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Boligpolitisk samhandling
Kunnskapsmøte i Tromsø 22. oktober 2012



Husbankens 
kunnskapsmøter 2012

Sted:  Rica Grand Hotell Tromsø, Storgata 44
Tid:  22. oktober 2012

BOLIGPOLITISK SAMHANDLING

10.30 Velkommen v/ Husbanken

10.40 Innledning til temaet samhandling  
v/ Svein Hammer, IMDI Midt-Norge

11.00 Bolig og helse. Samhandlingsreformens betydning 
for boligpolitikken  
v/ Arne Backer Grønningsæter, FAFO

11.30 Lunsj

12.15 Kommentarer til FAFO 
v/ Sidsel Haraldsen, Fylkesmannen 
    Nils-Are Johnsplass, Bodø kommune                             

12.45 Diskusjon i plenum 

13.00 Pause

13.15 Samhandling som kilde til økt boligsosial 
handlingskapasitet  
v/ Kristian Dyrkorn, Rambøll

13.45 Kommentarer til Rambøll  
v/ Berit Erdal, Alta kommune
    Eva T. Olsen, Tromsø kommune

14.15 Pause m/frukt

14.35 Diskusjon i plenum 

14.50 Oppsummering  
v/ Svein Hammer, IMDI Midt-Norge

15.05 Avsluttende kommentarer v/ Husbanken

15.30 Slutt

 

VI TAR FORBEHOLD OM ENDRINGER I PROGRAMMET

KUNNSKAPING I MØTE   

MELLOM VIRKELIGHETER

Husbankens 
kunnskapsmøter 
er møtepunkter 
mellom forskningens 
formelle kunnskap 
og praksisfeltets 
erfaringsbaserte 
knowhow. 

Kunnskapsmøtenes mål 
er å bidra til gjensidig 
berikelse, engasjerende 
diskusjoner, kritiske 
refleksjoner og ny 
kunnskap.

MÅLGRUPPE

Kommuner, statlige 
regionale aktører, 
interesseorganisasjoner, 
utdanningsinstitusjoner, 
regionale FOU-miljøer 
som er engasjerte i 
boligpolitisk tematikk.

PROGRAM: Boligpolitisk samhandling sto på programmet for Husbankens kunnskapsmøte som ble avholdt i Tromsø 22. oktober 2012.



Kan samhandling sammenlignes med å 
løpe stafett eller spille i et jazzband? Eller 
er samspillet ombord på en fiskebåt en mer 
passende metafor? Slik innledet statsviter 
Svein Hammer kunnskapsmøtet om 
boligpolitisk samhandling i Tromsø i oktober 
2012.
– Der dere jobber antar jeg vi finner 
beslutningshierarki, en formell organisasjon, 
mål, planer, regler, systemer for rapportering 
osv. I tillegg antar jeg dere har avtaler, planer 
for koordinering og samordning med andre 
aktører. Alt dette er selvsagt viktig, men hva 
med samhandlinga? spør Hammer. Han 
stiller en rekke spørsmål egnet til å sette 
tankevinningene i sving hos de som sitter i 
salen. 
–  Hvordan skaper vi gode 
samhandlingsprosesser? Kan god samhandling 
beskrives eller vedtas? Er samhandling det 
samme som samordning og samarbeid? 
Hammer forstår samordning som det å føye 
ulike biter sammen til en logisk helhet, mens 
samarbeid går ut på å jobbe sammen for å 
løse konkrete oppgaver. Han tror det er mulig 
å samordne ulike funksjoner og samarbeide 
fordi vi må, uten at vi av den grunn samhandler 
på noen god måte. Hvordan skal vi da forstå 
samhandling? 

Stafett, jazz eller fiskebåt?
I en stafett er mål og virkemidler kjente og 
udiskutable. En løper så fort en kan korteste 
vei mot mål, hvor stafettpinnen overrekkes til 
nestemann som gjør det samme. En trenger 
ikke tenke. Når en spiller jazz vet en kanskje 
ikke helt hvor man skal, selv om man er enige 
om et felles utgangspunkt og ei retning. For 
i jazzen handler det om å møte og følge 
hverandres improvisasjoner og overganger. 
Arbeidsoppgaver på en arbeidsplass 
kan sjelden sammenlignes med en 
forutsigbar, rutinemessig stafett, mener 
Hammer. Sykefravær, feilbedømmelse i 
planleggingsfasen eller en viktig hastesak 
bryter forutsigbarheta. I slike tilfeller er man 

ofte avhengige av å kunne omfordele oppgaver 
eller låne av hverandres tid. Hammer trekker 
frem fiskeskuta som eksempel på en kompleks 
samhandlingssituasjon.
– Ombord i fiskebåten er det mange faktorer 
som skal spille sammen: Hav, båt, redskaper, 
teknisk utstyr og folk som skal virke sammen i 
en større helhet, i dynamisk relasjon til fiskens 
bevegelser og værets lunefullhet. Båten og 
dens funksjon gir en ramme å samhandle 
innenfor, men samtidig preges situasjonen av 
en dynamikk som ikke bare går «rett fram», 
utdyper Hammer. 
 
Mer enn formell struktur
Alt dette viser at samhandling i mange tilfeller 
krever noe annet enn stafettens logikk.
– Mange tror at perfekte 
organisasjonsstrukturer er nok til å skape 
den perfekte organisasjon, men det fungerer 
ikke slik, sier statsviteren. Hammer mener å 
kunne fastslå at samhandling er noe annet enn 
formelle planer, organisering og strukturer. En 
god samhandlingsstruktur gir mulighet for å 
stoppe opp, og rom for å utfordre hverandre og 
søke andre løsninger enn en først så for seg.
Og med det er grunnlaget lagt for omtaler og 
kommentarer til forskningsrapportene «Bolig og 
helse - samhandlingsreformens betydning for 
boligpolitikken» og «Samhandling som kilde til 
økt boligsosial handlingskapasitet.» 

BOLIGPOLITISK SAMHANDLING 
Innledning ved statsviter Svein Hammer

SAMHANDLINGENS MANN:  Statsviter Svein Hammer  
(Foto: Jon Are Nilsen/Husbanken)



REFORMERER BOLIGPOLITIKKEN?
Innlegg av Arne Backer Grønningsæter, forsker fra FAFO

Samhandlingsreformen vil få konsekvenser 
for kommunenes boligpolitikk. Men det 
er stor forskjell mellom kommunene, og 
det er ei utfordring å utvide perspektivet 
fra samhandligsreformen til å gjelde 
velferdstjenester.
Dette er noen av funnene FAFO-forsker 
Arne Backer Grønningsæter la frem på 
kunnskapsmøtet om boligpolitisk samhandling 
i Tromsø 22. oktober 2012. Han viser til 
boligens betydning for sosiale 
helseulikheter, sammenhengen 
mellom leiebolig, trangboddhet 
og psykisk helse og WHOs 
vektlegging av bomiljøets 
betydning for helse.

Bolig og helse
– Det er underlig at det har vært så lite 
fokus på helse og bolig i sentrale offentlige 
dokumenter og utredninger i forbindelse med 
samhandlingsreformen, når en vet at dette har 
stor sammenheng, sier Grønningsæter.  
Grønningsæter har på oppdrag fra Husbanken 
forfattet FAFO-rapporten «Bolig og helse 
– samhandlingsreformens betydning for 
boligpolitikken» - en studie i to kommuner. 
Rapporten er et ledd i arbeidet med å 
finne ut mer om sammenhengen mellom 
boligpolitikken og det boligsosiale 
arbeidet på den ene siden og 
samhandlingsreformen på den andre.

Kravene skjerpes
Rapporten viser at det er gjort lite 
forskning om sammenhengen mellom 
bolig og helse. 
– Samtidig har kravene til kommunenes 
boligpolitikk blitt skjerpet over tid på 
grunn av nedbygging av institusjonene. 
Det forventes at flere mennesker med 
helse- og omsorgsbehov vil motta 
nødvendige tjenester i eget hjem, sier 
Grønningsæter. 

I rapporten spørres 
det om en effekt 
ved samhandlings-
reformen vil være 
at det etableres 
flere institusjons-
løsninger i 
kommunene, altså 
ei reversering av 
normaliserings-
tankegangen.

Forskjell mellom kommunene
I følge FAFO-rapporten varierer boligens 
plass i samhandlingsreformen både med 
kommunestørrelse og ikke minst med posisjon i 
kommunene.  

Etter Grønningsæters presentasjon 
kommenteres rapporten av to opponenter.

FAFO: Forsker Arne Backer Grønningsæter legger frem hovedkonklusjonene 
i rapporten «Bolig og helse. Samhandlingsreformens betydning for 
boligpolitikken.»  (Foto: Stina Sønvisen/Husbanken)

RAPPORT: Bolig og helse. 
Samhandlingsreformens betydning for 
boligpolitikken. FAFO 2012

VIL SAMHANDLINGS-
REFORMEN FÅ EFFEKT 
PÅ KOMMUNENES 
BOLIGPOLITIKK?



Etterlyser politikerne
Seniorrådgiver for samhandlingsreformen for 
fylkesmennene i Finnmark, Troms og Nordland, 
Sissel Haraldsen, mener omsorgskrisen ikke 
skapes av eldrebølgen, men av forestillinga 
om at omsorg ikke kan gjøres annerledes 
enn i dag. Hun tar til orde for mer innovasjon 
i tjenestene og for å mobilisere ressurser hos 
eldre og i frivillig organisasjonsliv. 
– Vi må løsrive oss fra den gamle medisinen 
som er mer penger, plasser og personell, sier 
hun. 
For øvrig savner hun politikernes stemme i 
rapporten.
 

 

Problemstilling på hodet
Leder for tildelingskontoret i Bodø kommune, 
Nils-Arne Johnsplass, stiller spørsmålstegn 
ved om rapporten gir et bedre grunnlag for å ta 
beslutninger. 

Johnsplass mener at rapporten utfordrer, 
men at holdninger til forfatteren og/eller 
oppdragsgiveren skinner igjennom. Men 
rapporten påviser at kommunene mangler 
kunnskap om hvordan samhandlingsreformen 
vil påvirke det boligsosiale arbeidet. 
Johnsplass undres over hovedproblemstillingen 
i rapporten. 
– Problemstillingen er snudd på hodet 
og er passiv. Den burde heller spurt 
om samhandlingsreformen påvirkes av 
boligpolitikken, sier han. 

OPPONENTENES KOMMENTARER
Sidsel Haraldsen fra Fylkesmannen og Nils-Are Johnsplass fra Bodø kommune

PAUSESAMHANDLING 1: Eva Lockertsen Stenvold fra KS i samtale 
med Eva T. Olsen fra Tromsø kommune og Ann-Kristin Strandheim fra 
Hammerfest kommune.  (Foto: Stina Sønvisen/Husbanken)

«FORSKERNE BURDE HELLER 
SPØRRE OM BOLIGPOLITIKKEN 
PÅVIRKER SAMHANDLINGS-
REFORMEN.» 
  NILS-ARE JOHNSPLASS, BODØ KOMMUNE

OPPONENT1: Sidsel Haraldsen fra Fylkesmannen savner politikernes 
stemme i FAFOs rapport. (Foto: Stina Sønvisen/Husbanken)

OPPONENT 2: Nils-Are Johnsplass fra Bodø kommune synes FAFO-
rapporten heller burde spørre om samhandlingsreformen påvirkes av 
boligpolitikken. (Foto: Stina Sønvisen/Husbanken)



Samhandling gjør kommunene bedre rustet 
til å håndtere boligsosiale utfordringer. Det 
er aktører både på kommunalt, regionalt og 
statlig nivå overbeviste om. Samhandling kan 
dessuten være en kommunal strategi for å 
overkomme fragmentert organisering. 
Det er hovedkonklusjonene i Rambølls rapport 
«Samhandling som kilde til økt boligsosial 
handlingskapasitet» som ble gjort på oppdrag 
fra Husbanken i 2011. 
Konklusjonene i rapporten er basert på 
intervjuer med informanter i Husbanken, 
KS, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, 
Kommunal- og regionaldepartementet, 
Kommunale Boligadministrasjoners Landsråd, 
samt casebesøk i seks kommuner. 

Krever innsats
– Men samhandling krever innsats både 
på system- og individnivå og må forankres 
gjennom etablering av felles målsettinger 
og en felles plattform, sier sjefskonsulenten 
fra Rambøll, Kristian Dyrkorn, som la frem 
hovedpunktene i rapporten under Husbankens 

kunnskapsmøte 
i Tromsø 22. 
oktober 2012. 
Han trekker 
også frem at god 
samhandling 
krever ydmykhet 
overfor 
hverandres 
kompetanse og 
vilje til å lære av 
hverandre. 

Hindringer
I følge 
rapporten er 
de største 
hindrene for å 
lykkes med boligpolitisk samhandling mangel 
på tid, ressurser, felles plattform, ydmykhet 
overfor hverandres kompetanse, samt «mitt og 
ditt bord»-tenkning og -budsjettering. 
Om bedre samhandling gir umiddelbare 
resultater i form av reduserte boligkøer og 
bedre booppfølging overfor innbyggerne er 
vanskeligere å fastslå med sikkerhet, i følge 
rapporten. Men mange av informantene trodde 
at bedre kontakt mellom de ulike fagenhetene 
på sikt vil gi mer samordnet oppfølging overfor 
hver enkelt bruker. 

HAR TRO PÅ SAMHANDLING
Innlegg av Kristian Dyrkorn, sjefskonsulent fra Rambøll

RAMBØLL: Sjefskonsulent Kristian Dyrkorn presenterer rapporten 
«Samhandling som kilde til økt boligsosial handlingskapasitet.»  
(Foto: Jon Are Nilsen/Husbanken)

RAPPORT: «Samhandling som kilde til økt 
boligsosial handlngskapasitet». Rambøll 
2011.

PAUSESAMHANDLING 2: Per Sture Helland Pedersen fra Sortland 
kommune i pausesamtale med Husbankens møteleder Håvard 
Hargaut-Jensen. (Foto: Stina Sønvisen/Husbanken)

ANTAKELSE: 
DET LIGGER EN UBENYTTET VERDI 
I DET DYNAMISKE SAMSPILLET SOM 
KAN OPPSTÅ NÅR FLERE KOMMER 
SAMMEN OM EN FELLES OPPGAVE.



Kjenner seg igjen 
Disse funnene var det vanskelig for 
opponentene å være uenig i. 
– Dette er en snill rapport. Det er kjente 
problemstillinger for oss som jobber i feltet. 
Feltet er fragmentert og vi ser stort behov for 
at samhandling må forankres hos ledelsen, 
sier opponent Berit Erdal som arbeider som 
kommunalleder i Alta kommune. 

Alta kommune begynte bra med å vedta en 
kommunedelplan i 2010.
– Helse og sosial fikk ansvaret for 
gjennomføring. Men de kunne jo ikke tvinge 
andre avdelinger til å gjøre sitt. Så det stoppet 
opp. I 2012 har vi fått hjelp av Husbanken til å 
finne ut hva vi måtte gjøre for å komme i mål, 
fortsetter Erdal. 
Nå får kommunen blant annet ei prosjektstilling 
på plass som skal ha ansvar for å sørge for 
samhandling mellom enhetene. 

Store kommuner, større utfordringer
Opponenten fra Tromsø kommune har en 
innvending mot rapporten:
– Jeg savner noe om samhandling mellom 
og i små, mellomstore og store kommuner. 
Tromsø med sine 70.000 innbyggere opplever 
helt andre problemstillinger enn de små 
kommunene. Etter at parlamentarismen 
ble innført er også kommunen delt inn i 
byrådsavdelinger, og avdelingene er kanskje 
blitt enda mer opptatt av egne felt. Etater må 
samarbeide, ellers er det fare for at helheta 
ikke blir ivaretatt, sier opponent Eva T. Olsen 
som er kommunalleder i Tromsø kommune. 
Hun forteller videre at i Tromsø er ansvaret 
for boligsosiale problemstillinger lagt til 
boligkontoret, men at de planlegger å løfte 
ansvaret opp i byrådet. 

OPPONENTENES KOMMENTARER 
Berit Erdal fra Alta kommune og Eva T. Olsen fra Tromsø kommune

«DETTE ER EN SNILL RAPPORT. DET 
ER KJENTE PROBLEMSTILLINGER 
FOR OSS SOM JOBBER I FELTET.» 
 BERIT ERDAL, ALTA KOMMUNE

OPPONENT 1: Berit Erdal fra Alta kommune synes Rambølls rapport 
er gjenkjennelig. (Foto: Jon Are Nilsen/Husbanken)

PAUSESAMHANDLING 3: Tone Bakke fra Utekontakten i Tromsø i 
samtale med Rigmor Richardsen fra Husbanken.  
(Foto: Stina Sønvisen/Husbanken)

OPPONENT 2: Eva T. Olsen fra Tromsø kommune mener at rapporten 
ikke tar nok høyde for at samhandlinga påvirkes av kommunenes ulike 
størrelser og problemstillinger. (Foto: Jon Are Nilsen/Husbanken)



For ditt nærmeste regionkontor, ring 815 33 370  
www.husbanken.no
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