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Prosjektet startet 1.2.2008 og gikk over tre år. Bakgrunnen for
prosjektet var at Tromsø kommune erkjente at den kommunale
boligpolitiske samhandlingen var for dårlig. I tillegg opplevde
kommunen at den kommunale kompetansen på området var mangelfull
og at det ikke fantes omforent beskrivelse av status, mål og tiltak

Utgangspunktet for prosjektet var gjeldende boligsosiale handlingsplan
fra 2002/2003 som var å betrakte som en god og inngående
situasjonsanalyse. Et sterkere fokus på tiltaksdelen var imidlertid
ønsket i den nye planen.

Boligpolitisk arbeid krever sterk grad av tverrfaglig samhandling.
Konsekvensen ved oppstart av prosjektet var at det ble13 medlemmer i
prosjektgruppa mens styringsgruppa besto av 4 medlemmer i tillegg til
to representanter fra Husbanken med observatørstatus.

”Boligsosial handlingsplan 2009-2014” finnes på Tromsø kommunes hjemmesider
http://www.tromso.kommune.no/boligkontoret.121098.no.html.

Styringsgruppa avsluttet prosjektet og behandlet sluttrapporten i møte den 29.4.2011.

Tromsø, 27.05.2011

Roar Stangnes Ulf R. Hansen
Prosjektansvarlig Prosjektleder
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1. Prosjektets målsettinger

Prosjektets målsetting var i utgangspunktet:
” Tromsø kommune skal innen 3 år ha utviklet en mer aktiv helhetlig strategi for
håndtering av de boligsosiale utfordringer. Denne skal gi større handlingsrom og et
mer målrettet virkemiddelapparat for å realisere både kommunale og statlige
målsettinger innenfor den totale boligutvikling i kommunen.”

I tillegg ga prosjektbeskrivelsen mange detaljerte målsettinger som krevde svært omfattende
kompetanse. Det store antall målsettinger gjorde forventet resultat uklart. Konsekvensen ble at
prosjektets målsettinger relativt tidlig ble forenklet til en visjon:

• Vanskeligstilte skal kunne skaffe og beholde egen egnet bolig.

Og tre målsettinger:

1. Tromsø kommune skal disponere tilstrekkelig antall boliger med et husleienivå som
er avstemt i forhold til målgruppen.

2. Kompetanseheving/-utvikling for ansatte innen det boligfaglige området.
3. Bidra til at det totale virkemiddelapparatet fungerer i henhold til kommunens

målsettinger

I praksis betydde denne forenklingen at arbeidsoppgavene ble innskrenket fra ”boligpolitiske
utfordringer” til ”boligsosiale utfordringer”. Særlig ble det mindre fokus på fagfeltene miljø
og energi samt ”boligutviklingen i Tromsø kommune” enn beskrevet i prosjektbeskrivelsen.
Disse fagfeltene ble imidlertid ikke glemt men senere ivaretatt i ”Partnerskapsavtale mellom
Tromsø kommune og Husbanken for perioden 2010-2014”

2. Boligsosial handlingsplan 2009-2014

Den naturlige starten av den boligsosiale planleggingen var å analysere Tromsø kommunes
boligsosiale status. Statusen som ble beskrevet var i stor grad basert på situasjonen den
31.10.2008. For målgruppenes del (de vanskeligstilte på boligmarkedet) bygde
situasjonsbeskrivelsen på data samlet etter beskrivelsen i Husbankens ”Veileder for
kartlegging av vanskeligstilte med boligbehov”. Dette ”øyeblikksbildet” mener
prosjektgruppa i stor grad beskriver virkeligheten gjennom hele prosjektperioden..

Styringsgruppa ønsket en Boligsosial handlingsplan på maksimalt 30 sider. Når planen
samtidig skulle være handlingsrettet, betydde det at situasjonsbeskrivelsen i planen ble svært
begrenset. Etter vår vurdering er konsekvensen av en slik prioritering at planen er blitt
betydelig mer lesevennlig, ikke minst for politikere. Prosjektgruppa kom også til den
erkjennelse at det ikke var formålstjenelig å rullere den gjeldende boligsosiale
handlingsplanen fra 2002/2003. At den nye planen skulle bli bare halvparten så stor og
samtidig mer handlingsrettet medførte store forskjeller i struktur at gruppa valgte å starte
”med blanke ark”.

Planen bærer sterkt preg av fokuset på å være handlingsrettet. Oppbyggingen av planens
handlingsdel kan beskrives slik:
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Utfordringer (fra situasjonsanalysen)

Målsettinger

Strategier (veier fram for å nå målsettingene)

Tiltak (konkrete handlinger innen hver strategi)

Strategiene ble prioritert innenfor to grupper:
- De som behøver politisk behandling
- Administrative strategier som ikke behøver politisk behandling.

Denne grupperingen har vist seg å forenkle tilnærmingen til strategiene og tiltakene og gjør
det enklere å få oversikt over prioriteringene og hvem som er ansvarlig for gjennomføring.

3. Forankring av ”Boligsosial handlingsplan 2009-2014”

Prosjektet ble som nevnt organisert med styringsgruppe, prosjektgruppe og prosjektleder.
Styringsgruppas sammensetning bidro til forankringer av
boligsosial handlingsplan på et strategisk nivå. Det at
prosjektgruppa var bredt sammensatt med 13 medlemmer, bidro
til å skape eierskap og interesse for planen i kommunen. En
NOVA rapport (ennå ikke offentlig) som bygger på intervju
høsten 2010 sier: ”Intervjupersonene fra Tromsø etterlater et
inntrykk av at planen er godt forankret hos aktørene i det
boligsosiale arbeidet. De hevder at prosessen knyttet til planen
skapte økt bevissthet og forståelse omkring det boligsosiale
arbeidet i store deler av kommuneadministrasjonen.”

Berørte interesseorganisasjoner ble tidlig invitert til informasjonsmøte. En bredt sammensatt
brukergruppe på 16 representanter ble dannet for å forenkle kommunikasjonen med brukerne.
Brukergruppa ble underveis i planleggingsprosessen informert om fremdrift og innhold, og
bidro med tilbakemeldinger.

Før ”Boligsosial handlingsplan 2009-2014” ble sendt på høring, ble et utkast sendt til berørte
interne enheter i kommunen med invitasjon til tilbakemeldinger. Den formelle høringsgruppa
for planen besto av 40 organisasjoner og 10 av disse ga tilbakemeldinger. Tilbakemeldingene
besto av 24 punkter som ble kommentert og medførte noen mindre endringer i planen.

Planen ble behandlet i tre politiske utvalg før behandling i Formannskapet og sist i
Kommunestyret. Representanter i Kommunestyret ga veldig positive tilbakemeldinger som
”Meget godt tilgjengelig” (leder for Helse- og omsorgskomiteen), ”Leste den med store og
tårevåte øyne” og ”En glimrende plan” (Ordføreren). Dette var viktige tilbakemeldinger som
ga planen en sterkt politisk forankring og dermed gode betingelser for den kommunale
administrasjonen i gjennomføring av planens innhold.

4. Iverksetting av planen

Allerede i starten av arbeidet med boligsosial handlingsplan ble det uttrykt skepsis til å bruke
så mye ressurser på å lage en ny plan som ikke munner ut i konkrete tiltak. Dette var signaler
som ble tatt alvorlig og preget struktur og innhold i planen:
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- Det ble lagt vekt på både forenkling av språket
- Planen ble handlingsrettet
- Strategiene ble prioritert
- Det ble angitt ansvarlig for hvert enkelt tiltak
- Kalkulert kostnad ble anslått på investeringstiltak
- Alle strategiene ble angitt med år for enten finansiering eller gjennomføring
- Iverksetting av foreslåtte tiltak fikk mye plass i slutten av prosjektperioden

Etter at ”Boligsosial handlingsplan 2009-2014” var vedtatt politisk ble medlemmene i
Styringsgruppa endret til å bestå av tre kommunalsjefer i tillegg til
Boligsjefen og to observatører fra Husbanken. Denne endringen ga
ytterligere bedring i gjennomslagskraften i iverksettingen av
strategier og tiltak. Styringsgruppa vedtok en ny
prosjektbeskrivelse og mandat for prosjektet som skulle gjøre
arbeidet mer fokusert på iverksetting.

En av de største administrative utfordringene med boligsosialt
arbeid er at tverrfaglig tilnærming er nødvendig for å oppnå gode
resultater. For oppnåelse av brukerens mål er det nødvendig med et
helhetssyn på brukeren gjennom evne og vilje til samspill med andre i hjelpeapparatet. For å
skape arenaer for slikt samspill ble et viktig virkemiddel å danne arbeidsgrupper for strategier
og/eller tiltak der utfordringene går over flere enheter. Det ble definert egne retningslinjer for
disse arbeidsgruppene (sammensetting, mandat, ansvarlig enhetsleder og rapportering) for å
sikre forankring, fremdrift og enhetenes rett til å disponere egne ressurser. Samtidig skal
denne metodikken sette fokus på prioriteringer enhetene gjør som har konsekvenser for andre
enheters mulighet for måloppnåelse og effektiv drift.

For siste fase av prosjektet er det etablert en ”Dreiebok”. Denne gir bl.a. oversikt over den nye
prosjektbeskrivelsen, fremdriftsplan for strategiene samt partnerskapsavtalen med Husbanken.
Dreieboka skal gjøre det enkelt for ledelse og interesserte i å følge med på status i iverksetting
av planen.

5. Måloppnåelse

Prosjektbeskrivelsen ga mange og omfattende målsettinger. Disse ble som tidligere nevnt
redusert til et mer ”handterlig” antall. Imidlertid betydde ikke
denne reduksjonen at prosjektet ikke nådde de øvrige målene.

Her er resultatmålene i den opprinnelige prosjektbeskrivelsen og
en vurdering oppnåelse av disse målene:
- En sterkere politisk og administrativ målbevissthet og styring

med boligutviklingen.
Dette vurderes som oppnådd gjennom en konkret boligsosial
handlingsplan som er tydelig og veldig handlingsrettet.
Prioriteringene i planen har gitt politikerne mulighet til å sette opp de forskjellige
brukergruppene og strategiene mot hverandre.

- Den boligsosiale handlingsplanen skal være et reelt operativt styringsverktøy.
Prioriteringene av planens 29 strategier og 80 tilhørende tiltak, sammen med det
komprimerte innholdet, mener vi gjør den til et operativt styringsverktøy. Utfordringen er
å få brakt disse på dagsorden hos beslutningstakerne.
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- Vurdering av virkemidlenes hensiktsmessighet.
Det er gjort vurderinger av muligheten til større bruk av de statlige virkemidlene startlån
og tilskudd samt bostøtte. Det finnes grupper som faller utenfor de virkemidler som
bostøtten og startlån representerer. Disse grupper er husstander som har for god inntekt
til å få bostøtte og samtidig for lav inntekt til å ha kredittverdighet til å få lån til kjøp av
nøktern bolig. Denne utforingen er formidlet videre til Husbanken.
En vurdering av virkemidlene som utøves gjennom tjenester er vurdert for omfattende til å
gjøre gjennom dette prosjektet og overlates til enhetene.

- Etablere en intern boligsosial arena på tvers av hele organisasjonen og impliserte
faggrupper
Prosjektgruppa og Styringsgruppa har fungert som denne type overordnet arena i
prosjektperioden. Bygd på prosjektgruppa skal det dannes en ”Boligsosial
Samhandlingsgruppe” som skal bidra til iverksetting av strategier og tiltak i boligsosial
handlingsplan samt generell boligsosial samhandling.

- Utvikle en samhandlende organisasjon innen det boligsosiale, miljø og energi fagfeltet
slik at omgivelsene oppfatter Tromsø kommune som en helhetlig organisasjon.
Den boligsosiale samhandlingen i kommunen vurderes å ha utviklet seg meget positivt.
Dette understøttes av en NOVA rapport som er under fullføring: ”Intervjuene fra Tromsø
gir også et tydelig inntrykk av en boligsosial virksomhet med høy grad av felles forståelse
og utbredt løsningsorientering”.

- Etablere (og eventuelt jobbe med) 1-2 strategiske utbyggingsporsjekter innenfor
prosjektets formål.
Det er etablert arbeidsgrupper innen 4 av strategiene (P1, P2, P4 og P5) i Boligsosial
handlingsplan som det forventes skal resultere i utbyggingsprosjekt. Disse tverrfaglige
arbeidsgruppene skal legge til rette for etablering av ordinære prosjekt.

- Samhandlingsarena mellom Husbanken og Tromsø kommune hvor de overordnede
utfordringer knyttet til boligutvikling, boligsosialt arbeid, universell utforming, miljø og
energi settes på dagsorden.
Husbanken har vært representert med to observatører i prosjektets styringsgruppe. Dette
har medført tett samhandling mellom Husbanken og Tromsø kommune noe som resulterte
i en partnerskapsavtale for perioden 2010-2014. Partnerskapsavtalen har som formål å
bidra til at kommunen når sine boligpolitiske målsettinger, også på områdene energi og
miljø. De konkrete aktivitetene beskrives i årlige arbeidsplaner.

- Medvirke til at Tromsø kommune styrker sin kompetanse på bruk av eksisterende
boligmasse ut fra boligenes beskaffenhet og til enhver tid gjeldende boligbehov.
Kommunenes generelle boligsosial kompetanse er økt betydelig i løpet av
prosjektperioden. Viktige verktøy har vært de boligsosiale arenaene som er skapt
(styrings-, prosjekt- og arbeidsgrupper) samt arrangerte temadager og bevisst bruk av
media. I tillegg kommer den boligsosiale handlingsplanen som har vært satt på dagsorden
i flere sammenhenger. Som en del av partnerskapsavtalen med Husbanken har Eiendom
startet et toårig prosjekt som retter seg mot boligenes beskaffenhet og bruk: ”Strategi for
utvikling av eiendommer til helse og omsorg i Tromsø 2012-2032”.

6. Prosess og metodikk

De boligsosiale utfordringene i Tromsø kommune preges av at byen er en ”storby” med nær
70 000 innbyggere. Denne realiteten preget også valgene i utarbeidelse av den boligsosiale
handlingsplanen og hvordan kommunen må tilnærme seg gjennomføring av planen.
Kommunens organisering i 2-nivåmodell med nær 80 enheter som rapporterer dirkete til
Rådmannen (representert med kommunalsjefer) gir utfordringer i forhold til
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suboptimalisering. Dette er en reell trussel i mye av det boligsosiale arbeidet der samordnet
bidrag fra forskjellige enheter er nødvendig for å nå målsettinger for brukerne.

Det ble fort klart for prosjektgruppa at å lage en boligsosial
handlingsplan ville bli en komplisert prosess. Med utgangspunkt i
Husbankens verktøykasse ”Slik gjør vi det – Lokale boligsosiale
handlingsplaner” ble tilnærmingen svært omfattende og
uoversiktlig. Tanken bak denne verktøykassa for brukeren er
veldig bra: Noe teori rundt prosjektprosesser, skjemaer for
datafangst, beskrivelser av kommunale organisasjoner….
Imidlertid opplevde vi at verktøykassa ble veldig omfattende (218
sider) og ambisiøs noe som gjorde at vi brukte mye tid på å skaffe
oversikt over ”verktøyene” samt datafangst til forskjellige skjemaer (som aldri ble brukt).
Trolig vil de som allerede har god kunnskap om strategisk boligsosialt arbeide kunne
nyttiggjøre seg verktøykassa optimalt.

Etter en prosess med tolkning av prosjektbeskrivelsens målsettinger valgte vi å gå bort fra de
boligpolitiske målsettingene og snevre inn til kun tre boligsosiale målsettinger. Begrensningen
på at den boligsosiale handlingsplanen skulle holde seg innen 30 sider gjorde det enklere å
prioritere innholdet.

Prosjektgruppa valgte å bygge opp planens struktur etter Husbankens oppdeling i boligsosiale
målgrupper (BSHP s. 9) samt deres system i Excel for registrering av vanskeigstilte på
boligmarkedet. Imidlertid valgte vi å definere inn en målgruppe i tillegg: Eldre. Årsaken er at
eldre (over 67 år) med fysiske eller ”andre” funksjonshemminger har andre typer utfordringer
(særlig demens) og også en annen progresjon i utvikling av utfordringer. Dermed behøver de
også spesielle tiltak. I ettertid opplever vi at dette valget var riktig.

Hele prosessen i prosjektet har vært basert på prinsippet om konsensus. Trolig har dette
medført sterkere forankring og eierskap. Samtidig valgte vi å unngå enkelte tema som vi
mente mer naturlig ville finne sin løsning i andre sammenheng..

Det ble lagt vekt på å gjennomføre prosjektet i henhold til en prosessorientert planleggings-
modell (”bottom-up”). En åpen planprosess med lav terskel for deltakelse, lokal kunnskap,
helhetstenking og iversetting. NOVAs rapport 5/11, ”Organisering og planlegging av
boligsosialt arbeid i norske kommuner – fire casestudier” side 87, sier noe om resultatet:
”Erfaringene tyder på at involvering av brukere bedrer både planprosessene og kvaliteten på
tiltakene. Våre informanter i Tromsø gir for eksempel klart uttrykk for at bred involvering har
vist seg nødvendig og effektivt med hensyn til iverksetting av plantiltak, og dermed også
avgjørende for å kunne oppnå resultater av den boligsosiale innsatsen”.

Prosessen fram til en ferdig boligsosial handlingsplan er også bevisst brukt til å oppnå noe av
målsettingene med planen: Kompetanse og at ”virkemiddelapparatet fungerer…”. Økt grad av
boligsosial samhandling har vært viktig for å bidra til at virkemiddelapparatet skal fungere
bedre. Også dannelse av bredt sammensatte arbeidsgrupper som verktøy i gjennomføring av
flere av strategiene er viktige metoder for å øke samhandlingen.

7. Veien videre

Verken situasjonsanalysene eller foreslåtte strategier og tiltak i ”Boligsosial handlingsplan
2009-2011” er evige sannheter. Derfor behøves det gjentagende analyser og kontinuerlige
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prosesser på kompetanseøking og utvikling av kommunens
måte å tilnærme seg de boligsosiale utfordringene på.

Hovedutfordringen etter prosjektperiodens utløp blir å ”holde
trøkket” på prioritering av samhandling mellom enhetene og
fagmiljøene slik at de bidrar til å gjøre hverandre gode til
beste for brukerne. Det viktigste for å oppnå dette blir at
strategisk nivå (kommunalsjefene) involverer seg i prioritering av en velfungerende
”matriseorganisasjon” bestående av prosjekt, arbeids- og faggrupper. Både på operativt og
strategisk nivå.

Tiltak som er iverksatt i kommunen for å sikre det videre boligsosiale arbeidet i henhold til
planen:

• For å sikre politisk fokus på de boligsosiale utfordringer kommunen til enhver tid står
overfor vil det årlig fremmes en ”Boligmelding”.

• Boligsosialt Brukerråd tilknyttet Boligkontoret ble opprettet våren 2010. Det har vært
fokus på å bygge opp den tverrfaglige kompetansen i rådet før de skal bli mer
strategiske og rådgivende.

• Det er planlagt at Brukerrådet skal ha en sentral rolle i et årlig ”Boligsosialt
brukerpanel”.

• I 2010 ble det inngått en Partnerskapsavtale med Husbanken gjeldende ut 2014. Den
generelle avtalen kompletteres med en årlig konkret arbeidsavtale.

• Forankret i arbeidsavtalen for 2010 er det dannet tverrfaglige arbeidsgrupper med
ansvar for 6 av strategiene i handlingsplanen. Disse gruppene skal bygge opp
kompetanse, bidra i samhandlingen samt komme med konkrete løsninger.
Brukergruppene er sterkt representert i arbeidsgruppene.

• Med bakgrunn i tiltak foreslått i handlingsplanen er det startet flere prosjekt.
Prosjektene er gjort mulig gjennom samarbeide med Husbanken og/eller
Fylkesmannen.

• Fra januar 2011 er Boligkontoret plassert under samme Kommunalsjef som de fleste
andre enheter som jobber boligsosialt. Dette gjør ivaretakelse av samhandling mellom
enhetene samt beslutninger som berører flere enheter enklere.

• Fra våren 2011 er det etablert stilling som ”Boligsosial rådgiver” ved Boligkontoret.
Stilling vil bl.a. ha fokus på strategisk utvikling samt gjennomføring.

• Bygd på prosjektgruppa skal det dannes en ”Boligsosial Samhandlingsgruppe” som
skal bidra til iverksetting av strategier og tiltak i boligsosial handlingsplan samt
generell boligsosial samhandling.

• Kommunens ledelse har bedt om en årlig ”Boligsosial samhandlingskonferanse”.
• Kommune vil fortsatt bruke media for å fremme boligsosiale temaer og skape offentlig

debatt om de boligsosiale utfordringer kommunen står overfor. Dette er også en viktig
del av kommunens omdømmebygging.

• ”Boligsosial handlingsplan 2009-2014” er planlagt rullert i 2012.

Avslutningsvis vil vi takke Husbanken avdeling Hammerfest for at de muliggjorde
gjennomføring av prosjektet. Selv om vi hadde et høyt ambisjonsnivå, og ikke har nådd det
fullt ut, anser vi prosjektet som vellykket. I den sammenheng siterer vi NOVA’s rapport 5/11
”Organisering og planlegging av boligsosialt arbeid i norske kommuner”, side 85:

”Tromsøs boligsosiale handlingsplan er forbilledlig på mange måter. Den er konkret,
presis og poengtert, både med hensyn til målformulering, prioritering mellom aktuelle
mål, beskrivelse av tiltak og hvem som har ansvaret for å gjennomføre de ulike
tiltakene.”


