læringsplanen for 2012 gir rammene 
for gjennomføring av læringstiltak, dokumentasjon og 
evaluering.

For gjennomføringen av kompetansehevende tiltak i 
2012, vil Husbanken målrette  samarbeidet med andre 
velferdsaktører, frivillige og brukerorganisasjoner . 

Kommunene Bevilgning Tilskudd til
Gjøvik 975000 1. programår
Halden 1262000 1. programår
Hamar 1000000 1. programår

Lillehammer 825000 1. programår
Lørenskog 1300000 1. programår

Oslo 7000000 Planfasen
Ringsaker 1000000 Planfasen
Fredrikstad 978000 Planfasen
Sarpsborg 1000000 Planfasen
Elverum 1000000 Planfasen
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