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Innledning
Boligsosiale virkemidler kan deles inn i to kategorier; individuelle eller kollektive. Kollektive
er virkemidler som er direkte rettet mot grupper eller miljøer, for eksempel fordeling av
kommunale utleieboliger etter grupper. Arbeidet henger tett sammen med arbeid om bomiljø.
Det er de individuelle virkemidlene, det legges vekt på i dette prosjektet. Individuelle
virkemidler er de tiltakene som er personrettet, og der vi gir bistand til enkelt personer for å
skaffe egen boligkarriere.

Kommunens ansvar i det boligsosiale arbeidet er hjemlet i Lov om sosialtjenester i arbeids-
og velferdsforvaltningen (Lov om sosialtjenester i NAV) § 15 – Boliger til vanskeligstilte og
§ 27- midletidig botilbud.

I den første milepelen tar prosjektet for seg hvordan Porsgrunn kommune arbeider med de
boligsosiale virkemidlene som disponeres. Det er i det boligsosiale arbeidet primært bygge-
og eiendomsavdelingen som forvalter virkemidlene.

Bakgrunnen for delrapporten foreligger i mandatets vedlegg 5:
 Tidsbestemte kommunale leieforhold gjennomgås og vurderes for å se om de oppfyller

grunnkravene for videre leie av kommunal bolig.
 Kartlegge bruken av boligvirkemidler for enkeltpersoner

o Gjennomgå boligvirkemidlene som benyttes ved avdelingen ved å blant annet
innhente statistikk fra BoKart og StartSak

o Benyttes alle virkemidlene optimalt? Og hvordan er Porsgrunn kommune i
sammenligning med andre kommuner.

 Gjøre enkeltvedtak og følge opp disse ved å delta på ansvarsgruppemøter og samtaler
med videre.

I rapporten er det henvist til tre farger, grønn, gul og rød. Fargene representerer målgruppene
for prosjektet. Grønn er personer som søker og/eller mottar hjelp til fremskaffelse av bolig,
gul er oppfølgning av leietakere med tidsbestemte kontrakter enten ved å eie eller leie privat
bolig og rød er oppfølgning av leietakere som trenger boligbistand for å opprettholde og
mestre et boligforhold.

Avgrensning og begrepsavklaring
I hovedsak benyttes statistiske tall fra 2009 i rapporten. Dette er med bakgrunn i at materialet
innhentes fra KOSTRA, årsmeldinger og husbanken. Av 2010 tall som benyttes, gjelder dette
i hovedsak der 2009 tall ikke eksisterer, eller 2010 tall er mer presise. Opplysning om
leiekontrakter, BoKart data og ventelister er pr. desember 2010.
Gruppen mennesker med psykisk utviklingshemming er, ikke omfattes av prosjektets
målgruppe.

Tvangssalg og utkastelser er ikke berørt i rapporten. Utkastelse er relevant for flere
husstander. Imidlertid er dette holdt utenfor, da dette ligger utenfor mandatet. Ofte kan dette
være en medvirkende årsak til behovet for boligbistand.

Det legges ikke vekt på tverrfaglig samarbeid rundt bosetting av vanskeligstilte i denne
delrapporten, da det vil bli undersøkt i neste delrapport.

Det benyttes husstander fremfor personer i store deler av rapporten. En husstand kan bestå av
en person, en person med barn, par eller par med barn.
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Metode og kildebruk
Det er i hovedsak innhentet kvantitativ data som grunnlag for drøfting og forslag til tiltak i
rapporten. Kvantitativ data gir oss en god oversikt over muligheter og begrensinger for
gruppene. Det er ikke tatt hensyn til den enkeltes mulighet, men det legges vekt på
brukermedvirkning i gjennomføringen av tiltakene. For å komme frem til tiltakene har
boliggruppen og arbeidsgruppen bidratt til forslag, fokusområder og tiltak. I rapporten
henvises til relevante kilder. Kildehenvisningen finnes i sin helhet i dokumentets avslutning.
Det er lest flere relevante styringsdokumenter og faglitteraturer, som har påvirket
prosjektleder i utvelgelse av statistikk, drøfting og forslag til tiltak.

Prosjektets mål
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.

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. Målgruppen er delt i tre
fargekoder for og lettere se sammenhengen mellom forslag og tiltak rettet inn mot
målgruppen. Satsingen omhandler følgende 3 kategorier:

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

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

1 Kommunens bolig virkemidler: Startlån, tilskudd, råd/veiledning for leie privat og kommunal utleiebolig.
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Sammendrag
Prosjektet har til nå vært i kontakt med 92 husstander i målgruppen. Det er i forbindelse med
kartleggingen funnet trender hos de enkelte gruppene, med bakgrunn i registreringer i BoKart.
Avdelingens boligvirkemidler er undersøkt og det er innhentet ulik statistikk fra forskjellige
virksomheter.

Hovedfunn hos de enkelte grupper
For gruppen 1. gangs etableringer flyktninger er det i hovedsak personer som bosettes etter
avtale med IMDi. Det er mulig å legge til rette for informasjon gjennom
introduksjonsprogrammet i samarbeid med Voksenopplæringen.

I gruppen 2. gangs etablerte flyktninger leier en stor andel av gruppen kommunalt disponert
boliger. I tillegg har de fleste kontakt med NAV. Av de som er i introduksjonsprogram er det
viktig å ha fokus på bolig i programmet. For denne gruppen er det også viktig å samarbeide
med voksenopplæringen, for å bedre kunnskapen om bolig.

I gruppen fysisk funksjonshemmede har en stor andel av husstandene faste trygdeytelser.
Derfor blir det viktig å undersøkes nærmere om det er noen av disse, som kan eie egen bolig.
Vi kan vurdere bruk av startlån og boligtilskudd til kjøp av egen bolig.

Personer med rusmiddelmisbruk har største andel av enslige husstander i gruppen.
Hovedvekten av husstandene mottar sosialstønad. Det vil overfor denne gruppen være viktig å
ha fokus på å opprettholde og mestre nåværende botilbud, i kombinasjon med tett samarbeid
mellom tjenester og bolig. Imidlertid er det viktig for husstander som står på venteliste, å
benytte denne tiden til forberedelse på veien til egen bolig. Det vil si å gå igjennom plikter og
ansvar ved å leie bolig, klargjøre forventinger i et leieforhold.

Økonomisk vanskeligstilte husstander har ofte barn, med hele 60 %. Majoriteten har AAP
eller arbeidsinntekt. BoKart viser ikke husstandens gjeldsbelastning. Dette er ofte en av
hovedårsakene til behovet for kommunal bolig. Gruppen bør ha stor muligheter for å komme
seg videre i egen boligkarriere. Bruk av samarbeidsplaner med gode målsettinger er viktig.
Spesielt blir det sentralt å forankre samarbeidet med NAV og husstanden det gjelder.

Sosialt vanskeligstilte har en stor andel husstander med barn. Overvekten leier privat bolig.
Det er mange som har kontakt med NAV, enten med sosialhjelp, AAP og trygdeytelser.
Husstandene har ofte sammensatte problemer og behov for tjenester for å komme seg videre i
egen boligkarriere.

Personer med psykiske lidelser er i hovedsak enslige som søker hjelp til bolig. Nesten 60 %
bor i private boliger enten som eie- eller leiebolig. Gruppen skiller seg ut ved at over
halvparten oppgir varig trygd som inntekt. Personer med psykiske lidelser har ofte behov for
nærhet til tjenester i tillegg til bolig. For personer med varig trygdeytelser er det viktig å
undersøke nærmere muligheten for og eie egen bolig. Det forutsettes at husstandens
helsesituasjon ikke setter begrensinger til boligtype.

Generelt for alle gruppene som er registrert i BoKart, fremkommer ikke gjeldsbelastning hos
de ulike husstander. Ofte er dette årsaken til at husstanden trenger hjelp til bolig.
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Bruken av boligvirkemidler
Det er innhentet statistikk om boligvirkemidlene i Porsgrunn kommune. Det er et godt etablert
boligsosialt fokus ved bygge- og eiendomsavdelingen, hvor boligvirkemidlene benyttes aktivt
i det daglige arbeidet. Sentralt i arbeidet er startlån, boligtilskudd, kommunalt disponerte
boliger samt formidling av private leide boliger.

Kommunalt disponerte boliger - ventelister
Retningslinjene for tildeling av kommunale boliger er sentrale i arbeidet. Det er jevn strøm
søkere til kommunale boliger. Det har de siste 4 åra vært om lag 350 søkere til kommunal
bolig. Ventelisten har vært stabil de senere år mellom 70 – 100 husstander. Ventetiden varier,
men vi ser at for husstander med rusproblemer ofte må vente lenge. Det bør sees på
muligheter for og benyttet ventetiden for å øke den enkeltes boligkompetanse.

Det er under bygging fire små hus, og et av husene er ferdigstilt og innflyttet. Sentralt videre i
småhusprosjektet er å videreføre og videreutvikle metoden for veien til egen bolig.

Omløpshastighet i kommunens boliger
Utflyttinger i kommunale boliger er på om lag 16 % årlig, det vil si om lag 120 boenheter. Av
disse utgjør 60 % utflytting i spesialboliger.

Oppfølging av leiekontrakter og enkeltvedtak
Ved gjennomgang av leiekontrakter ved bygge- og eiendomsavdelingen finner vi grunn til å
undersøke nærmere om lag 60 kontrakter som har gått fra å være tidsbestemt, til å bli en
tidsubestemt kontrakt. I tillegg finner vi at om lag 40 kontrakter må vurderes i inneværende
år.

Det er en krevende jobb å følge opp husstander i kommunale boliger, gjennom det å gjøre
enkeltvedtak med vilkår. Dette krever fleksibilitet, kreativitet og systematisk oppfølging. Tett
oppfølging med bruk av samarbeidsplaner er sentralt. I tillegg er samarbeid med andre
tjenester spesielt viktig, hvor tjenestene har fellesmål med brukeren i fokus.

Bruk av startlån og boligtilskudd
Porsgrunn kommune ligger under landsgjennomsittet når det gjelder bruk av startlån jamfør
Husbankens indikatormodell. Grunnlaget i indikatormodellen er utbetalte lån, det vil si at
forhåndstilsagn på startlån ikke er inkludert i grunnlaget. Tar vi med dette benytter
kommunen ordningene bedre, enn hva statistikken tilsier i Husbankens indikatormodell. Vi
har et godt samarbeid med bankene, som vi antar kan være en medvirkende årsak til at
kommunen kommer dårligere ut på statistikken enn andre sammenlignbare kommuner.

Om informasjon
Det fremkommer at det er lite tilgjengelig informasjon generelt, om hvordan husstander kan
skaffe seg egen bolig. Derfor vil en bedre informasjon om kommunens bistand og veiledning
bidra til bedre situasjonen for vanskeligstilte i boligmarkedet.

Statistikk fra andre tjenester i kommunen
I data som er funnet er det i hovedsak NAV og psykisk helsetjeneste og rusomsorg som
mange har kontakt med. Begge virksomhetenes tall viser at det er en sammenheng mellom
bolig og tjeneste. Dette understreker behovet for et godt samarbeid. Neste delrapport vil
spesielt ta for seg samarbeid og kompetanse mellom alle aktuelle instanser for det boligsosiale
arbeidet i kommunen.



På vei til egen boligkarriere – personrettet kartlegging - 7 -

Forslag til tiltak
På bakgrunn av funn foreslås tiltak, som bør utprøves i neste fase i prosjektperioden.
Tiltakene vil bidra til økt kompetanse for å skape egen boligkarriere hos den enkelte. I tillegg
øker tiltakene bedre kompetanse på tvers av avdelinger i kommunen. Gjennom forslagene
oppnår vi en bedre bruk av de ulike boligvirkemidlene. I arbeidet er det særdeles viktig å
avsette tilstrekkelig tid til arbeidet for å oppnå målene i prosjektet.

Fordeling av tiltakene etter målgruppen vises av tabellen under. Ytterligere beskrivelse av
tiltakene foreligger i kapittel forslag til tiltak.

Målgruppe Tiltak
1. Informasjonsstrategier1. Personer som søker om og/eller

mottar hjelp til å fremskaffe bolig

2. Startlån undersøkelse

3. Aktivt å bidra til å få flyktninger videre ut i privat
leid eller eid bolig

4. Selge tidsubestemte kontrakter i borettslag

2. Oppfølgning av leietakere med
tidsbestemte kontrakter på vei i egen
boligkarriere

5. Samarbeidsplaner som metode for å komme
videre i egen boligkarriere.

6. Samarbeidsplaner som metode for å opprettholde
ett botildbud

7. Aktivt arbeid med ventelister

3. Leietakere som trenger bistand for å
opprettholde boligen

8. Småhus



På vei til egen boligkarriere – personrettet kartlegging - 8 -

Om prosjektet hittil
Totalt har 92 husstander vært i kontakt med prosjektet i tiden fra juni til medio desember
2010. Det har vært ulik kontakt med husstandene i prosjektet. Noen har hatt samtaler, (for
eksempel ved ny søknad eller søknad om forlengelse av kontrakt), fått tildelt bolig, fulgt opp i
forkant av bosetting og bosetting av flyktninger. Det har vært viktig å være med på mye
forskjellig, for å skaffe god oversikt over det ulike boligsosiale arbeidet i Porsgrunn
kommune. Oversikten er grunnlaget for utvalg av data, drøftning og forslag til
forbedringstiltak.

Om deltakelse i prosjektet
Gruppen økonomisk vanskeligstilte utgjør 28, 2 % av henvendelsene, og er den største
gruppen. Deretter kommer personer med rusmiddelmisbruk med 27,1 %. Gruppen 2. gangs
etablerte flyktninger med 17.3 %, og de andre gruppene ligger fordelt mellom 1 – 7 %.

Småhus
Av deltakerne i prosjektet har tre vært vurdert som kandidater til småhus, og en har flyttet inn.
De aktuelle personer ble kartlagt i forbindelse med søknad. Småhus skal blant annet bedre
tilbudet for de som har problemer med å bo sammen med andre. Videre planlegges 4 småhus
å bli ferdigstilt vår og høst 2011. Kartleggingen vil bli videreført og videreutviklet. I tillegg
vil oppfølgningen bli tilpasset den enkeltes behov, sammen med tjenesteyter. Småhus er et
botilbud for husstander som må leie og har en historie med ulike uegnet botilbud bak seg.
Målet gjennom småhus som metode, er at boligtypen kan bidra til boligkarierre hos den
enkelte.

Ansvarsgruppemøter og bolig
Prosjektleder har deltatt på 15 ansvarsgruppe- og/eller samarbeidsmøter for enkelte
husstander. Erfaringene så langt viser at deltakelse i slike møter er nyttig, og avgjørende i
mange sammenhenger. Hensikten med å delta, er å ivareta bolighensynet, i saker med behov

Tabell nr 1: Oppsummering årsaken til deltakelse i prosjektet

Årsak for kontakt
med prosjekt

Tildelt bolig Tildelt
venteliste

Avslag Under
behandling

Forlengelse
leie (kun
kommunalt)

Ut
privat
leid /
eid

UFB / Institusjon 7 9 8 4
Flyktninger 6
Leier kommunalt
(Forlengelse)

1 (1
klage
som ble
omgjort)

15 1 kjøp

Leier kommunalt
(uegnet bomiljø)

4 bytte 5 6 1 2
privat
2 kjøp

Eier selv 1 2 1
Leier privat 6 4 11 2
Søkt lån
Bor i kommunal
bolig

4 kjøp

Totalt 92 personer 23 19 27 8 15
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for bolig og tjenester. Deltakelsen er tidkrevende, og det er derfor viktig å avklare hensikt for
møtet. En annen viktig faktor er å bidra til tverrfaglige forpliktende samarbeidet på tvers av
avdelinger.

Andre oppgaver
I hovedsak har oppgavene i prosjektet vært prosjektledelse, iverksette vedtak, saksbehandling,
oppfølging av vedtak og samarbeidsplaner, koordinere bolig og tjeneste og kundebesøk.

BoKart - hittil i prosjektet
Det er i diagrammene 1 - 3 vist utdrag av statistikk fra BoKart om målgruppen for prosjektet i
prosjektperioden (1.6.2010 – 31.12.2010). I diagrammene er det registrert 117 husstander.
Avviket skyldes begrensninger i dataprogrammet. Det vurderes at grunnlaget er representativt
for de 92 deltakerne i prosjektet.

Som det fremkommer av diagram nr. 1 er hovedgruppen økonomisk vanskeligstilte mellom
35 -54 år, deretter kommer gruppen husstander med rusmiddelmisbruk i aldersgruppen
mellom 25 -34 år og flyktninger 2.gangs etablering mellom 25 -34 år.

Diagram 1: Alder og gruppe

Diagram 2: Hussammensetning
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Diagram nr. 2 viser at hovedtyngden er enslige husstander, hvor hovedtyngden er
rusmiddelmisbrukere og økonomisk vanskeligstilte. I gruppen økonomisk vanskeligstilte er
det flere husstander med barn.

Det fremkommer i diagram nr. 3 at det er en liten andel husstander med fast inntekt. Videre
utpeker gruppen mennesker med rusmiddelmisbruk seg, med stor andel av
sosialhjelpsmottakere eller AAP som inntekt. I gruppen økonomiske vanskeligstilte har flere
av husstandene fast inntekt, og en stor del har AAP som inntektstype. I BoKart fremgår ikke
husstandens gjeldsbelastning. Dette er sammen med inntektsgrunnlaget, medvirkende årsaker
til ikke å klare å fremskaffe bolig selv.

Om nåværende boforhold
Alle husstander blir registeret med årsak for hvorfor de søker bolighjelp. Blant de husstandene
i diagrammene nr. 1-3 er det 37,6 % som opplyser å være uten bolig, deretter 38,4 % oppgir at
nåværende bolig er uegnet. Husstander som står i fare for å miste bolig utgjør 23,9 %. Det er
17,9 % som oppgir usikker leiekontrakt som årsak behov for hjelp til bolig.

Diagram 3: Inntekt
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Statistikk fra BoKart - Trender
I dette kapittelet gjennomgås alle målgruppene som er registrert i BoKart. Gjennomgangen
viser trender ved den enkelte gruppen. Det er lagt vekt på årsak til søknaden, fordeling på
alder, hussammensetning, type bolig og inntekt som er vurdert.

Statistikken fra BoKart er basert på aktive saker pr. 02.11.2010. Aktive saker er saker fra
20082 og frem til rapporten produsert. Det er den aktive saken på en husstand som er
avgjørende for hvilken registrering den får i rapporten. Ved søknaden blir husstanden
registrert med en primær målgruppe og sekundærmålgruppe. Målgruppene er basert på
opplysningene vi får opplyst i søknaden. For perioden har vi registrert samlet 771 husstander
innenfor målgruppa i prosjektet i perioden 2008 til november 2010, som fordeles på i de
enkelte gruppene i neste kapitel

I grove trekk, så kan vi i 2008 og 2009 se følgende trender:
 Stor økning i gruppen 1.gangs etablerte flyktninger. Majoriteten av økninger er enslige

husstander.
 En betydelig økning i antall 2. gangs etablerte flyktninger. Størst økning blant enslige

og par med barn.
 Økning i gruppen mennesker med psykiske lidelser. Størst økning i gruppen 25 – 34

år.
 Nedgang i antall husstander på fast trygd blant mennesker med rusmiddelmisbruk.
 Blant husstander med økonomiske vansker er antall med fast arbeidsinntekt halvert.
 Nesten 3 ganger så mange husstander som er oppført med UFB og som midlertidig

oppholder seg på institusjon.

Begrensninger i BoKart statistikken

Det fremkommer ikke husstandens gjeldsbelastning i statistikken. Dette er ofte en
medvirkende årsak for husstandens behov for hjelp til bolig.

Husstandens inntektsgrunnlag er i hovedsak registrert på søkers inntekt og kan derfor være
noe upresis i statistikkgrunnlaget.

2
Saker før 2008 er passive, da statistikk følger boligsosial handlingsplan.
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Alder

17 %

36 %

45 %

2 %

16 - 24

25 - 34

35 - 54

55 - 60

Husstand

21 %

5 %

13 %
61 %

Par med barn

Par uten barn

Enslig med barn

Enslig

Bolig

0 %
2 %

20 %

78 %

Eier - Selveier

Eier -
Borettslag/andelsleilighet

Leier privat

Leier kommunalt

1. gangs etablert flyktning
Dette er husstander som har fått opphold på humanitært eller politisk grunnlag og som
kommunen har bosatt etter avtale med IMDi. Det er 101 husstander registrert i perioden.
Gruppen søker i hovedsak på bakgrunn av at de oppholder seg på
”institusjon/pensjonat/hospits”.

Alderen for gruppen er i hovedsak
35 -54 år og 25 -34 år.

Det er hovedvekt med 61 % av
flyktningen som blir bosatt
som er enslige. Par med barn utgjør
21 %.

Det er i hovedsak kommunal leide boliger
som gruppen disponerer. Det fremkommer
i statistikken at 22 % disponerer annen
bolig en kommunal leid. Det er usikkert
hvorfor det er registrert annen disponert
leilighet.

Det er få registreringer på type inntekt på
gruppen, og statikken er derfor ikke tatt
med. Dette har sammenheng med at denne
opplysningen ikke foreligger ved bosetting, da husstandene er i etableringsfasen ved bosetting
i kommunen.

Diagram 4: Alder

Diagram 5: Husstand

Diagram 6: Bolig
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Inntektskilde
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37 %

7 %
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38 % Par med barn

Par uten barn
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2. gangs etablert flyktning
Dette er husstander som har fått opphold på humanitært eller politisk grunnlag eller som har
flyttet til kommunen på eget initiativ. Ved forlengelse av kontrakt og boligbytte blir i
hovedsak registrert som 2. gangs etablert
flyktning for husstander med
flyktningsbakgrunn. I perioden er det
registrert 92 husstander. Gruppen søker i
hovedsak om bytte av bolig for den er for
liten (28,2 %), mens det er 22,8 % som
søker på grunn av usikker husleiekontrakt.
Det er 16 % som oppholder seg midlertidig
hos familie, mens 15,2 % søker om bytte av
bolig på grunn av dårlig bomiljø.

Over halvparten av søkere er mellom 35 – 34 år
og 35 % er mellom 25 – 34 år.

Av de som søker er 38 % enslige mens 37 % er
par med barn. En liten gruppe på 18 % er enslige
med barn.

Av de som søker kommunen bor allerede 75 % i kommunal
bolig, og søker da med grunnlag i bytte bolig eller forlengelse av
husleiekontrakt. Bytte av bolig skyldes ofte endret husstands
sammensetning og skjer ofte i forbindelse med
familie gjenforeningssaker.

Inntektskilden viser oss at 81 % er i kontakt med NAV og hele 38 % oppgir at de mottar
sosialhjelp. Det er 23 % som oppgir at de har en form for fast inntekt. Flere av husstanden
oppgir en inntekt på mellom kr. 200.000 – 300.000, mens flesteparten mottar under kr.
150.000.

Diagram 7: Alder

Diagram 8: Husstand

Diagram 9: Bolig

Diagram 10: Inntekt Diagram 11: Inntektskilde
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Husstander med psykisk lidelser
Vi har registrert 92 husstander som søker med bakgrunn i psykiske lidelser. Psykiske lidelser
er i BoKart definer som en person som har diagnose fra lege eller har vært i kontakt med
behandlingsapparatet i to år eller mer. Av husstander med psykiske lidelser er det 16 % som
oppholder seg midlertidig hos familie og 8,8 % på institusjon. Av husstandene er det 18.8 %
som søker om forlengelse av leiekontrakt. 25,5 % søker kommunen på grunn av
uegnet/helsefarlig bomiljø. Det er 8,8 %
som oppgir at de bor varig hos familie
eller foresatte

Over halvparten av husstander med
psykiske lidelser er mellom 35 – 54 år.
Det er 11 % mellom 18 – 24 år

Blant gruppen er det en hovedvekt av
enslige personer med 84 %. Enslige med
barn utgjør 14 % og par med barn
utgjør 2 %.

Det er 42 % som oppgir at de leier privat,
mens 41 % oppgir at de leier kommunalt
når de søker bistand til bolig. 17 % eier på
det private marked selv.

Som hovedinntekt har hele 52 % varige
trygdeytelse og 37 % AAP. Ved å se på
antall kr. årlig er det ganske lave satser de fleste personene har. Majoriteten har under kr.
175.000.

Diagram 12: Alder

Diagram 15: Inntekt Diagram 16: Inntektskilde

Diagram 13: Husstand

Diagram 14: Bolig
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Alder

9 %

31 %

56 %

4 %

18 - 24

25 - 34

35 - 54

55 - 74

Inntektskilde
1 %

25 %

23 %

48 %

0 %3 %

Arbeidsinntekt

Varige trygdeytelser

AAP

Sosialhjelp

Introduksjonsstønad

Ingen inntekt

Husstand
1 %

4 %

11 %

83 %

1 %

Par med barn

Par uten barn

Enslig med barn

Enslig

Annet

Husstander med rusmiddelmisbruk
Definisjonen av gruppen er husstander som har vært i kontakt med behandlingsapparatet for
sitt rusproblem eller har et erkjent rusproblem, som gjør det vanskelig å etablere/opprettholde
et stabilt forhold på det ordinære boligmarkedet. Blant de 196 husstandene er det 38 % som
søker bistand på grunn av at de oppholder seg på pensjonat, hospits, midlertidig hos familie
eller utendørs mens 13,2 % oppgir at de oppholder seg på institusjon. Det er 15,8 % som
søker på grunn av usikker leiekontrakt og 20,6 % som oppgir uegnet eller helsefarlig bomiljø
som årsak.

Alderen på 56 % er mellom 35 -54 år, mens
31 % er mellom 25 – 34 år.

Gruppen er i hovedsak enslige personer. Det er
11 % som oppgir at de har barn i husstanden og
4 % er par uten barn.

Hele 62 % av de som søker bistand leier
allerede kommunalt, mens 36 % leier
privat. Kun 2 % kommer i kontakt mens
de eier selv.

Som inntekt har 48 % økonomisk
sosialhjelp som hovedinntekt. Varig
trygdeytelse har 25 %, mens 23 % mottar
AAP. Det foreligger ingen god statistikk
for størrelsen på inntekten.

Diagram 17: Alder

Diagram 20: Inntektskilde

Diagram 18: Husstand

Diagram 19: Bolig
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Husstander med fysisk funksjonshemninger
Definisjonen av gruppen er husstander som på grunnlag av fysisk funksjonshemning må ha
fysisk tilrettelegginger for å fungere i bosituasjon. Det er registrert 41 husstander i perioden.
Det er 17,9 % som opplyser om at de oppholder seg på institusjon eller hos familie. Blant
gruppen er det 15,3 % som opplyser om usikker leiekontrakt, og 23 % som opplyser om at
nåværende bolig ikke er tilrettelagt. Det er 20,5 % som er
hjemmeboende hos familie eller foresatte.

Det er ganske jevnt fordelt alder på gruppen med 32 %
mellom 55 – 60 år og 31 % mellom 35 – 54 år. Hele 37
% er yngre enn 34 år.

Husstandene består i hovedsak av enslige, med 79
%. Det er 14 % enslige husstander med barn og
kun 2 % av par med barn.

Relativt mange eier bolig selv med 28 %
(selveier), mens 16 % eier bolig i borettslag/andel.
Det er 31 % som leier privat og kun 25 % som
leier kommunalt på søknadstidspunktet.

Det er en stor overvekt av husstander med varig
trygdeytelser med 78 %. En stor del av inntekten er mellom kr. 100.000 og 150.000.

Diagram 21: Alder

Diagram 24: Inntekt
Diagram 25: Inntektskilde

Diagram 23: Bolig

Diagram 22: Husstand
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Økonomisk vanskeligstilt
Definisjonen er husstander der økonomien er hovedårsak til boligproblemet, og det er 202
registrerte husstander perioden. Blant de økonomisk vanskeligstilte er det 20,8 % som bor
midlertidig hos familie og 10,6 % som opplyser at økonomien er hovedproblemet (lav inntekt,
høye utgifter eller manglende økonomisk styring). Personer som står i fare for å miste bolig
på grunn av usikker leiekontrakt er 19,8 %. Uegnet bomiljø oppgir 20,8 % som årsaken for
bolig problem, mens 12,7 % har for liten bolig.
Det er 5 % som oppgir at de bor varig hos familie
eller foresatte.

Det er 59 % av husstander som er mellom 35 – 54
år og 25 % som er 25 – 34 år.

Det er en overvekt av enslige husstander med
barn med 48 %. Enslige personer utgjør 37
%, mens par med barn utgjør 15 %.

Det er hele 63 % av økonomisk vanskeligstilte
som leier privat, og 17 % som eier privat. Kun
20 % som bor allerede i kommunale boliger.

Det er 38 % som oppgir AAP som hovedinntekt,
mens 27 % har arbeidsinntekt. Det er 17 % som har varig trygd. Ved å se på totalinntekt er det
hovedvekt mellom kr. 100.000 – og 150.000. En stor del ligger også mellom kr. 200.000 –
300.000 og over.

Diagram 26: Alder

Diagram 29: Inntekt

Diagram 30: Inntektskilde

Diagram 27: Husstand

Diagram 28: Bolig
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Sosialt vanskeligstilt
Gruppen er husstander som ikke naturlig hører inn under de andre kategoriene, men som har
et boligproblem. Kan være for eksempel husstander som har problemer på boligmarkedet på
grunn av atferd eller utseende. Totalt 47 husstander er registrert i perioden. Blant gruppen er
det 36,1 % som oppgir at de midlertidig bor hos familie, mens 14,9 % oppgir uegnet bomiljø
som hovedproblem. Det er 12,7 % som har
forliten bolig og 19,1 % som har usikker
leiekontrakt.

Over 50 % av husstandene er mellom 35 – 54 år,
mens 26 % er mellom 25 – 34 år. Det er 17 %
som er mellom 18 – 24 år.

Det er 54 % som er enslige og 40 % som er
enslige husstander med barn.

Det er 60 % husstander som leier privat når de
søker bistand, mens 40 % bor i kommunale
boliger.

Det er en overvekt med husstander på AAP i
gruppen med 41 % mens de neste inntektskildene
er økonomisk sosialhjelp og varige trygdeytelser
med henholdsvis 23 % og 20 %. Som
arbeidsinntekt utgjør det 9 %. Det foreligger
ingen god data og størrelse på inntekt.

Diagram 31: Alder

Diagram 32: Husstand

Diagram 33: Bolig

Diagram 34: Inntektskilde
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Boligvirkemidler i Porsgrunn kommune
Porsgrunn kommune benytter startlån, boligtilskudd, råd og veiledning, bostøtte og
kommunale utleieboliger som sine boligvirkemidler. I kapittelet nedenfor redegjøres det for
de ulike virkemidlene.

Startlån
Porsgrunn kommune tilbyr startlån og tilskudd til innbyggerne. Porsgrunn kommune tar opp
startlån i Husbanken for videre utlån. Startlån er en låneordning for unge i etableringsfasen
eller andre som har vanskeligheter med å skaffe seg en bolig. Startlån kan benyttes til kjøp av
leiligheter, refinansiering og utbedring. Personer som søker startlån kan også søke
boligtilskudd. Boligtilskudd kan utgjøre toppfinansiering, til å utbedre bolig for tilpassing slik
at husstanden kan bli boende, eller som refinansiering hvis husstanden har vansker med å
beholde boliger (tvangssalg/utlegg i bolig). Kommunen har utarbeidet egne retningslinjer med
bakgrunn i retningslinjer fra Husbanken. Retningslinjene finnes i kommunens
økonomireglement. Det er også interne retningslinjer for avskrivning av lån/tilskudd,
tapsfond, sletting av pant, økonomisk rådgivning, klagebehandling m.m.

Tabell nr. 2: Oversikt over startlån 2007 – 2009. Kilde: Årsmelding boliggruppa 2009

Tiltak Antall 2009 Antall 2008 Antall 2007
Søknader om startlån 90 93 101
Innvilget startlån 32 35 35
Avslag startlån 51 49 49
Forhåndstilsagn 7 9 17
Boligtilskudd til etablering kjøp av bolig 18 23 17
Boligtilskudd til tilpasning av bolig 12 15 19

Tabell nr. 2 viser en nedgang i forhåndstilsagn fra 17 til 7. I 2008 begynte boliggruppa med å
gi kopi av lånetilsagn til Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggerlag (PBBL). Det er etablert
et godt samarbeid med boligbyggelaget, slik at personer med innvilget startlån er kjent for
boligbyggelaget. Det har vært en nedgang i antall søknader sett i forhold til 2007 tall.
Avslagene har ligget stabilt og er i hovedsak på grunn av lav betjeningsevne eller muligheter
for lån i bank.

Diagram nummer 35 og 36: Antall innvilget saker og antall kr. gitt i startlån i perioden 2004 – 2009.
Kilde: Husbanken

Diagram 35: Saker Diagram 36: startlån i kr.
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Låne portefølje startlån

Porteføljen var pr. januar 2010 kr. 80 978 089,- og pr. januar 2011 kr. 91 505 944,-. Det vil si
en betydelig økning i porteføljen. Vi registrerer i de senere år en lavere andel innfridde lån
enn tidligere år.

Startlån 2010

Nedenfor vises status for startlån og tilskudd pr. 31.12.2010 og fordeling av type finansiering
for utbetalte lån.

Startlån brukes i hovedsak til fullfinansiering av boligkjøp. Det benyttes også i kombinasjon
med andre lån fra banker i distriktet. Vi ser i 2010 en betydelig økning i antall
refinansieringer. Ofte gjøres slike tiltak i samarbeid med gjeldsrådgiver ved NAV. Disse saker
representerer begjærte tvangssalg eller at ulike kreditorer har tatt utlegg i bolig som kan
medføre tap av bolig.

Tap og tapsfond

Det var et lån i 2009 som ble avskrevet med totalt kr. 19 555. Det er minimalt med tap på
startlån de siste årene, om lag 200 000.-. Tapsfondet er pr 31.12.2010 kr. 1 593 022.-

Boligpriser i Porsgrunn Kommune 2002 - 2010
Diagram 37: Boligpriser i Telemark 2002 – 2009. Prisen er kr. Pr. kvm2.. Kilde: NEF

Boligprisene i Telemark har hatt en jevn oppgang de siste årene. Leiligheter er dyrere å kjøpe
pr. kvm. enn eneboliger

Tabell nr 4: Fordelingen av finansieren i 2010. Kilde: Årsrapport 2010

Type finansiering Antall saker
Fullfinansiering 65,7 %
Topp finansiering 18,7 %
Refinansiering 18,7 %

Tabell nr 3: Startlån pr 31.12.2010. Kilde: Årsrapport Startlån 2010

Hva Kr.
Utbetalt lån 21 068 700
Inneliggende forhåndsgodkjenninger 7 370 000
Lån til konkrete boliger 2 620 000
Totalt godkjente lån (utbetalt og forhåndstilsagn) 31 058 700
Utbetalte tilskudd til etablering i bolig 2 387 581
Totalt utbetalt tilskudd til etablering/utbedring av bolig 3 228 103

Diagram 37: Boligpriser i Telemark
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Diagram 3: Inntekt

Diagram 38: Fordeling av beboer i kommunale leiligheter

Kommunalt disponerte boliger
Kapitelet deles i 2 områder boligforvaltning og utleieadministrasjon.

Boligforvaltning

Boligforvaltning handler om behandling av søknader og tildeling av kommunale boliger, samt
oppfølging og administrasjon av ventelister.

Tabell 5: Nøkkeltall boligsaker. Kilde: Årsmelding boliggruppa 2009 og 2010

Tiltak Antall
2010

Antall
2009

Antall
2008

Antall
2007

Søknader om kommunal bolig 352 347 342 391
Innvilget kommunalt disponert bolig 134 147 159 218
Avslag på kommunal bolig 103 104 103 100
Bortfallsvedtak 22 - 49 -
Venter på kommunal bolig 72 101 56 77
Ubehandlet søknader 56 44 75 88
Kjøp av kommunal bolig 14 0 5 4

Tabellen over viser en jevn strøm innkommende søknader, mens ventelisten varier.
Variasjonen i ventelistene har bl.a. sammenheng med utflyttinger og kjøp av nye leiligheter.
I 2010 er det kjøpt 14 leiligheter i borettslag. Det er kjøpt 4 fireroms, 7
tre roms og 2 to roms leiligheter.

Beboergrupper i vår leiligheter

Kommunens boliger har pr. 01.12.2010 om lag følgende fordeling mellom beboergrupper i
som % vises i nedenstående diagram.
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8 %
7 % 1 %

Tilrettelagte boliger (eldre og boliger med

nærhet til bemanninge)

Sosialt og økonomisk vanskeligstilte

Personer med f lyktningsbakgrunn

Personer med rusmiddelmisbruk

Personer med psykiske lidelser

Dobbeltdiagnoser

Eldre og boliger med bemanning er de gruppene som ikke inngår i målgruppen til prosjektet
og disse boligene er ”ikke tilgjengelig” for prosjektets målgruppe. Av den totale boligmassen
på 748 boliger, går omlag 260 boliger til eldre og boliger med nærhet til bemanning
(mennesker som i hovedsak mottar bistand fra miljøarbeider tjenesten). Det vil si at det er
omlag 480 bolig som er tilgjengelig for målgruppen til prosjektet. Fordelingen mellom type
boliger er ikke helt oppdatert i vårt eiendomsforvaltningsprogram.

Ventelister på kommunale boliger

I hovedsak er det personer med rusproblematikk og unge
funksjonshemmende/utviklingshemmende som står på ventelisten. Ser vi nærmere på
ventelisten har 32 husstander ventet mer enn 12 mnd. på bolig. Dette dreier seg i hovedsak om
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personer med rusproblematikk (37,5 %) og funksjonshemming/utviklingshemming (43,7 %).
Grunnen til ventetiden er blant annet at bolig alene ikke er nok, og at det ikke finnes tilbud
som dekker gruppenes behov. For å møte behovet hos gruppen unge funksjonshemmende er
det under bygging 8 leiligheter i Rolandsvegen som planlegges ferdigstilt sommeren 2011. De
unge funksjonshemmede bor i dag hjemme hos foreldre. Rusmisbrukere er i hovedsak
bostedsløse. Enkelte personer oppholder seg i institusjon/fengsel og andre bor hos venner og i
natthjemmet. Typisk med gruppen er at de har en årelang historie med å være uten bolig, i
tillegg til tilsynelatende stort rusmisbruk og/eller sammensatt problematikk
Personer som får positivt svar på tildeling av kommunal bolig får vedtak på 6 eller 12mnd.
Det er ingen nedfelte rutiner for oppfølgning av personer på venteliste. Ventelisten blir
gjennom gått jevnlig, og boliggruppa har en god oversikt over personer og behov på
ventelisten. For personer som står på veneliste, er det varierende kontakt fra boliggruppa før
det foreligger en tildeling av adresse eller før varsles om at vedtaket går ut og det må søkes på
nytt.

Bostedløse

Antall bostedsløse i 2010 var 88 personer. Pr. 1.1.2011 står 21 personer på venteliste for
tildeling av kommunal bolig med denne bakgrunnen. Som bostedsløs regnes personer som
ikke disponerer egen eid eller leid bolig, men som er henvist til tilfeldige eller midlertidige
boalternativer, bor midlertidig hos nær slektning, venner eller kjente, personer som befinner
seg under kriminalomsorgen eller institusjon og skal løslates eller utskrives innen to måneder
og ikke har bolig. Som bostedsløs regnes også personer uten ordnet oppholdssted kommende
natt.

Boligforvaltning og tildeling

Tildeling av vedtak om kommunal disponert bolig skjer etter retningslinjene for tildeling av
kommunal bolig. Retningslinjene ble vedtatt av bystyret sak nr. 14/07. Alle saker blir lagt
frem i tverrfaglig tildelings- og drøftingsteam som innstiller vedtaket på bakgrunn av
kartleggingen utført av fagavdelingene. Mandatet definerer ansvaret for fagavdelingene.
Tverrfaglig tildelings- og drøftingsteamet skal foruten å innstille til vedtak, gjøre nødvendige
prioriteringer ved innstilling, anbefale tiltak for mestring av og i boforholdet, drøfte
tjenestetilbudet og oppfølgningen i bolig og andre tiltak knyttet til bomiljø hensyn.

Servicesenteret og bygge- og eiendomsavdelingen har ansvar for generell kundeveiledning,
utfylling av skjemaer med videre. Bygge- og eiendomsavdelingen har ansvar for å skrive
vedtak, administrer venteliste og tildele konkret bolig.

Ved tildeling av adresse er det mange hensyn å ta. Det gjøres ulike vurdering innen:
- hvilke type leilighet har leietaker behov for?
- hvilke tjenester skal leietaker ha?
- hvilke innvirkninger har leietaker på bomiljøet?
- hvilke innvirkninger har bomiljøet på leietaker?

Ventelisten på kommunalt disponerte boliger er ikke rangert etter ventetid. Det er
enkeltsakens behov som er viktigst. Alle saker er unike og har ulikt behov.
Det kartlegges ikke i denne omgang rutiner og samarbeid, men i neste milepel er dette
aktiviteter i prosjektet.
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Samarbeidsplaner

Alle husstander med enkeltvedtak som tildeles bolig med tidsbestemt leiekontrakt, etter
husleieloven § 11-1, forutsettes det at det inngås samarbeidsplan. Samarbeidsplanen er ment
som ett ledd i den enkelte leietakers vei mot egen boligkarriere. Planene innerholder
målsettinger ved leieforholdet og som skal følges opp både av leietaker og av bygge- og
eiendomsavdelingen. For personer som mottar tjenester, er tjenesteyter med på utarbeidelse
og oppfølging av planen.
Konsekvensen ved brudd på samarbeidsplan er og ikke få forlengelse av leiekontrakten
(Jamfør veileder for retningslinjer for tildeling av kommunal bolig punk 6.2).

Retningslinjer i boligforvaltning

Det er utarbeidet retningslinjer med veileder for boligforvaltningen som er sentrale i arbeidet.

Bostøtte
Tabell nr. 6: Bostøtte. Kilde: Årsmelding boliggruppa 2009

Type bostøtte 2009 2008 2007
Bostøttemottakere kommunal 49 135 113/105
Bostøttemottaker Husbanken 1685

(516 fratrekk
faktura)

1175
(489 fratrekk
faktura)

815
(hvorav 327 til
faktura)

I 2009 er det 516 husstander av 1685 som har direkte fratrekk for bostøtten i husleiefakturaen.
For alle som bor i kommunale boliger og mottar bostøtte, så mottar kommunen bostøtten og
trekker dette direkte av i husleiefakturaen (transport av bostøtte). Det er egne retningslinjer
internt i kommunen for transport av bostøtten. Kommunal bostøtte ble gradvis avviklet fra og
med 1. januar 2010 vedtatt av bystyret i sak nr. 89/09. Pr. 1.1.2011 var det kun 1 husstand
som mottar kommunal bostøtte.

Utleieadministrasjon
Porsgrunn kommune har 877 leiligheter til disposisjon. Det er 91 borettslagsleiligheter som er
prisregulerte og 38 i private utleieboliger med tildelingsrett (eks. Olavsgate og
kameratklubben)
Utleieboligene er klassifisert i to boligtyper:

1. Spesialboliger: Bofellesskap og samlokaliserte boliger med bemanning
2. Ordinære boliger: Samlokaliserte og frittstående boliger i eneboliger, blokker og

rekkehus
I begge boligtypene kan beboer motta tjenester i henhold til sosialtjenesteloven.

Utleieadministrasjon består av inngåelse og oppfølgning av leiekontrakter, klage behandling
og trekk i ytelser fra NAV. Utleieadministrasjon er en viktig del av det boligsosiale arbeidet.
Det er viktig med godt samarbeid for vanskeligstilte på boligmarkedet. Samtidig som ansvaret
som uleier må ivaretas med gode rutiner og oppfølging.

Eiendomsgruppen ved bygge- og eiendomsavdelingen fastsetter husleier, kjøper og selger
kommunal eiendommer.

Forvaltergruppen ved bygge- og eiendomsavdelingen forvalter og drifter alle våre boliger i
samarbeid med byggdrift som tjenesteleverandør.
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Eieformer på kommunens leiligheter
Tabell nr. 7: Fordeling av eieform i de kommunale boliger, Kilde: TIPS

Type leiligheter Antall
Borettslag 155
Porsgrunn kommunes boligstiftelse 359
Kommunal eiendom 224
Andre innleide boliger 10
Totalt 748
Det er 72,6 % to - roms leiligheter og 10 % tre – roms leiligheter. Leiligheter med fire eller
flere rom er 9 %, mens et–roms er 8,4 % av den totale boligmassen.

Utkastelse

De har i 2010 kun vært 2 utkastelser, en på grunn av ubetalt husleie og en grunnet bråk og
uro.

Gjengsleie

Porsgrunn kommune regulerer husleiene etter gjengsleie. Gjengsleie er den leieprisen man
finner i sammenlignbare leiligheter hvor leieforholdet har vart en stund. Dermed blir
gjengsleie markedspris med tidsetterslep. Gjengsleie er hjemlet i husleieloven § 4-2.

Fraflyttinger av kommunale boliger

I følge boliggruppa har det vært om lag 120 utflyttinger i snitt de siste årene, hvor om lag 60
% gjelder spesialboliger med bemanning.
Ved å beregne med 120 utflyttinger pr. år av 748 boliger, utgjør dette ca. 16 % som flytter ut
pr. år.
Det er gjennomsnittlig 6 års botid i de kommunale leilighetene (Kilde: Boligsosial
handlingsplan 2008 – 2012 Analysedel)

Leiekontrakter

Alle personer som leier leiligheter av Porsgrunn kommune inngår leiekontrakt i henhold til
Husleielovens bestemmelser.

Det skilles mellom to typer leiekontrakter:
1. Tidsubestemte: Husleieloven § 9-1: En husleieavtale kan inngås for bestemt eller

ubestemt tid. Er ikke opphørstidspunktet fastsatt i leieavtalen, er den tidsubestemt.
Tidsubestemte kontrakter benyttes i hovedsak i spesialboliger

2. Tidsbestemte: Husleieloven § 9-2: En leieavtale som er inngått for bestemt tid,
opphører uten oppsigelse ved utløpet av den avtalte leietid. Ved utleie av bolig må
utleieren skriftlig opplyse at leieavtalen ikke kan sies opp i den avtalte leietid.
En tidsbestemt leieavtale kan sies opp i leietiden i samsvar med bestemmelsene i §§ 9-
4 til 9-8, dersom det er avtalt, eller dersom utleieren har forsømt sin opplysningsplikt
etter første ledd annet punktum.
Fortsetter leieforholdet i mer enn tre måneder etter utløpet av den avtalte leietid uten
at utleieren skriftlig har oppfordret leieren til å flytte, er leieavtalen gått over til å
være tidsubestemt

Alle tidsbestemte leiekontrakter hjemles i § 11-1: Boliger til vanskeligstilte på leiemarkede.
Tidsbestemte kontrakter benyttes der det vurderes at leietaker kan skaffe seg bolig på privat
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marked i fremtiden. Kommunens praksis er hjemlet i kommunenes retningslinjer for
kommunens boliger.
Porsgrunn Kommune benytter programmet TIPS for å administrere husleiekontrakter.
1.2.2011, så byttes programmet ut med Isy-Eiendom.

Gjennomgang av leiekontrakter

Medio januar 2011 ble eksisterende leiekontrakter gjennomgått for å se på fordeling av typer
kontrakter. Det ble lagt merke til at av 155 kontrakter i borettslagsleiligheter er 63 kontrakter
gått over til å bli tidsubestemte kontrakter. En hovedregel er at alle kontrakter som er inngått
med personer i borettslag er tidsbestemte. Noen av kontraktene kan være under arbeid og
dermed registrert som tidsubestemte. Dette har bakgrunn i fakturering av husleier.

Leiekontrakter som går ut i 2011

I 2011 er det totalt 40 tidsbestemte kontrakter som går ut, og leietaker må søke om ny
kontrakt. Tabellen viser oss fordelingen av kontraktene utover året.

Tabell 8: Leiekontrakter som går ut i 2011. Kilde: TIPS

Mnd Febr Mars Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sept. Okt. Nov. Des.
Antall 5 3 6 5 3 2 3 3 2 2 6
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Relevante nøkkeltall fra NAV og Psykisk helsetjeneste og

rusomsorg
Det er valgt å hente tall fra NAV og psykisk helsetjeneste da det i hovedsak de
samarbeidspartnerne som har mest aktuelle statistikk for rapporten.

NAV
Nedenfor presenteres relevante tall fra NAV og analyseres i et boligperspektiv.

Økonomisk sosialhjelp

Tabell viser relevante nøkkeltall fra sosialtjenesten i 2007 – 2009,

Ved å se på tabellen over ser vi en økning i sosialhjelpssøker og antall søkere som mottok
sosial hjelp de siste årene. Det er også en økning i antall personer med flyktningsbakgrunn
som er i introduksjonsprogrammet og en betydelig økning i antall personer med
flyktningsbakgrunn i arbeid og kvalifisering.

Mottakere av sosialstønad i 2009

Det er 17,9 % personer med rusmiddelmisbruk, og er den største gruppen personer som
mottok økonomisk sosialhjelp og i størst omfang i 2009. Mennesker med språkproblemer
mottok også en stor del av den økonomiske sosialhjelpen i antall kr., men er kun 7,98 % av
totalt antall mottakere. Personer som søker sosialhjelp, og som registreres med
boligutfordringer (høye boutgifter og boligproblemer) er under en prosent. Gruppene med
gjeldsproblematikk som hovedutfordring utgjør 8,6 %. Se tabell 13 i vedlegg 1 for
datagrunnlag.

Tabell 9: Nøkkeltall fra sosialtjenesten (nå NAV). Kilde: Årsmelding fra virksomhetene Porsgrunn
Kommune 2009

2007 2008 2009
Antall nyregistrerte sosialhjelpssøkere 236 238 343
Antall søkere som mottok økonomisk sos. hjelp 848 817 962
Antall personer til gjeldsrådgivning 272 269 292
Antall personer i annen inntektssikring 384 439 464
Antall personer i arbeid og arbeidstiltak 252 180 247
Antall personer i utdanning og kvalifiserende tiltak 58 65 89
Antall bosatte flyktninger inkludert
familiegjenforeninger

30 24 30

Antall personer i introduksjonsprogrammet 50 57 69
Antall flyktninger i arbeid og kvalifisering 16 18 54
Antall flyktninger som mottok økonomisk
sosialhjelp *** 23 20 37
Antall flyktninger som mottok supplerende
økonomisk sosialhjelp*** 32 11

43

Antall flyktninger som mottok introduksjonsstønad 49 55 61
Keops – Kun nye brukere til KEOPS - - 34
Gjennomsnittlig stønadslengde - 6,5 mnd 6,4 mnd
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18 – 24 - 5,0 mnd 5,0 mnd
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25 – 66 - 7,0 mnd 6,9 mnd
Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned. Kr. - 5 392 5 500
*** introduksjonsstønad og økonomisk sosialhjelp må sees i sammenheng.
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Annen statistikk fra NAV
Tabell 10: Andel uføre, ledighet og sykefravær i Telemark og Porsgrunn. Kilde: Årsmelding NAV
Telemark 2009

2009 Andel uføre Ledighet
Landet 11,1 % 2,7 %
Telemark 14,7 % 3,0 %
Porsgrunn 13,7 % 3,1 %
Tabellen viser at i Porsgrunn er over landsgjennomsnittet på arbeidsledighet og sykefravær.
Det er 13,7 % som har uføreytelse, noe lavere enn snittet i Telemark.

Personer med nedsatt arbeidsevne – Porsgrunn Kommune desember 2010

Det er registrert 1698 personer med nedsatt arbeidsevne i NAV Porsgrunn. Personer som blir
registret med nedsatt arbeidsevne kan være mottakere av forskjellige ytelser som for
eksempel økonomisk sosialhjelp, introduksjonsstønad, arbeidsavklaringspenger
(AAP), uføre trygd, overgangsstønad, individstønad, kvalifiserings stønad, dagpenger eller
sykepenger, og alle disse 1698 er registrert som arbeidssøkere. Største aldersgruppen er
personer mellom 40 – 49 år med 30 %, mens aldersgruppen 30 – 40 år utgjør 24,7 %. Det er
47,9 % som har statusen i mellom 40 – 52 uker. Se tabell 14 i vedlegg 1 for datagrunnlag.

Statistikk fra Psykisk helsetjeneste og rusomsorg
Psykisk helsetjeneste og rusomsorg gir tjenester til en stor del av de mest utfordrende
leietakerne og husstandene som er på venteliste og bor i kommunale boliger.

Tabell nr. 11 Nøkkeltall psykisk helse tjeneste og rusomsorg. Kilde: Årsmelding fra virksomhetene
Porsgrunn Kommune 2009

2007 2008 2009
Ant klienter i Boteam sin oppfølgingstjeneste pr 31.12 72 73 70
Ant overnattingsdøgn på Natthjemmet 1323 1498 1473
Ant besøk på dagsenter for rusmiddelavhengige 5137 7214 5224
Ant besøk på dagsenter for personer med psykiske lidelser 3858 3892 1983
Ant besøk på Feltpleien 2689 3268 3100
Ant klienter i Psykisk helsetjeneste pr 31.12 164 157 168
Ant timer vedtak pr uke 31.12 i psykisk helsetjeneste 175 157 170
Ant klienter i Rusteam pr 31.12 143 178 173
Ant klienter som venter på kontakt med Rusteam pr 31.12 14 7 0
Rusteam har hatt et jevnt antall økning av klienter fra 2007 til 2009, mens boteam hadde en
nedgang. Psykisk helsetjenester har hatt et stabilt antall klienter de siste årene. Natthjemmet
har ligget jevnt på antall overnattingsdøgn. Feltpleien og dagsenter for rusmiddelmisbrukere
har et jevnt høyt antall besøkende.

Oppfølging av personer i kommunale boliger

Ved å se på nedenstående tabell mottar 62 % av de som mottar tjenester fra boteam i
kommunale boliger. For rusteam er det kun 31,9 % som bor i kommunal boligene. For
psykisk helsetjenester er det kun 19, 3 % av tjenestemottaker som bor i kommunale boliger.

Tabell nr. 12: Antall personer i kommunal boliger og tjenester fra psykisk helsetjeneste.
Kilde: Gerica og Sosico 05.01.11

Tjenesteyter
Psykisk helsetjeneste (ambulerende) 19,3 %
Leirkupp, Gunnigata og Blåveiskroken (boliger med nærhet til bemanning) 96,1 %
Boteam (ambulerende) 62 %
Rusteam 31,9 %
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Sammenlignings grunnlag for boligsosialt arbeid med andre

kommuner
Husbanken har i 2010 presentert statistikk basert på ulike indikatorer for de boligsosiale
aktivitetene og utfordringene for alle landets kommuner. Indikatorene er tall gitt fra 1 – 10,
der 10 betyr store utfordringer (Husbanken: Indikatorer og modellverktøy 2010.08.20).

Ut i fra diagrammet får vi et inntrykk av hvilke utfordringer sammenlignbare kommuner har i
arbeidet knyttet til boligpolitikken for vanskeligstilte på boligmarkedet.

Det er valgt å sammenligne oss med kommunene Skien, Larvik og landsgjennomsnittet i
diagrammet. Begge kommunene er i gruppe 13 kommuner i KOSTRA. Ved å legge til flere
kommuner i diagrammet vil dette bli uoversiktlig og vi vil ikke bedre bilde av kommunens
utfordringer.

Forklaring på grunnlaget i de ulike indikatorene finnes i sin helhet i vedlegg 2.

Det fremkommer i diagrammet at Porsgrunn kommune ligger over gjennomsnittet når det
gjelder boligsosiale utfordringer på et flertall av punktene. Når det gjelder kommunens bruk
av startlån måles dette i antall saker pr. 1000 innbygger (se også tabell 13. om startlån).
Kommunens bruk av startlån ligger under nabokommunene og landsgjennomsnittet. Det
fremkommer i grunnlaget ikke forhåndstilsagn som ytes. Blir dette medregnet i statistikken vil
kommunes bruk være nærmere nabokommunene. På dette punktet er vi kjent med at
kommunene har ulik praksis for forhåndstilsagn. Ser man på sammenhengen mellom startlån

Diagram 39. Husbankens boligsosiale indikatorer. Kilde. Husbanken.
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og lave boligpriser, er dette et godt grunnlag for å hjelpe husstander inn i egne eide boliger.
Startlån er et sentralt virkemiddel for å få flere husstander inn i eiemarkedet.

Kommunale boliger regnes ut i fra andel disponerte boliger pr. 1000 innbygger. Denne
indikatoren gir ikke alene bilde av hvilke utfordringer kommunen har. Type leiligheter,
beliggenhet og sosiale utfordringer kommer ikke frem i en slik måleindikator, og dette
påvirker i stor grad behovet for boliger. Det er høye husleier i kommunen, men noe lavere enn
de andre kommunene vi sammenligner oss med. Husleieindikatoren er basert på målinger av
de personer som mottar bostøtte. Porsgrunn kommune benytter gjengsleie, og det betyr at det
ikke billigere å leie kommunalt enn å leie på det private leiemarked. Høye leiepriser og høye
boligutgiftsbelastninger kan være en faktor som gjør det vanskeligere å leie i det private
boligmarked. Andelen fattige i Porsgrunn kommune er over snittet, og sett i sammenheng med
høye boutgifter kan dette påvirke boligbehovet i kommunen.

Annen benyttet relevant litteratur
Det er lest flere ulike rapporter, studentoppgaver og annen litteratur i forbindelse med denne
delrapporten. Fullstedig litteratur liste vises på siste side. Neden for kommer et kort utdrag på
litteratur som er funnet som er relevant og benyttet i drøftingen av de ulike tiltakene i
delrapporten. Det vil bli redegjort for bruken av innhentet litteratur for enkelte grupper.

Personer med rusmiddelmisbruk og bosetting
I Navaràtil videreutdanningsoppgave om rusforebyggende arbeid henvises til ulike studier om
boliger for personer med rusmiddelmisbruker. Blant annet går det frem av litteraturen at
Bretteville-Jensen ser at manglende botilbud eller boevne er årsaken til at, mange er uten fast
bopel. Da dette henger sammen med at det er mange forventinger som stilles til å opprettholde
et botilbud. Blant annet skal. boligen holdes i akseptable stand, leien betales og at man
forholder seg til husordensregler og kontrakter. Videre i oppgaven henvises det til Rønneberg
som hevder at den ”sosiale arv har en stor betydning for ens livsførsel og yrkesmulighet.
Noen fødes inn i rikdom og penger, andre arver fattigdom og uvithet”.

2.etableret flyktinger og introduksjonsprogram
Det fremgår av SSB¨s diagram nr. 40 om introduksjonsordningen
2009, ser vi at det i alt 63 % av personer som avsluttet programmet
var sysselsatt eller under utdanning. Rapporten viser til at det er
stor forskjell mellom ulike landsgrupper, og innad i landsgrupper,
videre i hvilken grad personene kommer i arbeid/utdanning.

Startlån
Econ rapporten om ”God praksis med startlån i rapport 2009 -106”
beskrives at samarbeidet med private banker er viktig. Samarbeidet
med banker handler i stor grad om samfinansiering og om hvilke
muligheter dette kan gi personer som mottar startlån. Rapporten
beskriver at private banker i case kommunene har et to delt syn på
startlånsordningen, enten som konkurrent eller som
samarbeidspartner. Flere av de lokale banken i rapporten beskriver at
samfinasiering sjeldent oppleves å gå til inkasso, da misligholdet
ofte går utover kommunen på grunn av riskoprioritering på lånet.

Diagram 40. Oversikt over personer
som gikk ut av
introduksjonsprogram etter kjønn og
status i 2005-2007. Målt i prosent
Kilde. SSB
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Drøfting av funn
I kapittelet drøftes de ulike utfordringer basert på innhentet data og erfaringer hittil i
prosjektet. Det tas ikke hensyn til enkelt husstanden i drøftingen. Funnene gir oss oversikt
over ulike muligheter innen de enkelte gruppene. Husstandens muligheter setter ingen
begrensinger for å skape en egen boligkarriere, og i arbeid med tiltakene vil det legges vekt på
brukermedvirkning.

Grupper i kommunale boliger
Det er nedenfor drøftet trender og muligheter i de enkelte gruppene for å komme videre i egen
boligkarriere.

Flyktninger 1.gangs etablering

Trender i BoKart for 2008 – 2010 viser en økning i gruppen 1.gangs etablering av flyktninger.
Dette har klart sammenheng med bystyre vedtak i sak 95/09 om økt (60 personer) bosetting av
flyktninger i 2010 (og bosetting av 30 flyktninger i 2009). Husstander som bosettes med
flyktingsbakgrunn er i hovedsak enslige og majoriteten leier kommunalt. Alle personer som
blir bosatt etter avtale med IMDi, bosettes i kommunale boliger med tidsbestemte kontrakter
på 3 år. Ved bosetting mottar i hovedsak de fleste innvandrer sosialstønad før de begynner på
introduksjonsstønad. Flyktninger som ankommer skal igjennom introduksjonsprogram, som
blant annet innerholder norsk- og samfunnsfagopplæring. I samfunnsfag er det et eget kapittel
om bolig og boforhold i Norge, som tar for seg ulike sider ved norsk boligpolitikk. Det er
viktig for flyktninger å få god opplæring, og forståelse av målsettingen ved leie av den
kommunale boligen. I tilegg er det nødvendig å gi god oppfølgning, for å bistå med å etablere
egen boligkarriere på det private marked i fremtiden.

Oppsummering:
 God opplæring om boligpolitikk og fokus på eget ansvar på boligmarked.

Flyktninger 2.gangs etablering

Trendene for 2008 – 2009 viser en økning i antall husstander blant flyktninger, og dette har en
sammenheng med økt bosetting av flyktinger. Det er jevnt fordelt mellom enslige og par med
barn. Statistikken viser ikke antall barn i husstanden, noe som kan være en viktig faktor for
muligheten til å skaffe seg bolig på privat eie/leie marked. Spesielt gjelder dette størrelse på
boligen og pris, samt tilbud. Majoriteten leier i hovedsak kommunalt på søknadstidspunktet
og 28, 2 % søker om bytte av bolig på grunn av at nåværende bolig er for liten. Det er 22,8 %
som søker om på bakgrunn av usikker leiekontrakt. Dette er i hovedsak ved forlengelse av
nåværende husleiekontrakt. Som diagram nr. 11 viser har 81 % kontakt med NAV i form av
sosialhjelp, AAP eller varige trygdeytelser. Andelen som mottar sosialhjelp er 38 % og det
antas vil kunne ha vansker med å skaffe seg bolig på det private marked. Inntekten for 16 %
av søkere er mellom kr. 100.000 – 150.000, mens 11,9 % har mellom kr. 200.000 – 300.000 i
inntekt. For husstander mellom kr. 200 – 300.000 i inntekt, vil det i stor grad være muligheter
for å skaffe seg bolig på det private marked, enten via startlån eller på leiemarked.

For husstander som har fast inntekt eller varige trygdeytelser bør hjelpes til å søke startlån
eller veiledes og motiveres inn i det private marked.
Det er 19 % som oppgir å motta introduksjonsstønad. I tall fra NAV i 2009 er det 69
flyktninger i introduksjonsprogram, og 61 som mottar introduksjonsstønad. Blant husstander
som mottok introduksjonsstønad det er 43 som mottok supplerende sosialhjelp. På SSBs
monitor for nyankommende flyktninger på introduksjonsprogram så rapporteres det at 63 %
av deltakerne som avsluttet introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere i 2007,



På vei til egen boligkarriere – personrettet kartlegging - 31 -

gikk over i arbeid eller utdanning (se diagram 40). I tabell 9 fremkommer det en økning i
flyktninger i arbeid og kvalifisering via NAV, og dette er viktig for muligheten for arbeid
øker. God opplæring om boligpolitikk i Norge og opplæring om hvordan man skaffer seg
bolig, enten ved å kjøpe eller leie privat, bør prioriteres og følges opp. Regjeringens mål for
bolig etablering av flyktninger er ”at det raskest mulig skal etableres og bli selvhjulpne i egen
bolig”.

Oppsummering:
 Flesteparten av gruppen er i kontakt med NAV
 Det er viktig med aktivt arbeid for husstander med fast inntekt for etablering i privat

eid eller leid bolig
 For de fleste husstander er det ofte lav inntekt
 Regjeringen har tydelige mål om boligetablering av flyktinger
 Introduksjonsprogrammet er en viktig arena for opplæring og oppfølgning

Husstander med psykiske lidelser

Blant husstander med psykiske lidelser er det 84 % som er enslige og kun 41 % som bor i
kommunal bolig på søknadstidspunktet. En stor andel av søkerne oppholder seg på institusjon
eller hos familie/venner. Over 50 % av gruppen oppgir fast trygdeytelse som inntektskilde,
men som diagram 15 viser, har flesteparten under 175.000 i inntekt. Majoritet av disse
personen kan vi anta vil motta bostøtte, som kan bidra til å redusere boutgiftene. For personer
med fast inntekt er det stor muligheter for å kunne betjene et lån. Viktige forutsetninger som
ikke BoKart registrerer er gjeld, som kan bidra til at husstanden ikke har muligheter for å ta
opp boliglån. Spesielt for gruppen er at kommunen har flere samlokaliserte boliger med
nærhet til bemanning, og leietakerne i disse boligene har et sammensatt behov. Behovet for
boligen knyttes ofte til behovet for nærhet til tjenester. Det antas at disse utgjør en stor del av
de med fast trygdeytelse. Ambulerende tjeneste i psykisk helsetjeneste har 19,3 % av sine
klienter i kommunale boliger. Økningen av husstander med psykiske lidelser har en
sammenheng mellom opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006 (st. prp 63 1997-98 og
st. mld. 25 1996-97) og dens arbeid for å bedre tilbudet for gruppen.
Det bør sees på muligheter for å gi flere av disse personene tilbud om finansiering for kjøp av
egne leiligheter i samarbeid med tjenesteapparatet.

Oppsummering:
 Stor andel av personer med fast trygdeytelse, men flere husstander har under kr.

175.000.
 Mange av husstanden med psykiske lidelser bor i bofellesskap med behov for nærhet

til bemanning

Husstander med fysisk funksjonshemmede

Husstander som søker kommunal bolig har i stor grad varige trygdeytelser, men for en stor
andel er ytelsen mindre enn kr.150.000 årlig. Søkergrunnlag er ofte at nåværende bolig ikke er
tilrettelagt. Her er det viktig å bistå og motivere til å vurdere boligtilskudd for utbedring eller
startlån for kjøp av tilrettelagte eller prisregulerte leiligheter. Det et godt etablert samarbeid
med ergoterapeutene i forbindelse med utredning om behovet for tilpasning av boligen. For
personer i kommunal bolig bør det være muligheter for å hjelpe personer ut i det eiemarked
når vi isolert ser på inntektene hos gruppen. Det som ikke fremkommer i BoKart statistikken
er eventuelle behov for tilrettelagte boliger og behov for tjenester i tilknytning til bolig.



På vei til egen boligkarriere – personrettet kartlegging - 32 -

Oppsummering:
 Stor andel har varige trygdeytelser
 Flesteparten av husstander søker på grunn av lite tilrettelagt bolig

Husstander med rusmiddelmisbruk

Gruppen skiller seg ut ved at 48 % mottar økonomisk sosialhjelp og at 62 % bor i kommunal
bolig på søknadstidspunktet. Det er i hovedsak enslige husstander som søker, og 38 % av
søkere oppholder seg på pensjonat, hos familie eller utendørs.

Av boteam sine klienter er det 62 % som bor i kommunale boliger, og for flere av disser
husstander handler det i stor grad om å klare å opprettholde nåværende botilbud. Det er viktig
at tjenestetilbudet er tilpasset for å mestre et botilbud. Spesielt viktig er samarbeidet mellom
tjenestekontoret, boteam og boliggruppa om oppfølgingen av leietaker.

For hustander som har et rusmiddelmisbruk og er uten fast bolig, så stiller man dårlig på
boligmarked hevder Navaràtil (2007, Hvilke utfordringer møter rusmiddelmisbrukere ved
tiltak gjennom arbeid, sosial inkludering og bolig?). Bretteville-Jensen (gjengitt i Navaràtil
2007) har i en studie sett på manglende botilbud eller boevne som årsaken til at mange er uten
fast bolig. Det er mange forventninger som stilles til en person som skal inn i et leieforhold.
Boligen holdes i akseptabel stand, leien blir betalt, at man forholder seg til husordensregler og
huseier. Taksdal (Ibid) har gjennom en studie sett på utfordringene for mennesker med
rusmiddelmisbruk sine utfordringer ved å bo i egen bolig. Mange har hatt stor utfordringer
hele livet, og kanskje aldri hatt et boforhold som er ”akseptabelt” etter våre standarder.
Rønneberg (Ibid) hevder at den ”sosiale arv har en stor betydning for ens livsførsel og
yrkesmulighet. Noen fødes inn i rikdom og penger, andre arver fattigdom og uvithet”. Teorien
stemmer godt der som man aldri har lært å ta vare på en bolig, vil det å ha egen bolig by på
store utfordringer.

Hvordan vi bidrar til å redusere forholdet mellom forventninger som utleier og forventningen
som leietaker, vil være et viktig element for å kunne opprettholde et botilbud for den enkelte.
I dialog med personen kan vi også aktivt arbeide med å finne riktig botilbud ut i fra kjennskap
som opparbeides i dialogen/opplæringen. Det er i varierende grad arbeid med tiltak i perioden
husstanden står på venteliste. Aktiviteter i form av opplæring, samtaler om kommunens
forventninger til vedkommende og samarbeid med aktuelle tjenesteytere, kan bidra til økt
muligheten for egen boligkarriere.

Oppsummering:
 Stor andel sosialhjelpsmottakere i gruppen
 Stor andel av gruppen bor i kommunale utleieboliger
 Majoriteten av personer på ventelister, er fra gruppen personer med rusmiddelmisbruk
 Stor utfordringer med bosetting å bli boende

Økonomisk vanskeligstilte

Gruppen med økonomisk vanskeligstilte bor i hovedsak i leid private boliger når de søker
kommunal bolig. Diagram nr. 30 viser at 38 % av disse husstandene mottar AAP som inntekt
og 27 % er i arbeid. Husstandene med barn utgjør 60 % og 20,8 % av husstanden bor
midlertidig hos familie. Ofte oppgis det som grunn for kommunal bolig at husstanden har
flyttet mye, og/eller har problemer med fare for tap av bolig. I tillegg har husstandene ofte
gjeld som gjør det vanskelig å kjøpe egen bolig. Porsgrunn kommune har ifølge husbankens
indikatormodell (diagram 38) et godt tilbud om gjeldsrådgiving. Det bør derfor sees nærmere
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på muligheter for å inngå et tettere samarbeid med gjeldsrådgiver i saker der gjeld er
hovedårsaken for tildeling bolig. Dagens praksis er at tildeling av bolig blir med tidsbestemt
kontrakt, målet med leieperioden er for eksempel nedbetaling gjeld. Derfor er et samarbeid
med NAV sentralt. Det er også viktig for å få personer på AAP i arbeid, som et ledd til egen
boligkarriere. Arbeid i samme retning mot fellesmål vil kunne bidra til å gi personen egen
boligkarriere.

Oppsummering:
 Stor andel med husstander med barn
 Ofte store gjeldsproblemer, som er tidskrevende å få nedbetalt
 Mange som mottar AAP

Sosialt vanskeligstilte

Av husstandene er det 60 % som leier privat bolig. I likhet med økonomisk vanskeligstilte er
det en stor del som mottar AAP. Det er en 36,1 % som oppgir at det bor midlertidig hos
familie/venner, og det er derfor viktig å hjelpe disse personene inne i boliger som er tilpasset
deres behov. For de 20 % som oppgir varige trygdeytelser, bør det utredes muligheten for å
eie egen bolig. BoKart statistikken viser ikke i hvilken grad personer har gjeld, noe som kan
påvirker muligheten for startlån. Gruppen består av 40 % husstander med barn. Det er for
sosialt vanskeligstilte viktig med en god kartlegging for å kunne bidra med en bolig som er
egnet, og samarbeid med NAV for de husstandene som mottar AAP.

Oppsummering:
 Stor andel som søker bolig som bor i privat leid bolig
 Ofte personer med sammensatte utfordringer
 Stor andel AAP mottakere

Kommunens bruk av Startlån
I Husbankens indikatormodell ligger Porsgrunn under landsgjennomsnittet når det gjelder
bruk av startlån. I sammenligning med kommunene Skien og Larvik har vi færre saker og
antall kroner lånt ut. I rapportene til Husbanken rapporters ikke forhåndstilsagn inn, og ved å
legge til dette, vil Porsgrunn ligge nærmere landsgjennomsnittet. Vi har hatt et stabilt opptak
på 20 mill kroner de siste årene og en jevnt stigende låne portefølje. Porsgrunn kommune har
egne retningslinjer for tildeling av startlån, basert på lov om startlån og nasjonale
retningsliner. Våre retningslinjer for tildeling av startlån gir rom for at alle personer kan søke
lån, uansett bakgrunn, alder eller årsak. Det legges til grunn SIFO satser ved kredittvurdering
av søker for opptak av lån. Hovedårsaken for avslag er, ikke betjeningsevne eller at søker kan
få lån i bank.

Det oppleves at Porsgrunn kommune har et godt samarbeid med de lokale banker og
boligbyggelaget. Alle personer som søker startlån blir henvist til sin bank for å søke om lån
først, noe som også anbefales i ECON rapporten God praksis av startlån. Aktivt samarbeid
med bankene i forbindelse med topp- og samfinansiering er viktig og en medvirkende årsake
til at vi på statistikken kommer lavere ut enn andre kommuner.

Ved å undersøke nærmere hvordan de lokale bankene ser på kommunens bruk av startlån og
hvordan vårt samarbeid er med PBBL, vil vi få et bedre bilde av vår bruk av startlån og
tilskuddsordninger.
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Tidsubestemte leiekontrakter
Alle som inngår husleiekontrakt med Porsgrunn kommune blir registrert i TIPS. Vi skiller
mellom to type leiekontrakter, tidsubestemte og tidsbestemte. Tidsbestemte leiekontrakter blir
benyttet der vi ser at leietaker bør leie eller eie på det private marked i fremtiden. Som
hovedregel inngår vi kontakter på 3 - 5 år, med hjemmel i husleieloven § 11-1 Boliger til
vanskeligstilte. Hvis disse kontraktene ikke blir fornyet, eller varslet om at de utgår, så blir de
tidsubestemte. Tidsubestemte leiekontrakter er hjemlet i husleieloven § 9-5, og er vanskelig å
si opp. En oppsigelse av eventuelle leiekontrakter må gjøres i bakgrunn av § 9-5 punkt c)
annen saklig grunn. Dette må gjøres med en saklig eller rimelig grunn. I samtale med advokat
ved bygge- og eiendomsavdelingen bør hver enkelt sak vurderes på hvilket grunnlag en
eventuelt kan si opp leiekontrakten.

Ved undersøkelse i TIPS har vi 159 tidsubestemte kontrakter fordelt på ulike grupper og
boligtyper. Flere av disse leietakerne har vært på tidsbestemte kontrakter som ikke er blitt
fornyet innen fristen. Av disse er 63 leiligheter i borettslag, Dette er leiligheter som er meget
vanskelig å si opp, foruten ved brudd på husleiekontrakten. Dette vil si at personer kan bli
boende så lenge de vil. Det bør utredes nærmere og se på muligheter for salg av leilighetene
til beboere eller bidra med å se på andre leiemuligheter for å få husstandene videre i egen
boligkarriere.

Kommunale leiligheter
Antall kommunale leiligheter i KOSTRA telles ut i fra antall leiligheter pr. 1000 innbygger.
Porsgrunn kommune er over snittet i gr. 13 kommuner ved opptelling av antall boliger. En
slik opptelling gir ikke alene et godt bilde av hvilke utfordringer en kommune har, og hvilke
type boliger vi har. Ved å se på fordelingen i diagram 38, ser vi at 35 % av vår boliger er i
hovedsak bebodd av eldre og personer med nærhet til bemanning (i hovedsak psykisk
utviklingshemmede), og utgjør med dette en stor del av den kommunale boligmassen.
Hovedvekten av husstander på venteliste er mennesker med utfordringer som gjør at dette
ikke er boliger som kan benyttes for denne gruppen. Det vurderes derfor at det er viktig å
opprettholde dagens boligmasse for målgruppen, samt bidra til økt fraflyttinger i boligene for
målgruppen til prosjektet og redusere ventelister. Samtidig vurderer salg for husstander som
ikke lengre omfattes av kommunens målgruppe for kommunal bolig.

Ventelister
Venteliste på kommunal bolig har over flere år ligget på mellom 50 – 100 husstander.
Husbankens indikatormodell viser til at vi har utfordringer på bostedsløshet som ligger over
landsgjennomsnittet. Pr. januar 2010 var det 72 husstander på ventelist, der 29 husstander var
uten fast bopel. Flere av disse husstandene oppholder seg hjemme hos foreldre (i hovedsak
mennesker med psykisk utviklingshemning som skal bosettes og melder behovet for bolig
tidlig), på institusjon eller midlertidig botilbud. Natthjemmet har ligget på rundt 25 -29
husstander de siste årene, men snitt 1431 overnattiger årlig de tre siste årene.

Gruppen som venter lengst er mennesker med rus problematikk. Det er stor del av disse
husstandene som venter i 12 mnd. eller mer på tildeling av konkret bolig. I samtale med
boliggruppa dreier dette seg ofte på grunn av vanskeligheter med å bosette husstander med
rusmiddelmisbruk på grunn av mye bråk, uro og mislighold av tidligere leiekontrakter.
Husstander som står på venteliste har et positivt vedtak på tildeling av kommunal bolig ved
ledighet, et vedtak som er gjeldene i 12 mnd.
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Boliggruppa har ingen planlagt oppfølgning eller varierende grad av oppfølging med
husstander som står på venteliste. Aktivt arbeid med husstander som står på venteliste, med
hovedfokus på å øke motivasjonen for å opprettholde et botilbud kan bidra til at flere
husstander får en god og varig bolig. Ved å opprettholde kontakt med husstander på venteliste
vil vi få enda bedre oversikt på den enkeltes behov og bidra til at personer som skaffer bolig
selv blir fanget opp og avsluttet. Samarbeid med natthjem og prosjektleder ved
dagaktivitetssenteret for rusmiddelmisbrukere for botrening bør utredes nærmere.

Småhus
Som et av tiltakene for å redusere ventelistene for de mest vanskeligstilte er det bygget 1 små
hus og det skal bygges 4 i løpet av 2011. Prosjektet har flere aktuelle kandidater som har
behov for et slikt tiltak. Prosjektleder har deltatt i kartleggingen av husstander som kan ha
behov for et slikt tiltak og følger opp videre for å opprettholde boligen og mestre ett
boforhold.

Informasjon
Informasjon til personer som har behov for boligbistand er viktig. I lov om sosialtjenester i
NAV § 15, skal kommunen medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte personer som ikke
selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. For å gi god informasjon til alle, bør man ha
informasjon tilgjengelig. Det foreligger for eksempel ikke informasjonsbrosjyrer om tema
eller godt oppdaterte internettsider. Internettsidene er under oppdatering, og er viktig for
formidling av informasjon. I tillegg til at informasjonen blir tilgjengelig for alle. Det bør
vurderes muligheter for å utarbeide egne brosjyrer, benytte sosiale medier, annen
”nettbasertopplæring” for og nå en bred gruppe.
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Forslag til tiltak
I kapittelet belyses noen av utfordringene som er viktig for å nå målsettingene i prosjektet.
Det legges frem forslag til tiltak med skisse for videre arbeid. I prosessen for forslagene har
det vært diskusjoner og brainstorminger rundt dette i boliggruppa og arbeidsgruppa for å sikre
best bredde på tiltakene.

Forslag til tiltakene er delt inn i fargekoder etter målgruppen i mandatet.

1. Personer som søker om og/eller mottar 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

Det er flere muligheter for tiltak, men tiltak som er valgt vurderes at gir best nytte verdi for å
nå målene i prosjektet.

1. Informasjon
Bidra til å oppfylle § 15 – Boliger til vanskeligstilte i Lov om sosialtjenester i NAV
Generell opplysningsplikten og likhetsprinsippet for kommunene
Hensikten med tiltaket er å
Hvilke muligheter har vi:

1. Gi riktig informasjon ved å benytte sosiale medier
2. Gi riktig informasjon ved å benytte nettsider
3. Gi riktig informasjon Utarbeide skriftelige informasjon
4. Gi informasjon internt til samarbeidspartnere

Forslag til tiltak
1. Gi informasjon og bidra til å nå yngre personer via sosiale medier for eksempel;

Facebook. Utarbeide ny profil eller samarbeide med allerede eksisterende Facebook
sider til Porsgrunn kommune.

2. Videreutvikle og oppdaterte nettsider om boligbistand i kommunen. Eks. bilder av
boliger, husleiekontrakter, retningslinjer for kommunale boliger, klageskjema,
søknadsskjema og brosjyrer om hvordan leie privat.

3. Utarbeide skriftlig informasjons brosjyrer om for eksempel hvordan leie bolig privat,
hva er kommunal bolig, og brosjyre, hvordan kjøpe leilighet og hvordan utnytte
ventetiden mens man er på venteliste. Brosjyrer bør være i tråd med internettsider.

4. Jevnlige gi informasjon til andre virksomheter og samarbeidspartnere om kommunal
boligbistand.

Delmål oppnåelse:
1. Øke boligkompetansen på individnivå
2. Øke bruken av startlån/boligtilskudd
3. Øke bruken av det private leiemarked
4. Bedre målrettet bruk av kommunens boliger
9. Øke boligkompetanse på forvaltningsnivå.



På vei til egen boligkarriere – personrettet kartlegging - 37 -

Kost/nytte
Nytte
Samfunns nytte Bidra til å benytte sosiale medier for og nå en yngre målgruppe

God informasjon til kommunens beboere
Bekjempe bostedsløshet

Kommune nytte Aktivt å bidra til spre informasjon om boligsosialt arbeid, både til
personer som søker kommunal boligbistand og til andre virksomheter
og samarbeidspartnere i kommunen. Gi informasjon om hvordan leie
bolig på privat leiemarked.
Treffe en yngre målgruppe med informasjon
Spre informasjon digitalt – minimale kostnader
Bekjempe bostedsløshet

Individ nytte Enkelt å finne informasjon om boligsosiale virkemidler.
Likhetsprinsippet er viktig og sørge for lik informasjon til alle

Kost
Samfunns kost
Kommune kost Personressurser for å oppdatere innhold på internettsider og profil på

sosiale medier.
Personressurser for å vedlikeholde sidene
Personressurser for å utvikle brosjyrer (investering) – om lag 20 timer
pr. brosjyre (beregnet på bakgrunn av informasjon innhentet fra
utarbeidelse av brosjyre om leietakers plikter i kommunale boliger).

Individ kost Antar at dette utgjør ingen kostnader

Evaluering
Evaluering av tiltakene bør skje midtveis i prosjektperioden.

2. Startlån – kvalitet vs. kvantitet
Se på mulige forklaringer på hvorfor vi kommer dårlig ut på KOSTRA og Husbankens
indikatormodell. Underbygge hypotese om at vi har et godt samarbeid med lokale banker.

Hvilke muligheter har vi:
1. Undersøke hvordan banker ser på startlånsordningen og hvordan de opplever

samarbeidet. Utarbeid tiltak på bakgrunn av resultater av undersøkelsen.
2. Se på muligheter for å utføre en risikovurdering av å gi flere startlån på bakgrunn av

Econ rapporten God bruk av startlån konklusjoner.

Forslag til tiltak
1. Utføre en kvalitativ undersøkelse med bankene om hvordan de opplever samarbeidet

med kommunen. Undersøke om dette er en av årsakene til lite etterspørsel for lån.
Bekrefte antagelser om at Porsgrunn kommune har et godt samarbeid med de private
bankene.

Delmål oppnåelse:
2. Øke bruken av startlån/boligtilskudd
6. 20 leieboere i kommunal bolig skal over egen bolig eller privat leid bolig
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Kost/nytte
Nytte
Samfunns nytte Eierlinja mer økonomisk enn leielinja
Kommune nytte Undersøke om Porsgrunn Kommune utnytter låneordningen optimalt

Treffer vi med praksisen for tildeling av startlån? Kan vi få flere inn i
ordningen?

Individ nytte Bedre samarbeid mellom banker og kommune vil kunne bidra til at
søkere som har vært i kontakt med kommunen for startlån, opplever at
banken har god kjennskap til kommunens startlån.

Kost
Samfunns kost
Kommune kost Ressurskostnader for saksbehandler for startlånsordningen ved

deltakelse med å utforme intervju og oppfølgning
Behandle data og redegjøre for eventuelle behov for tiltak.

Individ Bedre økonomiske skatteregler for eierlinja

Veien videre etter undersøkelsen
Etter svar fra undersøkelsen, så kan boliggruppa gjøre en evaluering av hvordan man
disponerer dette virkemidlet

3. Få flyktninger videre i egen eid eller leid bolig
Se på mulighetene for hvordan vi kan bidra til å få gruppen flyktinger videre i egen
boligkarriere for å nå regjeringens mål om at alle skal ” raskest mulig skal etableres og bli
selvhjulpne i egen bolig”.

Hvilke muligheter har vi:
1. Lage en klar og tydelig samarbeidsplan for nyankommende flyktninger som følges

opp av boliggruppa i samarbeid med NAV og voksenopplæringen.
2. Ta en gjennomgang av alle flyktninger som bor i kommunale boliger og se hvem som

fyller kriteriene for videre leie. Arbeide med de husstandene som ikke fyller
kriteriene og bistå med å leie privat eller søke lån i bank/startlån

3. Se på muligheten ved bosettes i bofellesskap, både enslige mindreårige og voksne
som bosettes i felleskap.

Forslag på tiltak:
1. Følge opp flyktinger med å benytte samarbeidsplan som metode

Utarbeide en langsiktig samarbeidsplan der det er aktivt arbeid med å skaffe seg bolig
på privat marked i løpet av 3 år etter bosetting. Planen bør utarbeides i felleskap med
NAV, da arbeid og stabil økonomi er vesentlig for å kunne eie selv.
Arbeide aktivt med å bidra til at flyktninger får god opplæring og forståelse av
hvordan man skal leie privat bolig eller får muligheten til å kjøpe bolig. Fokus på
lokal boligpolitikk. For eksempel i samarbeid med voksenopplæringen.

3. Aktivt bidra for å hjelp personer videre i egen boligkarriere med å benytte
samarbeidsplan som metode for personer som blir bosatt i bofelleskap – herunder
enslige mellom 18 og 30 år, enslige mindreårige.
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Relevante samarbeidspartnere
NAV- i forbindelse med samarbeidet om bosetting, boligkarriere og arbeid. Fast inntekt er en
av de viktigste faktorene for muligheten for å skaffe seg bolig i leie/eie boligmarked.
Voksenopplæringa – I introduksjonsprogrammets fagplan for norsk og samfunnsfag er bolig
et tema, og det er åpning for et samarbeid for å bidra til denne opplæringen.

Delmål oppnåelse:
1. Øke boligkompetansen på individnivå
2. Øke bruken av startlån/boligtilskudd
4. Bedre målrettet bruk av kommunens boliger
6. 20 leieboere i kommunal bolig skal over egen bolig eller privat leid bolig

Kost/nytte
Nytte
Samfunns nytte God integrering av flyktinger jfr. regjeringens mål.

Eierlinja er bedre økonomisk for alle parter.
Kommune nytte God integrering av flyktninger

God bruk av integreringstilskudd
Ved å bidra til at flere får bistand til benytte privat leiemarked, vil det
bli bedre gjennomstrømming i kommunale boliger

Individ nytte Gir flyktinger følelse av mestring ved å etablere seg på privat marked,
enten ved å eie eller leie
Bidrar til integrering å etablere seg over lengre tid ved eie

Kost
Samfunns kost
Kommune kost Personresurser for opplæring om boligpolitikk og hvordan etablere

seg på privat boligmarked
Personresurser for og informerer om boligens formål i leieperioden
tidlig og følge opp dette årlig

Individ kost Den enkelte må benytte tid på å skaffe seg bolig på det private
marked.
Bidra til mestring av språk og deltagelse i samfunnet

Evaluering av tiltaket
Bør evalueres midtveis og ved prosjektets slutt.

4. Tidsubestemte kontrakter
63 stk borettslag leiligheter som er registret som tidsubestemt kontrakter. Dette er kontrakter
som i hovedsak er blitt tidsubestemte på grunn av manglede oppfølgning av kontraktene. Det
er i 2008 etablert rutiner for forlengelse av kontrakter slik at vi hindrer at tidsbestemte
kontrakter blir tidsubestemte.

Hvilke muligheter har vi?
1. Heve kontrakter
2. Selge til personer som har økonomi til dette.
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3. Se på andre muligheter for å få leietakerne med tidsubestemte kontrakter som ikke
fyller retningslinjene videre.

Forslag til tiltak
2. Undersøke kontraktene ved å sjekke leietakerne økonomi, for eksempel via

skattelister og se nærmere på leietakere som antageligvis kan ha økonomiske
muligheter:
 Innkalle til samtale
 Gjøre en grundigere undersøkelse på leietakeres økonomi
 Bidra til å søke lån i bank og/eller benytte startlån
 Bistå i kjøpsprosessen

3. Personer som ikke er i målgruppen for å kjøpe, vurder andre muligheter for å
motivere for å leie privat.

Relevante samarbeidspartnere
Eventuelle tjenesteytere som gir tjenester til personer som bor med tidsubestemte kontrakter.
Ved eventuelt salg samarbeid med PBBL i salgsprosessen.

Viktige faktorer så må undersøkes:
 Har enkelte leiligheten mottatt tilskudd fra Husbanken og om dette eventuelt er

avskrevet.
 I hvilken grad salg av flere leiligheter kan innvirke på andre tilskudd som vi mottar

fra Husbanken ved kjøp av boliger.
 Vurdere hvilke boliger kommunen bør eie av strategiske hensyn

Delmål oppnåelse:
2. Øke bruken av startlån/boligtilskudd
3. Bedre målrettet bruk av kommunens boliger
6. 20 leieboere i kommunal bolig skal over egen bolig eller privat leid bolig

Nytte
Samfunns nytte Bidra til omløp av kommunale leiligheter

Salg av leiligheter bidrar til kjøp av nye leiligheter
Det er økonomisk rett å eie bolig fremfor å leie bolig for alle.

Kommune nytte Færre leiligheter og drifte – reduserte driftskostnader
Muligheter for overskudd fra salg
Bidra til å oppfylle kravet om å selge kommunal eiendom for 10 mill og
kjøpe for 5 mill
Bidra til muligheter for å kjøpe flere leiligheter, kan redusere ventelister

Ved salg av flere leiligheter i enkelt borettslag kan vi kjøpe nye i samme
borettslag (10 % av leiligheten i borettslag jfr. § 4-2 i borettslagsloven)
Flere personer får mulighet til å eie fremfor å leie – bidra til egen
boligkarriere

Ved å selge leiligheter bidra vi til å gi omløp av leiligheter og bedre
bomiljø
Bidra til at det er riktige personer som bor i kommunale leiligheter
jamfør Bystyrets retningslinjer.

Individ nytte De leietakerne som får tilbud om å kjøpe nåværende leiligheter vil få:
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- eie egne leiligheter
- slipper å flytte
- oppleve at kommunen legger til rette for at de kan ha egen boligkarriere
- få de økonomiske fordelene det er ved å eie fremfor å leie.

Kost
Samfunns kost
Kommune kost Kostnad for salg av kommunale eiendom:

Kr. til PBBL for salg:
- Oppdrag for salg 25.000.-
- Oppgjør, skjøter, kontrakter og alt annet.

Personresurser: Timebruk eiendomsgruppa salg:
- taksering av leiligheter

Byggdrift
- Gjennomgang av leiligheten for slitasje og elde
Behandling av startlån:
- Det vil bli en økning i saker for saksbehandler, men det er vanskelig og
kostnadssette hva dette vil bli, da saksbehandler fortløpende behandler
saker.

Mange leiligheter som eies av Porsgrunn kommune er finansiert med
tilskuddsmidler fra Husbanken. Muligheter for at noe av disse
tilskuddsmidlene må tilbakebetales.
Personressurser: timebruk kjøp av nye leiligheter

Færre leiligheter ved salg
Individkost Kjøpskostnader

Evaluering av tiltak
Evalueringen bør skje etter utført tiltak.

5 & 6. Samarbeidsplaner
Hvordan kan vi bidra til og få flere personer videre i egen boligkarriere? Enten målsettingen
er kjøp av egen leilighet eller å klare å opprettholde nåværende leilighet, vil
samarbeidsplaner være et viktig hjelpemiddel for å nå den enkelts mål.

Hvilke muligheter har vi:
1. Utarbeide individuelle og forpliktende samarbeidsplaner som følges opp av bygge- og

eiendomsavdelingen for å bidra og få leietakere videre i egen boligkarriere.
2. Gi forpliktende tilbud om kurs i leieperioden, for eksempel kurs i økonomi (SMART

kurs via KEOPS), hvordan leie privat eller andre relevante kurs.
3. Se på muligheter for å se sammenheng mellom samarbeidsplan og vedtak fra

tjenestekontoret om praktisk bistand.

Forslag til tiltak
1. Samarbeidsplanen utarbeides på egne møter med leietaker og relevante tjenesteyter i

leietakers leieforhold (for eksempel NAV (blant annet med kvalifiseringsprogram,
gjeldsrådgiver og introduksjonsprogram), Boteam, barnevernstjenesten,
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tjenestekontoret osv.). I møtet blir planen utarbeidet og signert av alle involverte
parter. Planen skal inneholde følgende punkter:
 Hvorfor leietaker får kommunal bolig
 Mål for leieperioden
 Arbeidspunkter for å komme seg videre i egen boligkarriere

o Hvordan
o Tidsplan

 Hvilke tjenester skal bistå leietaker til å nå målene?
 Hvor ofte skal boligkontoret følge opp leietaker / når skal leietaker ta kontakt med

boligkontoret?
 Oppfølgning av klager i et boligsosialt hensyn og med fokus oppfølgningen av

samarbeidsplan.
 Konsekvenser på brudd av samarbeidsplan

2. Gi tilbud om kurs i leieperioden der vi ser at leietaker vil kunne ha utbytte av dette.
Det bør utredes i hvilken grad det kan inngås et samarbeid med NAV og KEOPS om
muligheter for å gi boligrelevante kurs for den enkelte. For eksempel SMART kurs,
som handler om personlig økonomi.
Her vil det være behov for å inngå samarbeide med NAV og andre kursholdere.

3. Se på muligheter for å se på sammenheng mellom tjenester og samarbeidsplan.

Relevante samarbeidspartnere
NAV- samarbeid rundt husstander i kvalifiseringsprogrammet, AAP, gjeldsrådgiver og
økonomi.
KEOPS - kurs og opplæring.
Tjenestekontoret - sammenhengen mellom tjenester og samarbeidsplan

Viktige faktorer som må undersøkes
Undersøke om muligheter for å få dekt kurs av NAV, evt. samarbeids med KEOPS.

Delmål oppnåelse:
Samtlige delmål

Kost/nytte
Nytte
Samfunns nytte Bidra til å utnytte det private marked

Bekjempe bostedsløshet
Kommune nytte Legge til rette for å arbeide med årsaken til at man mottar kommunal

disponert bolig – tilpasset opplæring
Aktivt å bidra til og få leietakere vider i egen boligkarriere
Økt omløpshastighet på boligene
Eventuelle kostnader med kursdeltakelse
Bekjempe bostedsløshet

Individ nytte Oppleve og mottar bistand
Bidra til å skaffe egen boligkarriere

Kost
Samfunns kost Hjelp til å bli selvhjulpen
Kommune kost Personresurser i utarbeidelse av planen og oppfølgning av den.
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Eks. 1 – 2 timer til utarbeidelse 2 - 5 timer oppfølgning pr. år
For eksempel ”Smart” kurs i økonomi KEOPS kr. 2.200.-

Individ kost Hjelp til å bli selvhjulpen

7. Venteliste - Forberedelse for å bo og kartlegge type bolig
Bidra til å gi den enkelte økt bokompetanse og øke forutsetningene for en god bosetting.

Hvilke muligheter vi:
1. Utarbeide et opplegg for å forberede personer med rusmiddelmisbruk og andre

vanskeligstilte personer for å bo – og opprettholde et boforhold.
2. Utarbeide egen DVD for Porsgrunn kommune om å bo
3. Etablere treningsboliger med aktiv botrening (gjennomgangsbolig)

Forslag til tiltak
1. Når en person vi antar, eller kjenner til, har/vil ha problemer med å opprettholde et

fremtidig leieforhold med Porsgrunn kommune, så må personen igjennom et opplegg
om å bo. Et program kan bidra til at personen/leietakeren får en økt bokompetanse og
større muligheter for å mestre et boforhold. I en slik opplæring kan for eksempel
temaer være:
 Visning av DVD
 Gjennomgang av brosjyre
 Gjennomgang av husleiekontrakt
 Gjennomgang av husleieloven - ansvar og rettigheter
 Hva vil det si å være en god nabo?

2. Utrede kostnader og muligheter for å utarbeide egen DVD om plikter ved å leie,
hvordan leie privat og andre relevante temaer.

Aktuelle samarbeidspartnere
I psykisk helsetjeneste og rusomsorg er det startet opp et prosjekt som omhandler bo-trening,
som er stasjonert ved dagaktivitetssenteret for rusmiddelmisbrukere. Det kan være
muligheter for å samarbeide med dette prosjektet eller andre dagaktivitetssenteret i
kommunen der det er relevante personer/leietakere som er knyttet til stedet.

Kost/nytte
Nytte
Samfunns nytte Bidra til at vanskeligstilte personer på boligmarkede får et godt sted å bo

Stabile boforhold kan bidra til godt nabomiljø
Bekjempe bostedsløshet

Kommune nytte Bidra til å få mer stabile bosettinger (god kunnskap om leietakers
bokompetanse)
Rett person i rett bolig
Bekjempe bostedsløshet

Individ nytte God informasjon kan bidra til å opprettholde boforholdet lengre
God informasjon om hvilke forventninger kommunen har til deg som
leietaker og hvilke konsekvenser brudd på husleiekontrakt og
samarbeidsplan har.
Øke bokompetanse

Kost
Samfunns kost Hjelp til å bli selvhjulpen
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Kommune kost Personressurser for utarbeidelse av plan for oppfølgning av personer på
venteliste
Opplæringsmateriell
Personresurser
DVD:
Eventuelle kostnader ved utarbeidelse av en DVD

Individ kost Hjelp til å bli selvhjulpen

8. Små hus
Bidra til å gi husstander som tidligere har hatt flere mislykkede bo etableringer bak seg nye
muligheter i eget småhus.

Hvilke muligheter vi:
1. Kartlegge kandidater til småhus prosjektet
2. Følge opp personer som skal bo i småhusene

Forslag til tiltak
1. Kartlegge og innstille kandidater til småhus.

Følge opp leietakere i småhus med samarbeidsplaner og i samråd med tjenesteyter.
2. Følge opp personer som blir bosatt i småhus

Delmål oppnåelse
1. Økt boligkompetanse på individnivå
4. Bedre målrettet bruk av kommunens boliger
5. Redusere ventelister for kommunale boliger

Kost/nytte
Nytte
Samfunns nytte Stabile boforhold kan bidra til godt nabomiljø, forebygge kriminalitet

og redusere opphold i institusjoner.
Bidra til at vanskeligstilte personer på boligmarkedet får et godt sted å
bo
Bekjempe bostedsløshet

Kommune nytte Bidrar til at å bosette vanskeligstilte personer ved å benytte småhus
som et virkemiddel
Bekjempe bostedsløshet

Individ nytte Den enkelte leietaker får en ”ny sjanse” til å bosette seg i hus
Følelsen av å bo i eget hus, og få en egen boligkarriere

Kost
Samfunns kost Investeringskostnader – fengsel/intuisjons
Kommune kost Kostnader til små hus er i budsjettert og det er 5 mill til å bygge 5 små

hus.
Personressurser for oppfølgning

Individ kost
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Kilder
ECON rapport 2009-106 – God praksis med startlån
Henriksen, Kristin og Kari Kraakenes. Rapport 7/2010. Monitor for introduksjonsordningen i
2009
Lov om husleieavtaler
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Lov om sosialetjenster
Lov om startlån
Navrátil, Nina Ch. 2007, Hvilke utfordringer møter rusmiddelmisbrukere ved tiltak gjennom
arbeid, sosial inkludering og bolig? Videreutdanning i rusforebyggende arbeid HIN 2007
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Husbanken: Forskrift om startlån
Husbanken: Retningslinjer for startlån
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Stortingsmelding nr. 23 (2003-2004) ”Om boligpolitikken ” (KRD)
Stortingsmelding nr. 25 (2005-2006) ”Mestring, muligheter og mening – Framtidas
omsorgsutfordringer” (HOD).
Stortingsmelding nr. 25 (1996 – 97) Åpenhet og helhet – Om psykiske lidelser og
tjenestetilbudene
Stortingsmelding nr. 47 (2008 – 2009) Samhandlingsreformen – Rett behandling – på rett sted
– til rett tid
St. prp. Nr. 63 (1997 – 98) Om opptrappingsplanen for psykisk helse 1999 - 2006
Regjeringens Strategi: ”På vei til egen bolig”. Strategi for å forebygge og bekjempe
bostedsløshet: tilskudd, eksempler, samarbeid og deltakere
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Vox.no – Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

Vedlegg
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2. Forklaring boligsosiale indikatorer
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Vedelegg 1
Data til kapittel om nøkkeltall fra NAV

Tabell 13: Fordeling i alder om personer med nedsatt arbeidsevne som er i kontakt med NAV.
Aldersgruppe Antall Varighet i status Antall
19 år og under 45 Under 4 uker 114
20-24 år 144 4-7 uker 118
25-29 år 188 8-12 uker 136
30-39 år 419 13-25 uker 281
40-49 år 510 26-39 uker 236
50-59 år 324 40-52 uker 813
60 år og over 68 Sum 1698
Sum 1698

Tabell 14: Utskrift om sosialtjenesten fra Socio for 2009
2009 Antall personer

Problemområde Beløp 18-24 25-44 45-66 Tot
Arbeidsledighet 3 350 013 57 49 12 118
Boligproblemer 122 705 2 3 2 7
Gjeldsproblemer 2 433 147 3 57 25 85
Høye boutgifter 129 591 1 2 3
Ingen inntekt 3 964 987 24 39 25 88
Lav inntekt 3 233 156 15 53 27 95
Psykiske lidelser 2 492 537 19 29 12 60
Rus/psykiatri 1 065 996 4 11 6 21
Rusproblemer 8 406 253 18 110 48 176
Språkproblemer 7 669 472 19 40 16 75

794
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Vedlegg 2

Forklaring til del indikatorene

Bostedsløse
Statistikk er innhentet i fra bostedsløse telling i 2008. Tallene baserer seg på antall
bostedsløse pr. 1000 innbygger.
Startlån
Statistikken er antall startlån gitt pr. 1000 husholdning i 2009 (Kilde: Kostra 2009).
Brutto investering bolig
Statikken er den kommunale bruttoinvestering til boligformål pr. 1000 husholdning (Kilde:
Kostra 2009).
Faktisk begjærte utkastelse og faktisk begjærte tvangssalg
Er data som kommer i fra politidirektoratet og fra Lindorf.
Gjelds rådgivning
Er basert på antall gjeldsrådgivningssaker pr. 1000 husholdning. Her er personer som mottar
sosialhjelp utelatt (Kilde Kostra 2009).
Kommunalt disponerte boliger
Er antall boliger disponert pr. 1000 husholdning. Porsgrunn Kommune har 5,0 mens
gjennomsnittet er 5,5 (kilde Kostra 2009).
Fattige
Andelen fattige er målt som andelen med lavere inntekt enn 50 % av medianinntekten (Kilde:
SSB 2008).
Husleie
Er gjennomsnittet for husleie for de som mottar bostøtte (Kilde Bostøtte/Husbanken 2009).
Boligpris
Er beregnet på grenseverdien for nedre kvartil3 for omsatte boliger i 2008 (Kilde: Finn 2008).
Trangbeboddhet
Er basert på antall husholdninger som bor trangt pr. 1000 husholdning. (Kilde FoB 2001).
Høy boligutgiftsbelastning
Er antall husholdninger med boutgiftsbelastning som ikke står i rimelig forhold til inntekten.
Data er hentet fra andelen bostøttemottakere med høy boutgiftsbelastning som variabel. Høy
boutgiftsbelastning er definert som medianverdien4 i fordeling boutgifter/inntekt som ut fra en
vurdering av datamateriale er satt lik 46 % (Kilde: Husbanken 2009).
Faktiske tvangssalg og faktiske utkastelser
Er målt i forholde til de begjærte tvangssalg/utkastelser (Kilde: politidirektoratet og fra
Lindorf).

3 Nedre kvartil: En kvartil kan regnes ut ved å dele en sortert liste med målinger i fire, for så å hente ut verdien til
målingene mellom hver fjerdedel av listen. For å hente ut verdien til målingen mellom 1. og 2. kvartil (nedre
kvartil)
4 Medianverdien: Median er et uttrykk som betyr den midterste målingen. De gjeldende verdier sorteres i
stigende rekkefølge. Medianverdien er den midterste verdien
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Fattige
Andelen fattige er målt som andelen med lavere inntekt enn 50 % av medianinntekten (Kilde:
SSB 2008).
Husleie
Er gjennomsnittet for husleie for de som mottar bostøtte (Kilde Bostøtte/Husbanken 2009).
Boligpris
Er beregnet på grenseverdien for nedre kvartil1 for omsatte boliger i 2008 (Kilde: Finn 2008).
Trangbeboddhet
Er basert på antall husholdninger som bor trangt pr. 1000 husholdning. (Kilde FoB 2001).
Høy boligutgiftsbelastning
Er antall husholdninger med boutgiftsbelastning som ikke står i rimelig forhold til inntekten.
Data er hentet fra andelen bostøttemottakere med høy boutgiftsbelastning som variabel. Høy
boutgiftsbelastning er definert som medianverdien2 i fordeling boutgifter/inntekt som ut fra en
vurdering av datamateriale er satt lik 46 % (Kilde: Husbanken 2009).
Faktiske tvangssalg og faktiske utkastelser
Er målt i forholde til de begjærte tvangssalg/utkastelser (Kilde: politidirektoratet og fra
Lindorf).

1 Nedre kvartil: En kvartil kan regnes ut ved å dele en sortert liste med målinger i fire, for så å hente ut verdien til
målingene mellom hver fjerdedel av listen. For å hente ut verdien til målingen mellom 1. og 2. kvartil (nedre
kvartil)
2 Medianverdien: Median er et uttrykk som betyr den midterste målingen. De gjeldende verdier sorteres i
stigende rekkefølge. Medianverdien er den midterste verdien


