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BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET
Det fremkommer i Porsgrunn kommunens vedtatte boligsosial handlingsplan for perioden 2008 til 2011 tiltak 18
i programområde B at (se vedlegg 1);
”Det bør ses på metoder, prosjekter mv. som kan øke omløpshastigheten på kommunale utleieboliger, noe som i
så fall kan bidra til å redusere ventelistene. Tidsbestemte leieforhold gjennomgås og vurderes for å se om de
oppfyller grunnkravene for videre leie av kommunal bolig.”

Omfang: Bygge- og eiendomsavdelingen mottar årlig ca. 350 søknader om kommunal utleiebolig. Det dreier
seg ofte om personer som på grunn av økonomi, helse, sosiale forhold ikke klarer å skaffe bolig, og som
omfattes av kommunens retningslinjer for tildeling av kommunale boliger. Det mottas om lag 100 søknader om
startlån og boligtilskudd til kjøp av bolig. For inneværende år bodde av disse om lag 10 husstander i kommunal
bolig. Ventelister for tildeling av kommunalt disponerte boliger ligger månedlig på om lag 100 husstander.

Praksis: Det gjøres en individuell vurdering om personen på et senere tidspunkt kan bli i stand til å fremskaffe
bolig selv i ordinært boligmarked. I kommunens retningslinjer for tildeling av kommunale utleieboliger (se
vedlegg 2) skal vi i slike saker i hovedsak gjøre vedtak om tidsbestemt leiekontrakt. Hovedleietid er 3 år jfr. § 12
i retningslinjene. Det settes vilkår i slike vedtak om at det utarbeides samarbeidsplan, hvor fokuset er hva
personen skal arbeide med i leieperioden, for å bli i stand til å fremskaffe bolig selv. Dette kan dreie seg om for
eksempel å få fast inntekt, og/eller gjøre noe med gjeldsforpliktelser. Vi ser at oppfølging via samarbeidsavtalen
fra bygge- og eiendomsavdelingen, gir en positiv effekt. Den bidrar til at leietakerne uansett bakgrunn, får et håp
om å komme videre i boligkarrieren.

Boligvirkemidler: Porsgrunn kommunes virkemidler er startlån, tilskudd, råd og veiledning, formidle leie av
bolig på privat leiemarked og utleie av kommunale boliger jfr. § 3 målgruppen for leie av kommunal bolig.
Porsgrunn kommune forvalter og disponerer totalt 730 boliger som leies ut til prioriterte grupper. I tillegg har vi
91 boenheter i borettslag med tildelingsrett og 38 boenheter med tildelingsrett i private boliger. Det tas opp årlig
om lag 20 mill kroner i startlån med tilhørende boligtilskudd.

BASIS
Prosjektet inngår i Boligsosialt Arbeid Satsing i Sør - BASIS områdesatsning i regi av Husbanken region sør, der
Porsgrunn er en av kommune som skal være med på et fellesløft. Overordnede mål med satsningen fremkommer
i statsbudsjettet for 2010:

 Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet.
 Økt boligsosial aktivitet i kommunene.
 Økt boligsosial kompetanse i kommunene.

PROSJEKTETS MÅL
Prosjektets mål er sammenfallende med kommunens langsiktige mål og visjon:
”at innbyggerne i Porsgrunn skal disponere en god og egnet bolig1 med tilfredsstillende standard uavhengig av
økonomiske, fysiske, helsemessige eller sosiale forutsetninger”.

Prosjektets hovedmål
Hovedmålet er å bidra til at personer som søker eller mottar kommunal boligbistand skal få tilstrekkelig hjelp for
å komme seg videre i egen boligkarriere.

Prosjektets delmål
1. Øke boligkompetanse på individnivå
2. Øke bruken av startlån/boligtilskudd
3. Øke bruken av privat leiemarked
4. Bedre målrettet bruk av kommunens boliger
5. Redusere ventelister for tildeling av kommunale boliger.
6. 20 leieboere i kommunal bolig skal over egen bolig eller privat leid bolig
7. Forbedre rutiner og samarbeid internt i kommunen
8. Forbedre samhandling mellom bolig, tjenester og andre støtteordninger med fokus på den enkeltes

boligkarriere
9. Øke boligkompetansen på forvaltningsnivåer.

1 Definisjon av ”Godt egnet bolig”: En sunn bolig med god fysisk utforming, som fyller
forutsetningene for trygghet, deltakelse og inkludering og som inngår i et godt oppvekstmiljø for barn og unge.
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Prosjektleder
- daglige arbeidet
- budsjett

Referansegruppe
- rådgivning

Arbeidsgruppa
- diskusjon og rådgivning
for arbeidsmetoder
- innstiller og vedtar hvem
som skal være deltaker i
prosjektet
- innstille vedtak i hver
enkelt sak på bakgrunn av
innstilling fra prosjektleder

Styringsgruppa
- planer
- arbeids oppgaver og mål
- ressurser
- fremdrift

Målgruppe
Prosjektet antas å ta for seg årlig om lag 100 personer mellom 18 – 60 år, herunder flyktinger. Unntatt fra
prosjektet er utleieboliger med tidsubestemte kontrakter. Satsingen omhandler følgende 3 kategorier:

1. Personer som søker om og/eller mottar hjelp til fremskaffelse av bolig ved hjelp av kommunens
boligvirkemidler 2

2. Oppfølging av leietakere med tidsbestemte leiekontrakter på vei til egen boligkarriere enten ved å eie
eller leie privat bolig.

3. Følge opp leietakere i kommunale boliger som trenger boligsosial bistand for å opprettholde og mestre
boligforholdet

Arbeidsgruppen og prosjektleder innstiller kandidater til prosjektet. Kandidatene blir vurdert av arbeidsgruppen
etter retningslinjene til mandatet og fulgt opp av prosjektet. Deltakelsen av prosjektet skal synliggjøres for den
enkelte og for eventuelle samarbeidspartnere.

TJENESTEFORANKRING OG RAMMEBETINGELSER
Prosjektleder har ingen egen myndighet til å tildele boliger, gi tilsagn på lån eller utløse tjenester fra
tjenesteapparatet. Prosjektleder er en del av Boliggruppa ved Bygge- og eiendomsavdelingen. Prosjektet har en
tilskuddsvarighet på inntil 3 år, finansiert av Husbanken region Sør. Prosjektet finansieres med en ramme som
tilsier engasjement av 1-en konsulent inntil 3 år for perioden juni 2010 – juni 2013 forutsatt regjeringens
bevilgninger.

ORGANISERING
Prosjektleder har budsjettansvar og ansvaret for organisering av det daglige arbeidet, prosjektets aktivitetsplan
og framdrift, samt rapportering til styringsgruppa.

Styringsgruppen: har det overordnede ansvaret for prosjektets arbeid og vedtar prosjektets planer og
arbeidsoppgaver. Styringsgruppa har ansvaret for at det settes av nødvendig ressurser til prosjektet, at prosjektets
fremdrift sikres, samt at mål og føringer for prosjektet ivaretas. Overordnet prioritering av brukergrupper som
skal delta i prosjektet med tanke på omfang av ressursbruk gjøres av styringsgruppen ved behov.
Styringsgruppen består av:
Bygge- og eiendomssjef Terje Madsen
Faggruppeleder boligbistand Laila Finkenhagen.
Tjenestekontoret v/Marianne Wallestad
NAV v/Grunde Grimsrud (vara Oddrun H. Goksøyr)

Arbeidsgruppen: vil være det tverrfaglige tildelingsteamet3

(se mandat vedlegg 3). Gruppen skal være en diskusjons- og
rådgivningsgruppe for prosjektleder til å diskutere enkeltsaker
og komme med innspill til arbeidsmetoder i prosjektet.
Arbeidsgruppen har ansvaret for å innstille og vedta hvem som
skal være deltakere i prosjektet i samråd med prosjektleder.
Arbeidsgruppen er kommunens Tverrfaglig tildelings- og
drøftingsteam som består av: representanter fra:
Tjenestekontoret, Psykisk helsetjeneste og rusomsorg, NAV
Sosial, Barneverntjenesten, Bygge- og eiendomsavdelingen

Referansegruppen: vil være en samling av individuelle
ressurspersoner som skal bistå prosjektet med faglig råd og har
ingen formell rolle i prosjektorganisasjonen utover dette.
Referansegruppen består av:
Husbanken v/Roy Bendiksen, Folkehelsa i Porsgrunn
kommune v/Guri Resell, Tjenestekontoret v/Kari Fjellhaug,
Psykisk Helsetjeneste v/Heidi E. Pedersen leder Boteam, bruker representant v/Marianne Ryen Olsen, Leieboere
foreningen v/Lars Aasen, Barnevernet v/Martin Daland, Nav v/Dag Aurstad og Fylkesmannen V/Inger Tveit
Espeland.

Prosjektleder: Christian Møller-skau, bachelor i vernepleie, 100 % stilling.

2 Kommunens bolig virkemidler: Startlån, tilskudd, råd/veiledning for leie privat og kommunal utleiebolig.
3 Tverrfaglig tildelingsteam: er med på å innstille vedtak på boligsøknadene
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FREMDRIFTSPLAN OG ARBEIDSMETODER
Prosjektet skal bistå personer som søker hjelp til bolig ved å bruke ulike virkemidler. Videre kartlegges og
vurderes boligsøknader som er nye, samt kontraktsfornyelser. I tillegg følges opp enkeltvedtak og vilkår som
gjøres i enkeltvedtaket.

Prosjektet er delt inn følgende hovedaktiviteter: prosjektstyring, kartlegging, utprøving av funn og tiltak som
resulterer i endelig sluttrapport. Fremdriften av prosjektet, inkl. milepeler, vises av vedlagt Gantt skjema
(vedlegg 4).

1. Prosjektstyring (jfr. punkt 2 i Gantt skjema)
a. Utarbeide mandat
b. Prosjekt avgrensing
c. Fremdriftsplan
d. Presentasjon av prosjektet (orienteringssak hovedutvalget og oppstartsseminar)

2. Kartlegge (Jfr. punkt 111 i Gantt skjema)
a. Personrettet kartlegging

1. Kartlegge bruken av boligvirkemidler for enkeltpersoner
2. Tidsbestemte kommunale leieforhold gjennomgås og vurderes for å se om de

oppfyller grunnkravene for videre leie av kommunal bolig.
3. Gjøre enkeltvedtak og følge opp disse ved å delta på ansvarsgruppemøter og

samtaler mv.
b. Kompetanse og kommunikasjon

1. Utvikle metoder for oppfølging og samarbeid jfr. Rundskrivet4 fra
departementene i samarbeid med tjenesteapparatet, slik at de samlede erfaringer i
størst mulig grad kan dokumenteres og med fokus på utvikling av egen
boligkarriere.

2. Prøve ut ulike type samarbeidsformer med personen og tjenesteapparatet for å
kunne danne grunnlag for mest mulig individuelt tilpasset botilbud. Eventuelt
samtidig med at personer med sammensatte behov for tjenester forankres dette i
for eksempel individuell plan.

c. Privat marked
1. Bistå personen med formidling av det private boligmarked.
2. Se på muligheter for samarbeid med private aktører i boligmarkedet

3. Utprøve nye tiltak basert på funn gjort i prosjektets kartleggingsfase
1. Personrettet
2. Kompetanse og kommunikasjon
3. Private leiemarked

4. Endelig sluttrapport

Mer informasjon om den enkelte aktivitetene i prosjektet beskrives i vedlegg 5.

GEVINSTER AV PÅ VEI TIL EGEN BOLIGKARRIERE (KOST/NYTTE)
Gevinster: Vi tror at tiltaket kan være med på å få opp omløphastigheten på kommunale boliger og på denne
måte redusere kommunens ventelister. I tillegg antas at presset på anskaffelse av nye boliger på sikt vil bli
redusert. Vi vil til enhver tid få dokumentert at kommunens boliger benyttes på riktig måte i tråd med
kommunens retningslinjer. Ved å styrke dette arbeidet får kommunen bedret bruken av alle boligvirkemidlene,
herunder startlån og boligtilskudd samt ordinært boligmarked. Prosjektet øker kompetansen på individnivå og
forvaltningsnivåer, i tillegg til overføringsverdien til andre kommuner. Det er vanskelig å si noe om hva
kommunen vil spare i kroner, men prosjektet vil identifisere den økonomiske gevinsten underveis.
Bedre samarbeid vil legge til rette for økt helhetlig tenkning rundt leietakere i kommunale utleieboliger.

Samfunnskostnader: Innsatsen bidrar til at husstander får hjelp. Dette medfører at personer opplever at
kommunen legger til rette for å skaffe egen boligkarriere. Programmet resulterer i en god opplevelse av mestring
og likeverdighet i samfunnet hos den enkelte. Boligens betydning i velferdskommunen får et godt fokus gjennom
prosjektet. Boligen er sentral i det boligsosiale arbeidet og er grunnmuren for arbeidet med de som trenger hjelp.
Brukermedvirkning ivaretas løpende individuelt med fokus på samarbeid og arbeid mot fellesmål. Ved å arbeide
for å anskaffe et bedre samarbeid og muligheter for å etablere seg direkte på det private leiemarkede vil kunne
oppleves som positivt da man slipper å benytte kommunale utleieboliger.

4 Rundskriv U-10/2002 Boligsosialt arbeid – bistand til å mestre et boforhold
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EVALUERING
Evaluering foretas av prosjektet ved styringsgruppen og sendes Husbanken

BUDSJETT

Type utgifter Kr
Årlig

Kr
prosjektperioden

Ett årsverk 100 % med avgifter 500 000 1 500 000
Administrasjonskostnader 150 000 450 000
Bruk av egne ressurser – kommunens egenandel 200 000 600 000
Samlet pr. år 850 000 2 550 000

1.år av prosjektet
Inntekter:
Tilskudd fra Husbanken: 500.000
Administrasjonskostnader 150.000
Kommunens egenandel 200.000
Sum inntekter: 850.000

Utgifter: Prosjekt Egenandel
Lønn prosjektleder inkl. sosiale utgifter 475.000
Fastsatte møter5 110.000
Andre møter6 40 000
Div. prosjekt7 25.000
Administrative utgifter8 150.000
Uspesifisert pott 50.000
Sum utgifter: 500.000 350.000
Sum utgifter totalt 850.000

2.år av prosjektet
Inntekter:
Tilskudd fra Husbanken: 500.000
Administrasjonskostnader 150.000
Kommunens egenandel 200.000
Sum inntekter: 850.000

Utgifter: Prosjekt Egenandel
Lønn prosjektleder inkl. sosiale utgifter 475.000
Fastsatte møter 110.000
Andre møter 40 000
Div. prosjekt 25.000
Administrative utgifter 150.000
Uspesifisert pott 50.000
Sum utgifter: 500.000 350.000
Sum utgifter totalt 850.000

3.år av prosjektet
Inntekter:
Tilskudd fra Husbanken: 500.000
Administrasjonskostnader 150.000
Kommunens egenandel 200.000
Sum inntekter: 850.000

5 Tverrfaglig tildelingsteam hver 14 dag (arbeidsgruppe), referansegruppe og styringsgruppe møter
6 Møter med andre interne partnere i kommunen. Eks. økonomiveileder, tjenestekontoret
7 Kurs, studiebesøk, litteratur, kjøring, diett, bevertning og prosjekt relatert utstyr.
8 Telefon, kontorleie, møtelokalleie lisenser, kontorutstyr, kopiering, bruk av kommunal kompetanse, trykking av rapporter etc.
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Utgifter: Prosjekt Egenandel
Lønn prosjektleder inkl. sosiale utgifter 475.000
Fastsatte møter 110.000
Andre møter 40 000
Div. prosjekt 25.000
Administrative utgifter 150.000
Uspesifisert pott 50.000
Sum utgifter: 500.000 350.000
Sum utgifter totalt 850.000

Totalt i prosjektperioden

Inntekter
1 år 850.000
2. år 850.000
3. år 850.000
Sum inntekter 2 550 000

Utgifter
1.år 850.000
2.år 850.000
3.år 850.000
Sum utgifter 2 550 000
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Sammendrag av forslagene i planen:

1. VIDEREFØRING AV TIDLIGERE PLAN:
 Hovedmål og programområder, mål og strategier i Boligsosial Handlingsplan 2004-2008

videreføres med noen justeringer.

 Det bygges videre på de tiltak som ble vedtatt i Boligsosial handlingsplan 2004-2008 og i
saker til bystyret 16.12.2004, 01.03.2007 og 21.06.2007. Tiltakene vises i kapitel 3.3.

 Visjoner og overordnede mål innarbeides i Kommuneplanens samfunnsdel ved den
kommende rullering av denne i 2008-2009. Tilsvarende tas det sikte på en forenkling av
plansystemene slik at det blir tydeligere sammenheng mellom Kommuneplanens
langsiktige deler, Boligsosial handlingsplan og kommunens handlingsplan/budsjett.

2. BEHOV FOR STYRKING OG NYE TILTAK:
Større/ressurskrevende tiltak:

 Det foreslås å intensivere innsatsen på programområde C. Samtidig justeres overskriften
til ”Hjelp til å bo eller bli boende”. I tråd med visjoner for Boligsosial handlingsplan må
målet være at den enkelte innbygger skal være (settes) i stand til å ta ansvar for eget liv i
større grad, og det å disponere godt egnet bolig er en grunnleggende forutsetning for at
dette skal være mulig. Konkret foreslås det å bruke kompetanse i egen organisasjon (bl.a.
Keops) sammen med ekstern finansiering (bl.a. kvalifiseringsstønad fra NAV) for å utvikle
metoder, prosjekter e.l.

 For å redusere ventelistene for de som har fått tildelt bolig, er det behov for mer ressurser i
kommende planperiode. Viktige målgrupper er unge funksjonshemmede, rus og/eller
psykiatri samt demente.

 Det er behov for å styrke Boteam. Tiltaket treffer godt og det er sterkt økende etterspørsel
etter deres tjenester. En økning av ressursene her bør tas opp til vurdering i forbindelse
med handlingsplan og budsjett for årene fremover.

 Det er behov for å styrke gjeldsrådgivningen overfor personer som ikke er sosialklienter.
Dette bør også tas opp til vurdering i forbindelse med kommende handlingsplan/budsjett.

Forslag for øvrig fremgår av kapitel 2 og 3
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1. Innledning

Porsgrunn kommune har en betydelig portefølje innenfor det boligsosiale området.
Pr. 31.12.2007 hadde kommunen 726 utleieboliger, 91 boliger i borettslag med kommunal
tildelingsrett og 38 boliger med utpekings- og/eller tildelingsrett. Ressursinnsatsen knyttet til
drift er stor, herunder oppfølging i bolig eller ulike tjenester fra kommunens side. Samlet
låneportefølje (startlån) har de seneste år vært på 65 mill kroner pr. år.

Føringene for kommunens arbeid på det boligsosiale feltet gjennom lovverk mv. er presentert i
vedlagte statistikk- og analysedel, kapitel 3.

Det er lagt et svært godt fundament for videre arbeid på det boligsosiale feltet gjennom
Boligsosial Handlingsplan 2004-2008 og oppfølgingen av denne. Rådmannen besluttet derfor i
august 2007 at det skulle foretas en begrenset rullering av Boligsosial handlingsplan for neste
periode, hvor en bygger videre på det arbeidet som allerede er gjort.

Arbeidet med rulleringen ble organisert som et prosjekt med følgende styringsgruppe mv.:

Styringsgruppe: Kommunalsjef Ingrid Kåss (prosjektansvarlig)
Kommunalsjef Aud Fleten
Bygge- og eiendomssjef Terje Madsen
Fagleder ved Bygge og eiendomsavdelingen Laila Finkenhagen
Rådgiver i Utviklingsavdelingen Kjell Lillestøl (prosjektleder)

Tverrfaglig tildelingsteam er brukt som referansegruppe for arbeidet

Forslagene og vurderingene i denne planen bygger på et omfattende datamateriale med
tilhørende analyse som følger planen som særskilt vedlegg.

Porsgrunn, den 27. februar 2008

Ingrid Kåss /s/
Prosjektansvarlig

Aud Fleten /s/ Terje Madsen /s/ Laila Finkenhagen /s/

__________________
Kjell Lillestøl
prosjektleder
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2. Oppsummering av behov, utfordringer mv
(Dette kapitelet er identisk med kapitel 2 i vedlagte statistikk- og analysedel).
Generelt må det kunne slås fast at arbeidet på det boligsosiale feltet er godt fundamentert og
ivaretatt driftsmessig. Grunnlaget er lagt gjennom et omfattende arbeid med Boligsosial
handlingsplan 2004-2008 og oppfølging av denne planen.

2.1 MÅLGRUPPER

Vanskeligstilte på boligmarkedet er kategorisert i følgende målgrupper:
 Funksjonshemmede
 Økonomisk vanskeligstilte
 Flyktninger - 1. og 2.gangs etablerte
 Sosialt vanskeligstilte
 Rus
 Psykiatri
 Utviklingshemmede

2.2 TRENDER 2001-2007
Gruppene funksjonshemmende og økonomisk vanskeligstilt representerer hovedtyngden av
registrerte søkere, deretter kommer gruppene rus og psykiatri.

Trendene for de siste årene viser:
 Økning i gruppen økonomisk vanskeligstilte
 Nedgang i aldersgruppen 55 – 75+, og økning i aldersgruppen 34 – 54 år.
 Økning i antall personer i kategorien rus og/eller psykiatri
 Antall bostedsløse har økt med 19 % fra 2001 til 2007 (fra 61 til 77 husstander).
 Antall husstander med barn har økt fra 14 % av de registrerte søkerne i 2006 til 23 % av

registrerte søkere i 2007.
 Økning i gruppen 2. gangs flyktninger.
 En økende gruppe barn og unge med særskilte behov
 Økning i antallet ressurskrevende asylsøkere/flyktninger, herunder flyktninger med

helseproblemer.
 Behov for flere tilrettelagte boenheter for unge funksjonshemmede

2.3 UTVIKLINGEN PR. PROGRAMOMRÅDE 2004-2008
Sett i relasjon til Boligsosial handlingsplan 2004-2008 er det følgende hovedtrekk som preger
utviklingen i perioden og de utfordringer vi står overfor i 2008.

Programområde 1. Boligutvikling:
Økende boligpriser kombinert med at Husbankens virkemidler ikke er økt tilsvarende, gjør at
ulike virkemidler på programområde 1 treffer smalere nå enn for noen år siden.

Prisutviklingen i boligmarkedet og renteutviklingen kan gjøre det vanskelig å oppfylle bystyrets
målsetting om boliger til studenter og andre som av ulike grunner har vansker med å etablere
seg på det ordinære boligmarkedet (bl.a. Framtidshuset og Urædd-tomten). Det bør derfor ses
på alternative løsninger som f.eks. sterkt subsidierte tomter.
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Det er en utfordring å utvikle en modell for samarbeid/rutiner som sikrer tilfredsstillende boliger
for grupper med særlige behov både ved utbyggingsavtaler, utbygging/utvikling av kommunens
ubebygde og bebygde eiendommer og ved kjøp av eiendommer/boliger.

Økte boligpriser gjør det også vanskeligere å anskaffe boliger for låntakere som er innvilget
forhåndstilsagn på startlån innenfor gitte økonomiske rammer. Det høyere inntektskravet gjør
samtidig at mange av de som klarer å skaffe seg bolig, har for høy inntekt til å oppnå bostøtte
fra Husbanken.

Samtidig er prisene på brukte borettslagsleiligheter lave sett i forhold til de største byene i
landet (se punkt 6.5). Dette kan gi mulighet for å vri tiltakene mer i retning av å utvikle
eldre/brukte boliger fremfor å bygge nytt.

Programområde 2. Kommunale utleieboliger:
Utviklingen på dette programområdet har på mange måter vært positiv. Det er oppnådd mer
fleksibel og målrettet bruk av kommunens boliger, og tverrfaglig tildelings- og drøftingsteam
samt retningslinjer for tildeling skaper ryddighet mht. prosedyrer, forventninger mv.

Antall kommunale utleieboliger har økt. Økningen skyldes i hovedsak Opptrappingsplanen for
psykisk helse og Eldreplanen. Som kapitlene 5.2 og 5.3 viser, er det derfor stadig betydelige
ventelister. De som står på ventelistene, er i første rekke demente og personer med rus-
/psykiatrirelaterte problemer. Antallet utleieboliger bør derfor trappes opp ytterligere i årene
som kommer.

Natthjemmet er etablert og i god drift. Det forhold at tilbudet er gratis (opphold, mat, renhold,
sengetøy, håndklær osv.) kan hindre beboernes motivasjon til å skaffe egen bolig som de må
betale for. Mange har også faste ytelser som kan gjøre det mulig å betale egenandel. Det bør
derfor lages en egen politisk sak for å vurdere alternative modeller som kan motivere beboerne
mer aktivt til å skaffe egen bolig.

Statistikken i kapitlene 5 og 7 viser en nedgang i antall søkere med funksjonshemming.
Markedet kan ha bidratt til denne nedgangen, sammen med kommunens fokus på Universell
utforming og et mer variert kommunalt tilbud.

Programområde 3. Oppfølging i bolig
Programområdet ”Oppfølging i bolig” er svært sammensatt, fra personer med tunge problemer
innenfor rus/psykiatri, til personer med gjeldsproblemer eller anstrengt økonomi. Overskriften
på programområdet er noe misvisende og foreslås derfor endret i planen.

Boteam ble etablert i 2005 og er et svært godt tilbud for å øke bokompetansen og tryggheten
hos beboerne. Boteam gjør også en avgjørende innsats i boligmiljøet mht. naboarbeid (se også
egen rapport om evaluering av Boteam). Antallet brukere av tjenestene har imidlertid økt sterkt,
og det kan lages vedtak om tjenester som i noen tilfeller krever mer enn ett årsverk. En styrking
av Boteam er nødvendig om målsettingene med teamet skal oppnås, slik dette også ble påpekt
i bystyresak 61/07.

Arbeidet med gjeldsrådgivning har avdekket et behov for slik rådgivning hos et stort antall
personer som ikke er sosialklienter og som ikke ønsker å bli det.

Arbeidet med bostøtte fra kommunen og Husbanken er godt ivaretatt tverrfaglig. Økning i
statsbudsjettet for 2008 kan gjøre det mulig for flere husstander å komme inn i ordningen.
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Det igangsatte prosjektet ”Færre utkastelser” kom i gang i 2007. Her ligger et potensiale for å
forebygge noen av problemene på det boligsosiale området.

Det synes generelt å være lite fokus på hvordan mennesker skal få hjelp til selvhjelp. Det må
være et mål at hjelpen skal kunne innrettes slik at ulike brukere/beboere kan klare seg selv i
stigende grad etter hvert. Men da målet følges opp med strategier og konkrete tiltak.

Samlet sett er det Programområde 3 som synes å størst potensial for forbedringer og for
samfunnsøkonomisk gevinst relatert til en målsetting om at flere i økende grad kan klare seg
selv. Det bør være mulig å bruke midler fra bl.a. NAV (kvalifiseringsstønad) sammen med
kompetanse i egen organisasjon (bl.a. Keops) for å utvikle metoder, prosjekter e.l.

2.4 ANNET

Kommunens tilbud er styrket vesentlig i perioden, både når det gjelder antall boliger og
tjenestetilbudet gjennom bl.a. Natthjemmet og Boteam. Økningen i antall boliger henger i første
rekke sammen med Opptrappingsplanen for psykisk helse og Eldreplanen. Til tross for dette
viser bl.a. kapitel 5 at det stadig er lange ventelister. Antallet boliger må derfor økes ytterligere i
årene som kommer.

Antall søkere med kjennetegn ”rus” har hatt en sterk økning. Terskelen synes å ha blitt lavere
for denne gruppen for å søke, kombinert med at gruppen har fått et mer verdig liv (LAR mv.).
Samtidig ligger det nå en klarere prioritering av bostedsløse i retningslinjene.

Det bør ses på metoder, prosjekter mv. som kan øke omløpshastigheten på kommunale
utleieboliger, noe som i så fall kan bidra til å redusere ventelistene.

Det bør utvikles rutiner og metoder for brukermedvirkning som påpekt i kapitel 5.5. En godt
organisert medvirkning kan hjelpe kommunen til å forstå utviklingen mht. behov og etterspørsel
i årene fremover, hvordan kvaliteten på tilbudene kan bli bedre og hvordan tilbudene kan
innrettes slik at beboerne etter hvert klarer seg selv i større grad. Dette dreier seg også om å
ta brukerne på alvor slik at de opplever verdighet/likeverd.

Det er behov for opplæring av fagavdelingene i bruk av bystyres vedtatte retningslinjer og
veileder for tildeling av kommunalt disponerte boliger samt bruk av andre boligvirkemidler.
Dette er viktig for å sikre kvaliteten på faglige vurderinger og rettssikkerheten for søkerne.
Hensikten er å skape en felles forståelse og felles plattform for arbeidet.

Generelle vurderinger:
For å møte utfordringene, må en god bruk av boligvirkemidlene stå sentralt i fremskaffelsen av
boligene, ofte kombinert med tjenester i tilknytning til bolig. Arbeidet omkring boligpolitikken for
vanskeligstilte krever et langsiktig perspektiv. Et vellykket boligsosialt arbeid krever en helhetlig
tilnærming på tvers av virksomheter i kommunen. Dette ivaretas godt etter at tverrfaglig
tildelings- og drøftingsteam er etablert for behandling av henvendelser om hjelp til bolig fra
kommunens innbyggere.
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3. Mål, strategier og tiltak for perioden 2008-2012

3.1 HOVEDMÅL
Det er et langsiktig og overordnet mål at innbyggerne i Porsgrunn skal disponere en god og
egnet bolig1 med tilfredsstillende standard uavhengig av økonomiske, fysiske, helsemessige
eller sosiale forutsetninger.

3.2 PROGRAMOMRÅDER, DELMÅL OG STRATEGIER

A. PROGRAMOMRÅDET ”BOLIGUTVIKLING”

Mål: Strategier:

 Bidra til tilstrekkelig boligproduksjon slik at
flest mulig kommer inn i boligmarkedet.

 Bidra til at boligbyggingen tilpasses
boligbehovet

 Legge til rette for å ha en variert
boligsammensetning og integrering av ulike
brukergrupper i boligområdene

 Bidra til at boliger er tilgjengelig for alle

1. Utbygging og samarbeid med private aktører
2. Utbyggingsavtaler
3. Boligbyggingsprogrammer
4. Opptak av startlån i Husbanken
5. Tildeling av boligtilskudd til etablering
6. Informasjon og veiledning
7. Tilrettelegging for Universell utforming

B. PROGRAMOMRÅDET ”KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER”

Mål: Strategier:

 Sørge for at den kommunale boligmassen
er stor og variert nok til å gi et dekkende
tilbud til innbyggere som grunnet lav inntekt
eller av andre årsaker ikke klarer å skaffe
seg bolig på det private eie- og leiemarked.

8. Anskaffe kommunale utleieboliger
9. Utbygging av samlokaliserte boenheter
10. Midlertidig innkvartering, dag-/nattilbud
11. Kjøp av tomter
12. Tilpassing av kommunale utleieboliger
13. Bruk av kommunale utleieboliger
14. Rehabilitering av kommunale utleieboliger
15. Utnyttelse av tomtearealer

C. PROGRAMOMRÅDET ”HJELP TIL Å BO ELLER BLI BOENDE” 2

Mål: Strategier:

 Legge til rette for at de som ikke klarer seg
selv i egen bolig får tilstrekkelig hjelp til å
mestre dagliglivet og bli boende i egen
bolig.

16. Botrening
17. Boveiledningstjeneste
18. Refinansiering av boliggjeld
19. Utbedring og tilpasning av bolig
20. Bostøtte fra Husbanken og kommunen
21. Prosjekt ”Færre utkastelser”
22. Ny: Hjelp til selvhjelp – På vei til egen bolig
23. Ny: Samarbeid med institusjoner mv.
24. Ny: Brukermedvirkning

1 Definisjon av ”Godt egnet bolig”: En sunn bolig med god fysisk utforming, som fyller forutsetningene
for trygghet, deltakelse og inkludering og som inngår i et godt oppvekstmiljø for barn og unge.
2 Overskriften er endret fra ”Oppfølging i bolig” til ”Hjelp til å bo eller bli boende”
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3.3 SAMLET OVERSIKT – TILTAK PR. STRATEGI

A. PROGRAMOMRÅDET ”BOLIGUTVIKLING”
1. Utbygging og samarbeid med private aktører  Videreføres

 Kritisk vurdering av prisutvikling i prosjektene
på Hovet og Urædd i relasjon til bystyrets mål

2. Utbyggingsavtaler
3. Boligbyggingsprogrammer

 Utarbeide 4-årig boligbyggeprogram med
bestemmelser om kommunal forkjøpsrett,
tildelingsrett mv. i tråd med vedtatt arealplan

 Foreta vurdering av bolig- og næringsområder
med tanke på utbyggingsavtaler

4. Opptak av startlån i Husbanken
5. Tildeling av boligtilskudd til etablering

 Økning av rammene må vurderes

6. Informasjon og veiledning  Informasjon om tilbud mv, bla. i internettportal
7. Tilrettelegging for universell utforming  Videreføre prosjektet ”Universell utforming”

B. PROGRAMOMRÅDET ”KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER”
8. Anskaffelse av kommunale utleieboliger
9. Utbygging av samlokaliserte boenheter

 Behov for opptrapping

10. Midlertidig innkvartering – dag/natt tilbud  Vurdere om beboere bør betale egenandel
11. Kjøp av tomter  Utarbeide helhetlig plan relatert til nylig vedtatt

arealplan
12. Tilpasning av kommunale utleieboliger  Forslag fra ergoterapeutene må vurderes
13. Bruk av kommunale utleieboliger  Følge opp tidsbestemte leiekontrakter

 Se på rutiner som kan øke omløpshastigheten
 Opplæring av fagavdelinger om kommunens

retningslinjer for tildeling mv.
14. Rehabilitering av kommunale utleieboliger  Fortsette samarbeidet med boligstiftelsen
15. Utnyttelse av tomtearealer  Utarbeide plan relatert til vedtatt arealplan

C. PROGRAMOMRÅDET ”HJELP TIL Å BO ELLER BLI BOENDE”
16. Botreningssenter  Ingen konkrete tiltak foreslås for neste periode
17. Boveiledningstjenester  Styrking av Boteam synes påkrevd

 Styrke boveiledning overfor minoritetsgrupper
og flyktninger i kommunale boliger.

18. Refinansiering av boliggjeld  Videreføres innenfor lånerammen for startlån
 Øke innsatsen vedr. gjeldsrådgivning

19. Utbedring og tilpasning av bolig  Videreføres
20. Bostøtte fra Husbanken og kommunen  Videreføres
21. Prosjekt Færre utkastelser  Samarbeidsprosjekt med Skien kommune

videreføres. Egen prosjektrapport utarbeides.
22. Ny: Hjelp til selvhjelp – på vei til egen bolig  Utvikle metoder, prosjekter e.l. som kan gjøre

boligsøkere i stand til å ta ansvar for egen
bolig og eget liv i større grad

23. Ny: Samarbeid med institusjoner mv.  Inngå samarbeidsavtaler med DPS og
fengsler i forbindelse med utskriving

 Vurdere system for voluntørtjeneste og evt.
samarbeid med frivillige organisasjoner

24. Ny: Brukermedvirkning  Utvikle rutiner og metoder

Utfyllende kommentarer til en del av tiltakene gis i det følgende punkt 3.4. For mer detaljert
beskrivelse vises til vedlagte statistikk- og analysedel.
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3.4 UTFYLLENDE KOMMENTARER TIL EN DEL AV TILTAKENE

Nedenfor gis utfyllende kommentarer til de tiltak som er foreslått, herunder tiltak som
videreføres, tiltak som foreslås styrket og nye tiltak. For ytterligere detaljer omkring de enkelte
tiltakene som foreslås videreført eller styrket, vises til vedlagte statistikk/-analysedel.

Strategi 1: Utbygging og samarbeid med private aktører
Videre kommunal utbygging er nødvendig for å dekke boligbehovet for noen grupper, spesielt
gjelder dette boliger med tilsyn. Areal for offentlig bebyggelse er i arealdelen til en viss grad
satt av til slike boliger (se liste under strategi 11). Slike boliger kan være vanskelig å innpasse i
områder med formålet bolig uten en omregulering. Leie av slike boliger hos private utbyggere
har vist seg vanskelig og kostbart og passer trolig best som midlertidige løsninger over en
periode.

Samarbeid med private utbyggere er ønskelig for å utvikle nye konsepter/boligformer. Dette
kan være vanlige boliger eller boliger med tilsyn. Kommunen må trolig i stor grad eie boligene.

Prisutvikling, renteutvikling, rekkefølgekrav, krav til parkeringsarealer mv. gjør at prosjektene
på Hovet og Urædd-tomten står i fare for å bli vesentlig dyrere enn bystyret har forutsatt. Disse
prosjektene bør derfor gjennomgås kritisk, og man bør se på alternative tiltak for å oppnå
bystyrets mål.

Strategi 2+3: Utbyggingsavtaler og boligbyggingsprogrammer
Aktiv bruk av utbyggingsavtaler krever endring av dagens praksis. Utfyllende bestemmelser til
arealplanen gjør det mulig for kommunen å be om at visse typer boliger skal innarbeides og at
kommunen skal kunne disponere en andel av boligene (utpekningsrett eller kjøp).

I kommuneplanens arealdel, godkjent 21.06.07, er det i utfyllende bestemmelser framsatt
ønsker om en oppfølging med boligbyggingsprogram. Administrativt er det satt i gang arbeid
med en gjennomgang av utbyggingsområder for boliger og næring. Kommunens rolle som
tilrettelegger for utbygging vil stå sentralt. Dette gjelder de ulike fasene som er nødvendige for
at områdene skal bli byggeklare som reguleringsplanlegging, kjøp av grunn, infrastruktur og
opparbeiding av tekniske anlegg.

Kommunal eiendomsutvikling er et område som ikke har vært prioritert høyt, men som er viktig
i forhold til bruken av eiendommene i et helhetlig langsiktig perspektiv. Dette bør vurderes
nærmere i forhold til ressurser og ansvar. Et virkemiddel kan også være være innpassing av
boliger ved utbyggingsavtaler, ved boligbyggelagets ubygginger og kjøp av boliger.

Strategi 4 og 5: Opptak av startlån og boligtilskudd i Husbanken
Økte boligpriser gjør at rammen bør økes for opptak av startlån for videre utlån til
enkeltpersoner som skal etablere seg i egen bolig.

Strategi 6: Informasjon og veiledning
Det må arbeides mer systematisk og målrettet med informasjon, f.eks. i den nye
internettportalen, slik at brukerne kan orientere seg bedre i forhold til de virkemidler som finnes
på kommunalt og statlig nivå. Dette kan bidra til å skape mer realistiske forventninger hos ulike
brukergrupper.
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Strategi 8 og 9: Anskaffelse av kommunale utleieboliger og Utbygging av
samlokaliserte boenheter
Selv om antall utleieboliger mv. har økt de siste årene, så betyr ikke dette at vi er mer à jour i
forhold til behov og etterspørsel (se vedlagte analyse, kapitlene 5-7). Økte kostnader mht.
investering og drift er en utfordring, likeså det å finne egnede arealer.

For å redusere ventelistene for de som har fått tildelt bolig, bør det avsettes mer ressurser i
investeringsbudsjettet til fremskaffelse av egnede boliger i planperioden.

Strategi 10: Midlertidig innkvartering – dag/natt-tilbud
Det bør lages en egen sak til politisk behandling hvor det vurderes egenandel eller døgnpris for
beboere i natthjemmet.

Strategi 11: Kjøp av tomter
Det bør utarbeides en egen plan for områder som kan utnyttes i tilknytning til boligsosial
handlingsplan, strategiene 2, 3, 11 og 15. Følgende områder bør vurderes (kommunale
områder med blå skrift):

Tveten Vestsiden Kjølnes
 Valler – privat
 Ulverødåsen – privat
 Slevolden – kommunalt
 Lillegården – privat
 Mule – kommunalt
 Hovet vest -

boligbyggelaget
 Hovet øst – kommunalt
 Sommervegen/Gamlevegen

– privat/fylket
 Døvik,Bergsbygda – privat
 Solbakken, Bergsbygda –

privat stiftelse
 Moen, Bergsbygda – privat
 Røra, Bergsbygda – privat

 Klyvejordet rest – privat
 Transformasjon Lahelle

nord – privat
 Vestsiden Brygge -

boligbyggelaget
 Transformasjon Lahelle

sør – privat
 Reperbanen/Norrønagata -

boligbyggelaget

 Gamle urædd –
kommunalt

 Transformasjon
Grenland Papp – privat

 Transformasjon Dr.
Munchsgate –
boligbyggelaget

 Prosjekter i bysenteret –
privat

 Resterende områder på
Hovenga/Liane – privat

 Aaltvedt betong – privat
 Kjølnes nord –

boligbyggelaget
 Transformasjon

Frednesøya/DownTown
 Vallermyrene vest –

privat (innsigelse)

Strategi 12: Tilpasning av kommunale utleieboliger
I forbindelse med Boligsosial handlingsplan 2004-2008 gjennomførte ergoterapeutene en
kartlegging av boliger disponert av Porsgrunn kommune. Undersøkelsen konkluderte med at
det kan gjøres et mer systematisk arbeid for å skape fleksibilitet og tilpasning for ulike
brukergrupper. Det ble også pekt på muligheter for tilskudd fra Husbanken til tilpassing av
boliger, evt. kombinert med tiltak fra NAV hjelpemiddel.

Strategi 13: Bruk av kommunale utleieboliger
Det bør ses på metoder, prosjekter mv. som kan øke omløpshastigheten på kommunale
utleieboliger, noe som i så fall kan bidra til å redusere ventelistene.
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Tidsbestemte leieforhold gjennomgås og vurderes for å se om de oppfyller grunnkravene for
videre leie av kommunal bolig. Hensikten er å sørge for at kommunens utleieboliger utnyttes i
tråd med kommunens retningslinjer. Dette kan bidra til at kommunen til en hver tid disponerer
rett antall boliger og samtidig hjelper folk videre i boligkarrieren.

Det er behov for opplæring av ulike fagavdelinger om kommunes retningslinjer for tildeling av
kommunalt disponerte boliger via tverrfaglig tildelings- og drøftingsteam. Det er i denne
sammenheng også behov for å utarbeide en veileder i boligsosialt arbeid i kommunen.

Strategi 15: Utnyttelse av tomtearealer
Det bør sørges for at kommunen sikrer seg nødvendig areal for å kunne møte behovene i
boligsosial handlingsplan.

Strategi 17: Boveiledningstjeneste
Vedlagte statistikk- og analysedel viser et sterkt økende behov for Boteam sine tjenester, og
konkluderer med at en styrking av teamet derfor synes påkrevd.

Det er behov for styrket boveiledning for minioritetsgrupper og flyktninger som bosettes i
kommunale boliger. En eventuell økning i ressurskrevende flyktninger som antydet i e-post fra
IMDi 15.1. (se analysedelens kapitel 5.2), kan gjøre en ytterligere styrking nødvendig.

Strategi 18: Refinansiering av boliggjeld
Arbeidet med gjeldsrådgivning har avdekket et behov for slik rådgivning hos et stort antall
personer som ikke er sosialklienter og som ikke ønsker å bli det (se analysedelen)

Strategi 20: Bostøtte fra kommunen og Husbanken
Vi har valgt å skille dette ut i oversikten som en egen strategi. Det faglige ansvaret for
bostøtteordningene tilhører bygge- og eiendomsavdelingen mens servicesenteret utfører
tjenesten. Dette er en av de mest tidkrevende arbeidsoppgavene ved Servicesenteret. Det er
vedtatt at dette området skal inn i NAV. Rammen i statsbudsjettet er økt for 2008 med 5,6% til
vel 2,4 mrd. Kroner.

Strategi 21: Prosjekt ”Færre utkastelser”
Prosjekt ”Færre utkastelser” ble satt i gang i 2007 Dette er et samarbeidsprosjekt mellom
Porsgrunn og Skien kommune, Namsmannen, Husbanken og Fylkesmannen og er et ledd i
regjeringens strategi ”På vei til egen bolig”. Foreløpig er det avdekket at kommunene står for
en stor del av utkastelsene. Samtidig er det kommunene som kan få regningen etterpå i form
av sosialhjelp mv. Her er det derfor mye å tjene rent samfunnsøkonomisk.

Prosjektet ”Færre utkastelser” er viktig i boligsosial sammenheng, og det vil bli lagt frem en
egen rapport om prosjektet.

NY Strategi 22: Hjelp til selvhjelp – på vei til egen bolig
Det må være et mål at ulike brukere/beboere skal kunne klare seg selv i stigende grad. Men et
slikt mål må følges opp med strategier og konkrete tiltak. Her bør det være mulig å bruke midler
fra bl.a. NAV (kvalifiseringsstønad) sammen med kompetanse i egen organisasjon (bl.a.
Keops) for å utvikle metoder, prosjekter e.l. (”Hus bygger folk, og folk bygger hus”) 3

NY Strategi 23: Samarbeid med institusjoner og frivillige organisasjoner
Det bør inngås samarbeidsavtaler med fengsler og DPS om hvordan boetablere personer etter
utskriving fra institusjon.

I frivillighetsmeldingen står det: ”Frivillig virksomhet er i endring, blant annet på grunn av

3 Ref. Meland kommunes Selvbyggerprosjekt som de vant ”Boligprisen” for i 2007
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moderniseringsprosesser og en generell individualisering i samfunnet. Dette bidrar til å sette
frivillig sektor under press.” Det er en utvikling i retning av at mange unge og eldre ønsker å
gjøre en innsats som frivillige uten at dette behøver å gå via tradisjonelle organisasjoner. Når
kommunen nå skal utarbeide en egen frivillighetsmelding, bør det ses nærmere på tiltak
relatert til Boligsosial handlingsplan.

NY Strategi 24: Brukermedvirkning
Det bør utvikles rutiner og metoder for brukermedvirkning som påpekt i kapitel 5.5. En godt
organisert medvirkning kan hjelpe kommunen til å forstå utviklingen mht. behov og etterspørsel
i årene fremover, hvordan kvaliteten på tilbudene kan bli bedre og hvordan tilbudene kan
innrettes slik at beboerne etter hvert klarer seg selv i større grad. Dette dreier seg også om å
ta brukerne på alvor slik at de opplever verdighet/likeverd.

3.5 ORGANISATORISKE TILTAK

Det må arbeides med å skape en tydeligere sammenheng (en ”rød tråd”) mellom ulike
plandokumenter. Visjoner og overordnede mål innarbeides i Kommuneplanens samfunnsdel
ved den kommende rullering av denne i 2008-2009. Tilsvarende tas det sikte på en forenkling
av plansystemene slik at det blir tydeligere sammenheng mellom Kommuneplanens langsiktige
deler, Boligsosial handlingsplan og kommunens handlingsplan/budsjett.

Det bør være et eget avsnitt i handlingsplan/budsjett for å vise utviklingen i kommunens
tverrfaglige arbeid relatert til Boligsosial handlingsplan.
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Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger i Porsgrunn kommune
(bystyre sak nr. 004/07)

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1 Formål
Retningslinjene skal legge til rette for at personer som omfattes av målgruppen i
retningslinjene, kan få leie nøktern og egnet kommunal bolig. Retningslinjene skal bidra til
økt rettssikkerhet for søkere til kommunal bolig.

§ 2 Kommunal bolig
Med kommunal bolig menes alle boliger kommunen disponerer.
Retningslinjene gjelder boforhold som har sin forankring i avtale om bruksrett til husrom mot
vederlag, jf. husleieloven § 1-1.

§ 3 Målgruppe
Målgruppen for retningslinjene er personer som ikke selv eller ved hjelp av andre former for
offentlig boligbistand, greier å skaffe seg egnet bolig, herunder personer som har behov for
boliger med særlig tilpasning på grunn av alder, bevegelses- eller utviklingshemning.

Kapittel 2. Grunnkrav for å få leie kommunal bolig

§ 4 Nåværende boforhold
Søker må på søknadstidspunktet ha lovlig opphold i Norge, ha bodd i Porsgrunn de siste 2
årene og være, eller være i ferd med å bli, uten egnet bolig. Botiden må dokumenteres ved
utskrift fra Porsgrunn Folkeregister. Det kan gjøres unntak fra kravet til registrering i
Folkeregisteret dersom søker på annen måte kan dokumentere faktisk botid.
I særlige tilfeller kan det gjøres unntak både fra kravet om faktisk botid og kravet til
dokumentasjon av denne:
a) ved søknad fra personer som grunnet kulturelt betinget reisevirksomhet ikke har
opparbeidet botid i Porsgrunn.
b) når andre særlige grunner gjør kravet til botid og/eller dokumentasjon av botid urimelig
Det stilles ingen krav til botid hos flyktninger som skal førstegangsbosettes i Porsgrunn etter
avtale mellom staten og Porsgrunn kommune.

§ 5 Alder
Søker må på tildelingstidspunktet være fylt 18 år.
Det kan gjøres unntak fra kravet til alder dersom søker har daglig omsorg for barn eller det
foreligger andre særlige grunner.

§ 6 Søkere med behov for oppfølging
Søker må antas å kunne mestre bosituasjonen og forpliktelser knyttet til denne, eventuelt ved
hjelp av tilgjengelige booppfølgings- eller lignende hjelpetiltak. Hjelpetiltak som anses
nødvendige for at søker skal kunne mestre bosituasjonen, skal spesifiseres og forelegges søker
til uttalelse og godkjennelse. Aksepterte hjelpetiltak skal danne grunnlag for en
samarbeidsavtale mellom søker og kommunen.



§ 7 Inntekts- og formuesforhold mv.
Søker må ikke ha inntekt, formue eller alternative muligheter som gjør søker i stand til selv å
fremskaffe egnet bolig.

Kapittel 3. Prioritering mellom søkere som fyller grunnkravene

§ 8 Prioritering
Er antallet søkere som fyller grunnkravene i retningslinjen §§ 4-7 større enn antall
kommunale boliger til disposisjon, skal det foretas en prioritering mellom ellers kvalifiserte
søkere. Ved prioriteringen skal det legges vekt på de kvalifiserte søkeres ulike behov og
hvilke typer boliger som er tilgjengelige.
Søkere som etter en samlet vurdering synes å ha de mest påtrengende boligbehov, skal
prioriteres.
Det kan tas hensyn til at noen boformer stiller spesielle krav til en variert sammensetning av
beboere.
Når det gjelder kommunale leiere som søker om fortsatt leie ved leiekontraktens utløp,
anvendes reglene i retningslinjen § 15.

Kapittel 4. Avslag på grunn av uoppgjort gjeld til Porsgrunn kommune

§ 9 Uoppgjort gjeld til Porsgrunn kommune
Dersom søker har uoppgjort gjeld til Porsgrunn kommune som følge av tidligere boforhold,
kan kommunen avslå søknad om å få leie kommunal bolig på dette grunnlag.
Det kan stilles vilkår om at det inngås nedbetalingsavtale for gjelden dersom skyldnerens
økonomi åpner for det.

Kapittel 5. Saksbehandling mm.

§ 10 Søknad
Søknad om å få leie kommunal bolig skal sendes bygge- og eiendomsavdelingen for
behandling.

§ 11 Vedtak
Den som er tildelt myndighet av rådmannen fatter vedtak etter disse retningslinjene.
Et positivt vedtak om leie av kommunal bolig skal angi den type bolig søker skal tildeles,
leiekontraktens lengde, antall rom, forutsetninger vedrørende fysisk tilgjengelighet til boligen,
eventuelle aksepterte hjelpetiltak som er ansett nødvendige for at søker skal kunne mestre
bosituasjonen og eventuelt vilkår om at søker inngår nedbetalingsavtale for gjeld i henhold til
retningslinjen § 9.

§ 12 Leietid
Et positivt vedtak om leie av kommunal bolig skal som hovedregel, angi at søker skal gis en
tidsbestemt leieavtale for 3 år.
Søkere med varig behov for kommunal bolig kan etter en konkret vurdering gis positive
vedtak som angir en tidsbestemt leiekontrakt av lengre varighet enn 5 år. Som personer med
varig behov regnes personer over 60 år, psykisk utviklingshemmede, varig
funksjonshemmede og andre personer som ikke anses for noen gang selv å kunne fremskaffe
egnet bolig.



§ 13 Bortfall av positivt vedtak om leie av kommunal bolig
Vedtaket skal bortfalle når:
1) søker uten saklig grunn avslår boligtilbud.
2) søkers situasjon er endret fra søknadstidspunktet til tidspunktet for inngåelse av
leiekontrakt, slik at søker ikke lenger fyller grunnkravene for å få leie kommunal bolig.
Vedtaket kan bortfalle hvis søker på tidspunktet for inngåelse av leiekontrakt har misligholdt
samarbeidsavtale i henhold til retningslinjen § 6 eller nedbetalingsavtale i henhold til
retningslinjen § 9. Dersom vedtak om leie av kommunal bolig faller bort etter første ledd nr. 1
eller 2 eller annet ledd, skal det fattes eget vedtak om bortfall.

§ 14 Oppfyllelse av positivt vedtak om leie av kommunal bolig
Vedtaket anses oppfylt ved inngåelse av leiekontrakt i henhold til vedtaket.

§ 15 Nytt vedtak ved utløp av leiekontrakt til kommunal bolig
Nytt positivt vedtak om leie av kommunal bolig skal fattes etter søknad dersom leier ved
utløpet av leiekontrakten til nåværende kommunale bolig oppfyller grunnkravene i
retningslinjen §§ 4-7.

Søknaden kan avslås dersom det foreligger uoppgjort gjeld til kommunen i henhold til
retningslinjen § 9 første ledd og det ikke er inngått nedbetalingsavtale for gjelden.
Søknaden kan også avslås dersom det foreligger mislighold av nåværende leiekontrakt,
samarbeidsavtale inngått i henhold til retningslinjen § 6 eller nedbetalingsavtale inngått i
henhold til retningslinjen § 9.
Når kommunen fatter vedtak om at søker skal få ny leiekontrakt, vurderer kommunen
samtidig hvorvidt søker skal tildeles annen egnet bolig tilpasset husstandens nåværende
situasjon.

§ 16 Klageadgang
Vedtak i henhold til retningslinjene kan påklages til Porsgrunn kommunes klageorgan. Klagen
sendes til Bygge- og eiendomsavdelingen som fattet vedtaket. Klagefrist er 3 uker fra det
tidspunkt underretning om vedtaket er kommet fram til søker.

Gjenstand for klageadgang ved eventuelt positivt vedtak er boligens egnethet mht. type bolig,
antall rom og fysisk tilgjengelighet til boligen, den lengde på leiekontrakt vedtaket angir hvis
denne er under tre år og eventuelt vilkår om nedbetalingsavtale i henhold til retningslinjen §
9.

Kapittel 6. Avsluttende bestemmelser

§ 17 Utfyllende bestemmelser
Rådmannen kan gi veileder til retningslinjene.

§ 18 Ikrafttredelse
Retningslinjene trer i kraft fra det tidspunkt bystyret bestemmer.

1.
Kriterier for tildeling av bolig med/uten bemanning i tjenestekontorets kvalitetshåndbok av
06.06.01 erstattes av denne retningslinjen.

2. Formannskapets vedtak i sak nr. 253/92 oppheves og erstattes av denne retningslinjen.
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Dato: 11.11.00 Revidert:

05.10.2010

BAKGRUNN

Det er i forbindelse med boligsosial handlingsplan og omorganisering av Porsgrunn

kommune påpekt at prosessen for tildeling av kommunale utleieboliger bør

gjennomgås. Det legges opp til at boligtildeling skal skje ved en ” boligenhet”;

Bygge- og eiendomsavdelingen, hvor kompetanse og oppgaver av bolig-/ og

tekniskfaglig, juridisk og økonomisk art er samlet. Det er viktig med en helhetlig

tenking i kommunens utøvelse av boligpolitikk for vanskeligstilte grupper ved bruk

av ulike boligvirkemidler i tildelingsprosessen.

HENSIKT

Sikre en hensiktsmessig og effektiv tildelingsprosess ved tildeling av kommunale

utleieboliger.

ANSVAR

Bygge- og eiendomsavdelingen v/boliggruppa har ansvaret utøvelse av kommunens

boligpolitikk for vanskeligstilte grupper i Porsgrunn kommune.

 Koordinerer boligsøknader

 Saksbehandler boligsøknader

 Foretar økonomisk vurdering av søker

 Iverksetter vedtak og tiltak knyttet til boligsøknader

 Fremskaffer boliger

 Administrerer boligkø

 Har oversikt over kommunes boliger og boligvirkemidler

 Har oversikt over behov

 Behandler klager på vedtak

 Gjør tiltak i forbindelse med klagesaker når det gjelder mislighold av

leieavtaler ved bruk av boligvirkemidler

 Uttalelser knyttet til eventuell heving av leieavtaler

 Gjør vedtak i forhold til fornying av leiekontrakter
 Foreslår endring innen boligklassifisering

1chmo
Text Box
På vei til egen boligkarriereVedlegg 3: Mandat tverrfagelig tildelingsteam



MED BRUKEREN I FOKUS, LEVERE AVTALT TJENESTE, LØPENDE FORBEDRET

ET HELHETLIG BOLIGSOSIALT ARBEID

Kap.: Side: 2 av 5

Utarbeidet av: LF Status:

BOLIGFORVALTNING OG TILDELING

MANDAT

Dato: 11.11.00 Revidert:

05.10.2010

OPPRETTELSE AV TVERRFAGLIG DRØFTINGSTEAM

Det etableres tverrfaglig drøftingsteam for innstilling ved tildeling av kommunale

boliger og eventuelle andre nødvendige tiltak for å gi bistand til å skaffe bolig

eller for å bli boende i bolig.

Teamets rolle:

 Innstiller for Tildeling og avslag på utleiebolig

 Gjør nødvendige prioriteringer ved innstilling ved tildeling av boliger

 Anbefaler tiltak for mestring av og i boforholdet

 Drøfter tjenestetilbud og oppfølging i bolig, herunder omsorgstjenester,

boveiledning, økonomisk bistand og andre forhold av betydning

 Anbefaler tiltak knyttet til bomiljø hensyn

Teamet må ha kompetanse om:

 De enkelte bomiljø og sammensetning

 Boligers fysiske standard, tilgjengelighet og beliggenhet

 Boligvirkemidler

 Forvaltning

Teamet består av en (1) representant fra fagavdelingene:

 Bygge- og eiendomsavdelingen

 Tjenestekontoret

 NAV Porsgrunn

 Barneverntjenesten

 Psykisk helsetjeneste og rusomsorg

 Eventuelt andre ved behov

Møtehyppighet
Det avholdes møte hver 14 dag i første omgang. Møtehyppigheten bør evalueres

etter 3 måneder.
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Dagsorden på møtene:

 Gjennomgår tidligere saker - for eventuell revurdering /status/oversikt

 Fordeler nye saker til fagavdelingene

 Drøfter innstillinger

 Fatter beslutninger

 Drøfter status oppfølging i bolig komme med forslag til tiltak om nødvendig

 Drøfter bomiljø problemer, komme med forslag til tiltak og løsninger.

 Eventuelt

FAGAVDELINGENES ANSVAR:

Oppfølging i boligene utføres av fagavdelingene innenfor økonomiske rammer i

samarbeid med bygge- og eiendomsavdelingen

Fagavdelingene’s rolle:

 Kartlegger behov for bistand i bolig og/eller bistand til anskaffelse av bolig,

herunder vurdere boevne hos søker.

 Vurderer om det er spesielle forhold som må tas hensyn til ifht. Naboer,

servicefunksjoner, tilgjengelighet, nærmiljø mv.

 Gjør innspill til tilgjengelighet og lokalisering

 Innstiller på tiltak overfor søker

 Forplikter tverrfaglig samarbeid på tiltakene, ved å iverksette nødvendige

tjenester i sammenheng med tildeling av bolig, herunder koble rett instans til

rett tid.

 Gir tilstrekkelig oppfølging med nødvendig tilbakemelding.

 Tjenestene ytes innenfor fagavdelingenes disponible rammer.

FORPLIKTENDE SAMARBEID PÅ TVERS AV AVDELINGER OG VIRKSOMHETER

Som verktøy i forbindelse med tildeling av kommunal bolig benyttes:

 Samarbeidsplan mellom fagavdelingene tilknyttet tildeling av bolig.
 Samarbeidsplan mot person og fagavdelinger
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HENVISNING

 Boligsosial handlingsplan
 Rundskriv U-10/2002 fra Departementene om boligsosialt arbeid – bistand til å

mestre boforhold

FLYTSKJEMA FOR TILDELING AV KOMMUNALE BOLIGER:

TYPE AKTIVITET: HVEM HAR ANSVAR:

Gir generell kundeveiledning, hjelper med utfylling

av skjemaer mv. Servicesenteret

Bygge- og eiendomsavdelingen
Mottar/journalfører/registrerer søknad Postmottaket – Arkivtjenesten

Gjennomgår søknaden mht. mangler på

dokumentasjon og lignende. Bygge- og eiendomsavdelingen

Sender foreløpig svarbrev

Registrerer søknaden i BoKart

Felles administrasjonsavdeling

Fordeler saken i tverrfaglig drøftingsteam til

fagavdelingene for vurdering og prioritering Bygge- og eiendomsavdelingen

Kartlegger og innstiller på tiltak overfor søker

Ajourføring i BoKart

Fagavdelingene

Drøfter saken – anbefaler tildeling/prioritering av

bolig

Tverrfaglig drøftingsteam

Melder vedtak til søker

Ajourfører i BoKart

Bygge- og eiendomsavdelingen

Settes inn i eventuell kø Bygge- og eiendomsavdelingen

Foretar vedtak på tildeling konkret bolig Bygge- og eiendomsavdelingen
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MALER – SKJEMAER:

 Søknadsskjema

 Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger

 Innstilling - mal

 Brevmal om vedtak etter søknad fra søker

 Tverrfaglig samarbeidsplaner mot person
 Husleiekontrakter med ordensregler
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108 :::: Kartlegge enkettpersoner ved forlengelser av husleiekorrtrakter 50,93 dager? ma 25.10.10 ma 03.01.11 

109 in: Delrapport og forslag til tittak 10,93 dager? ma 03.01.11 ma 17.01.11 

110 in: Godkjenning av tittak 0 dager? ti 01.02.11 ti 01.02.11 
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123 in: Evaluering av tittak 20,93 dager? on 01.02.12 on 29.02.12 

124 Er. RapportiOppsummering 22,93 dager? to 16.08.12 ma 17.09.12 

125 :::: Godkjenning rapport/ oppsummering 0,93 dager? ti 18.09.12 ti 18.09.12 

126 Kompetansetkommunikasjon jfr. Punkt 3b i mandat 388,87 dager? ma 23.05.11 to 15.11.12 
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127 in: lgangsette tittak 378,93 dager? ma 23.05.11 

128 Kr. Evaluering av tittak 21,93 dager? to 01.03.12 fr 30.03.12 

129 :::: Rapport/Oppsummering 20,93 dager on 17.10.12 on 14.11.12 
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132 in: lgangsette tittak 328,13 dager? fr 02.09.11 

133 :::: Evaluering av tittak 20,93 dager? ma 02.04.12 ma 30.04.12 
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139 :::: Presentasjon av rapport 22,93 dager? on 01.05.13 fr 31.05.13 

140 in: Prosjekt aysluttet 0,93 dager? fr 31.05.13 fr 31.05.13 
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Fordypning av aktiviteter
Godkjent av Styringsgruppe 22.10.10

Hovedoppgave Del oppgave Arbeidsoppgaver Delmål
a. Mandat  Prosjektstyring og ledelse
b. Prosjektet
avgrensninger

Prosjektet antas å ta for seg årlig om lag 100 personer mellom 18 – 60 år. Unntatt
fra prosjektet er utleieboliger med tidsubestemte kontrakter. Satsingen omhandler
følgende 3 kategorier:

1. Personer som søker om hjelp til fremskaffelse av bolig ved hjelp av
kommunens boligvirkemidler

2. Oppfølging av leietakere med tidsbestemte leiekontrakter på vei til egen
boligkarriere enten ved å eie eller leie privat bolig.

3. Følge opp leietakere i kommunale boliger som trenger boligsosial bistand
for å opprettholde og mestre boligforholdet

Arbeidsgruppen og prosjektleder innstiller kandidater til prosjektet. Kandidatene
blir vurdert av arbeidsgruppen etter retningslinjene til mandatet og fulgt opp av
prosjektet. Deltakelsen av prosjektet skal synliggjøres for den enkelte og for
eventuelle samarbeidspartnere.

c. Fremdriftsplan  Se Gantt skjema (vedlegg 4)

1. Prosjektstyring

d. Presentasjon av
prosjektet

 Presentere prosjektet for samarbeidspartnere og sende sak til hovedutvalget for
helse og velferd

a. Personrettet
kartlegging.

 Kartlegge bruken av boligvirkemidler for enkeltpersoner
 Tidsbestemte kommunale leieforhold gjennomgås og vurderes for å se om de

oppfyller grunnkravene for videre leie av kommunal bolig.
 Gjøre enkeltvedtak og følge opp disse ved å delta på ansvarsgruppemøter og

samtaler mv
 Komme med forslag til tiltak for forbedringer og identifisere mulig kost/nytte.

1. Øke boligkompetanse på individnivå
2. Øke bruken av startlån/boligtilskudd
4. Bedre målrettet bruk av kommunens
boliger
5. Redusere ventelister for tildelinger av
kommunale boliger.
6. 20 leieboere i kommunal bolig skal over i
egen bolig eller privat leid bolig

2. Kartlegge

b. Kompetanse og
kommunikasjon
kartlegging

 Kartlegge samarbeidsrutiner rundt etablering av leietaker i kommunale
utleieboliger og deres mulighet for å komme videre i egen boligkarriere.

 Kartlegge samarbeidsrutiner rundt personer med sammensatte utfordringer som
har behov for bistand for å bo i kommunale bolig.

 Kartlegge behovet for økt boligsosial kompetanse for samarbeidspartnere til
bygge- og eiendomsavdelingen, boliggruppa.

 Komme med forslag til tiltak for forbedringer og identifisere mulig kost/nytte.

4. Bedre målrettet bruk av kommunens
boliger
7. Forbedre rutiner og samarbeid internt i
kommunen
8. Forbedre samhandling mellom bolig,
tjenester og andre støtteordninger med fokus
på den enkeltes boligkarriere
9. Øke boligkompetanse på
forvaltningsnivåer
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c. Private marked
kartlegging

 Innhente data om det private leiemarked i Porsgrunn Kommune.
 Mange personer som er i kontakt med Porsgrunn kommune har vansker med å

leie leiligheter på det private marked. Prosjektet vil forsøke å identifisere
utfordringer som enkelt personer har ved å leie privat.

 Undersøke muligheter for å etablere kontakt med private aktører
 Komme med forslag til tiltak for forbedringer og identifisere mulig kost/nytte.

3. Øke bruken av privat leiemarked
5. Redusere ventelister for tildeling av
kommunale boliger
6. 20 leieboere i kommunale bolig skal over
i egen bolig eller privat leid bolig

a. Personrettet tiltak  Utprøve tiltakene fra punkt 2a
b. Kompetanse og
kommunikasjon
tiltak

 Utprøve tiltakene fra punkt 2b

3. Utprøve nye
tiltak

c. Private marked
tiltak

 Utprøve tiltakene fra punkt 2c

4. Endelig slutt
rapport

 Utarbeide og legge frem endelig rapport med forslag til tiltak som bør
implementeres i det videre boligsosial arbeidet.


