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Innledning
Arbeidet i denne rapporten tar utgangspunkt i mandatet for prosjektet milepel 2:
 Utvikle metoder for oppfølging og samarbeid jfr. Rundskrivet fra departementene i

samarbeid med tjenesteapparatet, slik at de samlede erfaringer i størst mulig grad kan
dokumenteres og med fokus på utvikling av egen boligkarriere.

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

Metode og kildebruk
Det er i hovedsak innhentet kvalitativ data som grunnlag for forslag til tiltak i rapporten.
Kvalitativ data gir oss et godt innblikk i den nåværende situasjonen for samarbeidet og
kompetansen i andre avdelinger. Det er ikke tatt hensyn til den enkeltes mulighet, men det
legges vekt på brukermedvirkning i gjennomføringen av tiltakene. I rapporten henvises til
relevante kilder, og kildehenvisningen finnes i sin helhet i rapportens avslutning.

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 i prosjektet
er delt i tre fargekoder for vise sammenhengen i rapporter og tiltak og hvilken målgruppe de
er rettet mot. I rapporten er det lagt til en fjerde gruppe som omhandler mer organisatoriske
tiltak, som vil kunne omfattes av samtlige gruppe.

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

4. Organisatoriske tiltak for å bidra til økt kompetanse og samarbeid.
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Et helhetlig boligsosialt arbeid
Et koordinert og samlet boligsosialt arbeid er et av regjeringens og Husbankens budskaper for
arbeidet. Porsgrunn kommune har en politisk forankret boligsosial handlingsplan (2008-2012)
som legger føringer for det boligsosiale arbeidet. Det legges det vekt på tverrfaglig samarbeid
som en sentral del for et vellykket boligsosialt arbeid, og ofte i kombinasjon med tjeneste i
tilknytning til bolig.

Et vellykket boligsosialt arbeid krever en helhetlig tilnærming på tvers av
virksomheter i kommunen (Boligsosial handlingsplan 2008 – 2012 s.6)

Mandatet Et helhetlig boligsosialt arbeid er utarbeidet med bakgrunn i tidligere boligsosiale
handlingsplaner og føringer fra rundskriv U-10/2002 Boligsosialt arbeid – bistand til å mestre
et boforhold. Mandatet gir føringer for arbeidet, og tar for seg saksbehandling, tverrfaglig
tildelingsteams rolle og avdelinger/virksomheters rolle (fagavdelingenes) i det boligsosiale
arbeidet.

Sentralt i boligsosialt arbeid er rundskriv U-10/2002 – Boligsosialt arbeid – bistand til å
mestre et boforhold - legges det vekt på vise til ulike tiltak og virkemidler som kan bidra til at
den enkelte kan mestre si bosituasjon bedre. Rundskrivet viser til at det å
 overholde forpliktelser: rettigheter og plikter ved å leie
 ha bestemte ferdigheter: mestre et boforhold ved å utføre praktiske gjøremål ved å

eie/leie en bolig
er vesentlig for å kunne opprettholde et botilbud.
For arbeidet i denne milepelen, spesielt med fokus på samarbeid, er det tre kapitler som er
sentrale:
Kapittel 4 – Tjenester
Her omtaler rundskrivet hvilke tjenester som kan bidra til at flere vil være i stand til å mestre
et boforhold. Tjenester er frivillige og retten ligger i hovedsak til sosialtjenesteloven § 4-3:
De som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller
personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, har krav på hjelp etter § 4-2 bokstav a-d. I
forbindelse med å kunne opprettholde et botilbud er det sosialtjenesteloven § 4-1 bokstav a –
praktisk bistand – som er mest relevant for å kunne få bistand til og utfør og få opplæring
viktige daglige gjøremål og overholde forpliktelser knyttet til å bo.
Kapittel 5 – Gode tildelings- og innflyttingsrutiner
Her fremkommer det sentrale punkter som er viktig i boligsosialt arbeid som saksbehandling,
organisering av tildelings prosess, kartlegging, samarbeidsplaner med mer. Her finnes det
også informasjon om tverrsektorielle tildelingsteam (tverrfaglig tildelingsteam). Det legges
vekt på samarbeidsplanens som et virkemiddel for å samordne innsatsen og styrke
samhandlingen mellom tjenesten, etater og forvaltningsnivåer, og dermed bli en del av
individuell plan. Samarbeidsplanen vil være ett tilegg til husleieavtalen, og husleieavtalen et
virkemiddel i planen.
Kapittel 6 – Helhetlig boligsosialt arbeid
Dette kapittelet tar for seg arbeidet med boligsosiale handlingsplaner og viktigheten av et godt
tverrfaglig samarbeid. Her vises det til behovet for å etablere et forpliktende og
formaliserende samarbeid mellom ulike deler av tjenesteapparatet. I punkt 7.4 beskrives det at
det kan ofte oppstå uenigheter som skyldes ulik forståelse og ulik kompetanse på feltet.
Deltakelse i felles boligsosial kompetanseheving kan være et positivt og et viktig virkemiddel
i utviklingen samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer.
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Boligsosialt arbeid i Porsgrunn kommune
Som tidligere beskrevet er det boligsosiale arbeidet politisk forankret i både Boligsosial
handlingsplan (2008-2012) og i mandat for et helhetlig boligsosialt arbeid. Arbeidsmetoden i
kommunen har flere elementer fra ulike modeller om boligetablering som f. eks fra
trappemodellen, kjedemodellen, normaliseringsmodellen og Housing First. Porsgrunn
kommune beskrev i boligsosial handlingsplan 2004 – 2008 en oversikt/modell kalt
”boligtrappen” som er en trapp/kjede modell som er gjeldene for arbeidet (se vedlegg 1). I
motsetning til den tradisjonelle trappemodellen, så starter man ikke i alltid i bunnen.
Kommunen legger til rette for at vi skal gi muligheter for å få en bolig tilpasset den enkeltes
behov og behov for tjeneste for å opprettholde et bo tilbud (kjedemodellen). Sentralt for
bygge- og eiendomsavdelingen er at alle må ha et sted å bo for å kunne, som er sentralt i både
Housing First og normaliseringsmodellen. Se oversikt nedenfor for introduksjon av
modellene.

Normaliserings
Modellen

Kjedemodellen Trappemodellen Housing First

Mål De aller fleste skal
bosettes i egen
bolig
med en gang

Innflytting i egen
bolig etter en
individuelt tilpasset
overgangsfase

Hierarki/trapp av
boformer med egen
bolig som mål for de
som lykkes

Alle skal ha
bolig. Uten
forutsetninger.

Metode Individuelt
tilpasset hjelp og
støttetiltak gis etter
innflytting i vanlig
bolig

Kjede av tiltak i en
klart avgrenset
overgangsfase, før
egen bolig

Differensiert/fingradert
system av boformer
med hjelpetiltak og
sanksjoner

Tilbud om
omfattende
oppfølgning.
For eksempel
ACT team.

Filosofi Bostedsløse har
samme behov for
bolig og
sosial støtte som
alle andre

En ond sirkel skal
brytes gjennom
gradvis tilvenning
til
vanlig bolig

Bostedsløse må
gradvis opplæres til å
bo selvstendig, ikke
alle vil klare det

Alle har rett
på et sted å bo

Modellen er hentet fra Evlyn Dyb Byggforsk prosjektrapport 2001: Tiltak for bostedsløse: en
eksempelsamling. Housing First er hentet fra egne notater

Mandat: Et helhetlig boligsosialt arbeid
Hensikten med mandatet er å sikre en hensiktsmessig og effektiv tildelingsprosess ved
tildeling av kommunens utleieboliger. Ansvaret for dette ligger hos Bygge- og
eiendomsavdelingen v/boliggruppa. Boliggruppa har som ansvar og koordiner boligsøknader,
administrer bolig kø, iverksette vedtak og tiltak knyttet til boligsøknader, ha oversikt over
behov, behandle klager på vedtak m.m.

Tverrfaglig tildelings- og drøftningsteam har som rolle å innstille tildeling og avslag på
kommunale utleieboliger, gjøre nødvendige prioriteringer, anbefale tiltak for mestring av og i
boforhold, drøfte tjenestetilbud og oppfølgning i bolig og anbefale tiltak knyttet til bomiljø
hensyn.

Avdelinger/virksomheter (fagavdelingenes) ansvar er i følge mandatet oppfølgning i boligen
innenfor økonomiske rammer i samarbeid med bygge- og eiendomsavdelingen.
Avdelinger/virksomheter (fagavdelingene) skal også kartlegge behovet for bolig (utføre faglig
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NAV – Økonomi
Oppfølgning/plan

Virkemidler

Tjenestekontoret
Vedtak om tjenester

Virkemidler

Samarbeidsplan

Fig. 1

vurdering av boligsøknader), forplikter seg til tverrfaglig samarbeid på tiltakene ved å
iverksette tjenester i sammenheng med tildeling av bolig. Herunder er det også samarbeid
vedrørende samarbeidsplaner rundt enkeltpersoner.
Ved å benytte tverrfaglig tildelings- og drøftningsteam bidrar vi til at den enkelte bruker blir
ivaretatt og at vedkommende får den hjelpen det er behov for. I NOVA sin rapport 18/2008
Fragmenter og koordinert beskriver forfatteren at det er vesentlig med samforvaltning av
virkemidler. Å ha et tverrfaglig tildelingsteam vil dette bidra til å styrke det boligfaglige
miljøet og kompetansen i kommunen. Rapporten beskriver også muligheten for å tildele
booppfølgningstjenester i slike team. Videre beskrives det at “Bygg- og eiendomsenheten bør
i en viss grad medvirke både ved tildeling av bolig og i oppfølging av beboerne. Helse- og
sosialfaglig kompetanse bør medvirke både i forvaltning og utforming av boligtilbudene. Her
er tverretatlige team og gode rutiner for konsultasjon og informasjonsutveksling metoder som
kan og bør benyttes.” (ibid. s.115)

Samarbeidsplan som et boligsosialt virkemiddel

Bolig er et av de grunnleggende behovene i Maslows behovspyramide. En trygg bolig er
sentral i det sosiale arbeidet med mennesker. I arbeidet rundt den enkelte leietaker vil boligen

spille en stor rolle. I tråd med
anbefalinger fra rundskrivet
U10/2002 punkt 5 så utarbeider
Bygge- og eiendomsavdelingen
samarbeidsplaner for alle som inngår
tidsbestemt leiekontrakt. For flere av
disse leietakerne så er kommunal
bolig kun et av flere hjelpetiltak og
planer. Figur 1 illustrer hvordan
samarbeidsplanen omfatter flere av
tjenester og planer den enkelte kan
ha. Boligen vil være en sentral del i
tjenesten, og dermed også
samarbeidsplanen. Samarbeidsplanen
bør også forankres som en fagplan i

individuell p
i LOST. Fig
en fagplan i u
(Thommesen
sesam?).
Utfører av tjeneste
Egne planer
boligkarriere – Milepel 2

Virkemidler

Nav
Aktivitetsplan

lan der leietaker har rett til dette jfr. § 4-3a
ur 2 illustrer at samarbeidsplanen kan være
tarbeidelse av en individuell plan
m.fl. 2003: Individuell plan: et sesam
Tjenestekontoret
Vedtak om
Andre

tjeneste
6

planer
Utfører

Tiltaksplan

Samarbeidsplan

Fig. 2
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Kompetanse og samarbeid
I kapittelet nedenfor er det delt inni samarbeid og kompetanse med bakgrunn i kartleggingen
som er foretatt.

Samarbeid
Av nedfelte rutiner på tvers i kommunen, så ble det på bakgrunn av boligsosial handlingsplan
utarbeidet mandat for et helhetlig boligsosialt arbeid (se vedlegg 2). Mandatet er den eneste
rutinen for det boligsosiale arbeidet og samarbeide internt i kommunen. Det er mye samarbeid
på tvers mellom avdelingene ved en boligtildeling, samt et skriftlig samarbeid rundt enkelte
leietakere som har samarbeidsplaner der flere avdelinger gir bistand. Det er, foruten
tverrfaglig tildeling- og drøftningsteam, ingen formell struktur på dette samarbeidet.

I kartlegging av kompetanse og samarbeid kom det frem at avdelingen opplever at
samarbeidet med bygge- og eiendomsavdelingen er meget bra. Slik arbeidet er nedfelt i
mandatet for helhetlig samarbeid styrker kvalitet og lik behandling av alle søknader om bolig.
Dette er viktig måte å jobbe på, og som bør videreføres med mindre justeringer. Dette bør
nedfelles i eget dokument, som i for eksempel eget samhandlingsdokument om boligsosialt
arbeid i Porsgrunn kommune. Arbeidsmåten til kommunen er i tråd med anbefalinger fra
forskningsrapporter, styringsdokumenter og rundskriv.

Hvordan arbeider bygge- og eiendomsavdelingen

Saksbehandlingen koordineres fra bygge- og eiendomsavdelingen v/boliggruppa. Alle
søknader koordineres herifra. For videre saksgang, se flytskjema nedenfor.

Alle vedtakene som fattes er enkel
behandles i tverrfaglig tildelings- o
behandles den i kommunens klage

Beskrivelse av hvordan vi bosetter
Ved tildeling av konkret kommuna
vedrørende utarbeidelse av samarb
jfr. Husleieloven § 11-1).

Dagens samarbeidsplaner
På bakgrunn av vedtaket og hvilke
samarbeidsplan. Innholdet i planen
at søker skal overholde husleiekon
dette så lager vi egne individuelle m
eksempler). Der det er behov for tj

Mottatt
boligsøknad

Vurderes av
fagavdeling

Vedtak
fattes

Ved
ledighet

Adresse

Flytskjema boligsøknad
Behandles i
tverrfaglig
7

tvedtak jfr. forvaltningsloven og kan påklages. Klagen
g drøftningsteam og ved opprettholdelse av klagen

organ.

personer:
l boliger så får vedkommende innkalling til samtale
eidsplan og inngåelse av husleiekontrakt (tidsbestemt 3 år

utfordringer den enkelt har, så utarbeides en
er forskjellig fra person til person. Fast punkter i planen er

trakt, betale husleie og overholde husordensregler. Foruten
ålsettinger og arbeidspunkter (se vedlegg 3 for

enester i bolig så forsøker bygge- og eiendomsavdelingen

tildelingsteam
Avslag Fig. 3
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og involvere aktuelle partner for å være med på inngåelse av samarbeidsplanen og
utarbeidelse av denne. Konsekvenser av brudd på samarbeidsplaner er i følge retningslinjene
for tildeling av kommunale boliger § 15 at Porsgrunn Kommune kan nekte forlengelse av
husleieavtalen.

Workshop

Det ble arrangert en workshop om samarbeid fredag 15. april 2011, der målsettingen var å
utarbeide forslag til tiltak for hvordan vi kan bedre samarbeidet vårt rundt bosetting av
personer og oppfølgning for å skape egen boligkarriere.
Det ble dessverre frafall fra wokshopen fra psykisk helsetjeneste og dermed ble det kun NAV,
tjenestekontoret og bygge- og eiendomsavdelingen som deltok. For å bidra til at psykisk
helsetjeneste og rusomsorg skal få bidra med sine ideer/forslag ble dette tatt opp i intervjuet
med dem og i tilegg er forslag til tiltak fra workshop med småhus prosjektet tatt med i
utarbeidelsen av tiltakene i prosjektet. I workshop vedrørende småhus deltok to
ruskonsulenter, liste ansvarlige fra boteam, avdelingsleder boteam og bygge- og eiendom ved
fagleder boligbistand samt prosjektleder.

Sammendrag av forslag tiltak
I workshop med NAV og tjenestekontoret ble det fokusert på strukturen i samarbeidet mellom
bygge- og eiendomsavdelingen og andre virksomheter. Det kom frem et ønske om å utarbeide
et ”kart” for å synliggjøre strukturen med bolig i fokus. Dette hang sammen med at det ofte er
flere planer for enkelt personer og det vil være viktig for oss og for brukere å se
sammenhengen mellom planene. Ved å synliggjøre en slik struktur kan vi være med på å
forbygge at vi gjør samme jobben samt at vi jobber i samme retning – mot brukerens mål og
bidra til å skape selvstendighet.
I arbeidet med workshop om småhus så var det i hovedsak samspill mellom samarbeidsplaner
og vedtak som var sentralt for deltakerne. Det viser til at de å ha fellesforståelse for planen og
dens mål, hvilken rolle den enkelte har og at målsettingene for bruker er realistiske. Under
dette punktet var også samarbeidet mellom 1. og 2 linjetjenesten, samt Politi, et punkt der det
var ønskelig med mer samarbeid.
Bedre boligfaglige vurderinger og en revurdering av boligkartleggingsskjema der det var mer
fokus på den enkeltes boligkarriere var ønsket slik at arbeidet med å få personer videre kan
starte umiddelbart. Dette kan blant annet føre til at rett tiltak blir satt i gang tidligere.
Det kom frem mye ideer og forslag til områder vi kan fokusere på når det gjelder samarbeid
og fokus på den enkeltes boligkarriere.

For all data som kom frem i workshopene så se vedlegg 4

Kompetanse
I BASIS satsningen er et av fokusområdene å heve kompetansen om boligsosialt arbeid
internt i kommunen. I prosjektets mandat skulle det kartlegges behovet for økt boligsosial
kompetanse for samarbeidspartnere til bygge- og eiendomsavdelingen. For å kartlegge dette
ble det utarbeidet en intervju guide (se vedlegg 5) der vi fokuserte på kompetanse og
samarbeid. Følgende ble intervjuet:
 Virksomhetsleder og avdelingsledere ved psykisk helsetjeneste og rusomsorg

o Avdelingsleder Rusteam
o Avdelingsleder Boteam
o Avdelingsleder Gunnigata og leirkupp

 Virksomhetsleder barnevernstjenesten
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 Virksomhetsleder tjenestekontoret
 Nav leder

I intervjuet var det lagt vekt på hvilken boligsosial kompetanse avdelingen har, hvilken
kompetanse har man behov for og hvordan kompetansen kan heves. Det var også flere
synspunkter som kom frem under intervjuene som tas med i arbeidet med tiltakene.

Sammendrag Intervjuer

Boligsosialt arbeid
Det fremkommer i intervjuene at alle har et ulikt syn på hva boligsosialt arbeid er. Flere
legger vekt på både behovet for bistand til å anskaffe bolig og oppfølgningen av leietakeren i
boligen. Andre ser på bolig som en mer fragmentert del av en helhet rundt menneske. Det
fremkommer at naboer og nabomiljø legges det lite vekt på i det boligsosiale arbeid. Det
oppleves i flere av intervju ønsker å ha en felles definisjon på hva boligsosialt arbeid er i
Porsgrunn Kommune og at dette vil kunne bidra til bedre samarbeid.

Fokus på boligsosialt arbeid
Samtlige avdelinger mener at de har fokus på bolig i sitt arbeid, men det er ulikt hvor stort
fokus det har hos de enkelte avdelingene. En av avdelingslederne mener at det er det
boligsosiale som er deres hovedfokus i arbeidet, mens andre avdelinger opplever at de ikke
har prioritert dette nok i det daglige arbeidet.

Boligsosial kompetanse
Blant de spurte menes det at det er boligsosial kompetanse i avdelingene, men det er
vanskelig å definere kompetanse uten an felles definisjon på hva boligsosialt arbeid er i
kommunen. Det opplyses om at det er fokus på ADL ferdigheter og arbeid mot mestring av
hverdagen da dette er en viktig del av å bo. Det fremkommer blant flere at det er mangel på
målrettet og systematisk arbeid med fokus på boligsosialt arbeid.
Ved spørsmål om det er behov for økt kompetanse i avdelingene, ønsker alle avdelinger dette.
Flere av avdeling/virksomhetsleder ønsker om at bygge- og eiendomsavdelingen skal være
tilstede i avdelingene og holde kurs/opplæring om avdelingens spesifikke utfordringer. Andre
ønsker mer dialogbasert arbeid som f.eks. workshop og case arbeid. Kompetanse om de ulike
virkemidlene og lovbestemmelser anses som viktige områder å øke kompetansen. Det
fremkommer at for eksempel å benyttes kompetanse portalen til kurs/opplæring som bygge-
og eiendomsavdelingen kan tilby. Det også sees i sammenheng med kommunens overordnet
plan for kompetanseheving i organisasjonen.

De fleste mener at økt boligkompetanse vil være med på å bedre samarbeidet, da lik kunnskap
vil bidra til mer lik arbeid. Gi informasjon til koordinatorer i kommunen og ha informasjon på
internett og intranett, samt brosjyrer vil kunne bidra til å spre kunnskap i kommunen. En
annen måte å formidle kunnskap på vil være å arrangere workshop der man må være aktive.
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Forslag til tiltak
Alle forslagene til tiltak er utarbeidet med bakgrunnen av de data som er innsamlet i
intervjuer og workshop som er gjennomført i forbindelse med denne rapporten. Utfordringer i
hverdagen og tilegnet kompetanse fra kurs og konferanser er også bidratt til utarbeidelse av
tiltakene.

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

4. Organisatoriske tiltak for å bidra til økt kompetanse og samarbeid.

Tiltak 1 – Kompetanse heving
Det fremkommer blant flere av intervju objektene at det er behov for å øke kompetansen
blant ansatte i et boligsosialt fokus.

Forslag til tiltak
1. Utarbeides i samarbeid med programleder for BASIS. I forbindelse med prosjektets

mandat og fokus på å skape egen boligkarriere, så legges det vekt på å utarbeide
opplæring om boligsosiale virkemidler. Kursene skal være rettet mot direkte bruker
kontakt.

Delmål oppnåelse
7. Forbedre rutiner og samarbeid internt i kommunen
9. Øke boligkompetanse på forvaltnings nivå

Sees i sammenheng med andre tiltak
Tiltaket sees i sammenheng med tiltak 1 – informasjonsstrategi
Bedre informasjon vil bidra til økt kompetanse

Nytte
Samfunns nytte Bekjempe bostedsløshet
Kommune nytte Bedre boligsosial kompetanse fører til bedre samarbeidsklima.

Bedre utnyttelse av kommunal leiligheter
Rett person i rett leilighet – bedre faglige vurderinger

Individ nytte Rett informasjon
Øke muligheter for egen boligkarriere

Kost
Samfunns kost
Kommune kost Personressurser
Individ kost
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Tiltak 2 – Samhandlingsrutine ved bosetting og for oppfølgning
I mandatet til prosjektet fremkommer det at det skal sees på ulike muligheter for å
samarbeide rundt personer som behov for bistand for å opprettholde et botilbud. Foruten
mandat for et helhetlig boligsosialt arbeid er det ikke beskrevet hvordan kommunen bør
samarbeide rundt leietakere.

Forslag til tiltak
1. Utarbeide en samhandlings rutine for bosetting av personer.

Se vedlegg 6 for innspill til samhandlingsrutine uavklarte punkter i rutinen er bla.:
I. Hvordan skal prosessen rundt godkjenning av planen være?

II. Hvem skal delta i planen?
III. Hvor detaljert skal planen være i forhold til ansvar til avdelinger?

Delmål oppnåelse
4. Bedre målrettet bruk av kommunes boliger
5. Redusere ventelister for tildeling av kommunale boliger
7. Forbedre rutiner og samarbeid internt i kommunen
8. Forbedre samhandling mellom bolig, tjeneste og andre støtteordninger med fokus på den
enkeltes boligkarriere

Henger i sammenheng med andre tiltak i prosjektet
Bedre samhandling rundt utfordrende leietakere henger i sammenheng med tiltak 6 og 7 i
delrapport 1- Samarbeidsplan.

Nytte
Samfunns nytte Bekjempe bostedsløshet

Færre utkastelse
Kommune nytte Vellykkede bosettinger

Færre utkastelser – Gi rett bistand i tide (jfr. Rundskriv U10/2002)
Bedre koordinering av tjenestene
Øke omløpshastighetene i kommunale boliger

Individ nytte Oppleve en samlet kommune
Egen boligkarriere
Individuelt tilpasset oppfølgning

Kost
Samfunns kost
Kommune kost Utarbeidelse og oppfølgning av gjennomføring planen.
Individ kost

Tiltak 3 – Boligkartlegging
Det fremkommer at det i boligkartleggingen er behov for å kartlegge mer om den enkeltes
muligheter for egen boligkarriere. Det er også behov for å revurdere boligkartlegging skjema,
for å bidra til at kartleggingene utføres i tråd med retningslinjene.

Tiltak
1. Revurdert nytt fagligvurderings skjema (se vedlegg 7)
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2. Laget veileder for kartlegging (se vedlegg 7)

Delmål oppnåelse
4. Bedre målrettet bruk av kommunes boliger
5. Redusere ventelister for tildeling av kommunale boliger
7. Forbedre rutiner og samarbeid internt i kommunen
8. Forbedre samhandling mellom bolig, tjeneste og andre støtteordninger med fokus på den
enkeltes boligkarriere

Nytte
Samfunns nytte Forebygge bostedsløshet
Kommune nytte Følge retningslinjene

Sikre bedre og korrekt kartlegging
Øke omløpshastighetene i kommunale boliger

Individ nytte Skape egen boligkarriere

Kost
Samfunns kost
Kommune kost Utgjør ingen kostnad
Individ kost

Tiltak 4 – Definisjon av boligsosialt arbeid i Porsgrunn Kommune og fremstilling av
bolig skjematisk.
I intervjuene med virksom- og avdelingsleder fremkommer det at det er ingen felles
definisjon av boligsosialt arbeid og mange ulike synspunkter på hva dette er. Det er ønskelig
med en felles definisjon av dette for å kunne mer målrettet arbeide.

Forslag til definisjoner:
1. Et koordinert og helhetlig samarbeid med fokus på den enkelte boligkarriere.

Arbeidet skal ha som hovedmål å forbygge at mennesker kommer i sosialt og
økonomisk uføre. Kilde:

2. "Boligsosialt arbeid" er samlebetegnelser for arbeidet med å skaffe de fattigste
og svakest stilte i samfunnet egen bolig, hjelp til å mestre sin boligsituasjon og
til å finne sin plass i nærmiljøet. Kilde: P.A. Thyness Fra lokalsamfunnsarbeid til
boligsosialt arbeid - reprise eller fornyelse? Idunn.no

3. Boligsosialt arbeid er målrettet arbeid med sosiale forhold, ressurser og
muligheter i et geografisk definert boligområdet. Kilde: Lemche og Sidelmans
definisjon, referert i P. A. Thyness ”Boligsosialt arbeid”(Kommuneforlaget
2004).

4. Boligsosialt arbeid skal forstås som å tilføre individene nødvendige ressurser og
redusere hindringer i boligsituasjonen, slik at flest mulig kan skaffe og
opprettholde en god bolig og gode boligforholde. L.M Ulfset notater

Nytte
Samfunns nytte Forebygge bostedsløshet
Kommune nytte Samle kommunens boligsosiale kompetanse

Øke omløpshastighetene i kommunale boliger
Individ nytte Møte en kommune som samarbeider og tenker likt.
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Kost
Samfunns kost
Kommune kost Utgjør ingen kostnad
Individ kost

Kilde
Dyb, Evlyn 2001: Tiltak for bostedsløs: en eksempelsamling. Prosjektrapport 309 Byggforsk.
Husbanken.no
Intervjuer med virksomhetsledere og avdelingsledere
L.M. Ulfseth: notater
Nova: Fragmentert og koordinert. Organisering av det boligsosiale arbeidet i norske
kommuner. Oslo: NOVA-rapport 18/08
Porsgrunn Kommune: Boligsosial handlingsplan 2004 - 2008
Porsgrunn Kommune: Boligsosial handlingsplan 2008 - 2012
P.A. Thyness Fra lokalsamfunnsarbeid til boligsosialt arbeid - reprise eller fornyelse?
Idunn.no
P.A. Thyness: Boligsosialt arbeid Kommuneforlaget 2004
Rundskriv -10/2002 – Boligsosialt arbeid – bistand til å mestre et boforhold
Thommesen, Hanne m.fl 2003: Individuell plan. Et sesam, sesam? Kommuneforlaget
Workshoper

Vedlegg
Vedlegg 1 Boligtrappen – Fra boligsosial handlingsplan 2004 – 2008
Vedlegg 2 Mandat: Et helhetlig boligsosialt arbeid
Vedlegg 3 3 stk. eksempler på samarbeidsplaner
Vedlegg 4 Sammendrag workshop
Vedlegg 5 Intervju guide
Vedlegg 6 Innspill til samhandlingsrutine
Vedlegg 7 Boligkartleggings skjema og veilder

Annen relevant litteratur
Plattform for boligpolitikk og boligsosialt arbeid – Fellesorganisasjonen (FO) – Fo.no
Rambøll 2008: Kartlegging blant norske kommuner om organsieringen av boligsosialt
arbeid.

http://biblioteket.husbanken.no/arkiv/dok/3442/fragmentert_koordinert.pdf
http://biblioteket.husbanken.no/arkiv/dok/3442/fragmentert_koordinert.pdf
http://biblioteket.husbanken.no/arkiv/dok/3450/kartlegging_norskekommuner.pdf
http://biblioteket.husbanken.no/arkiv/dok/3450/kartlegging_norskekommuner.pdf


Boligtrapp – Fra boligsosial handlingsplan 2004 - 2008

Oversikten illustrerer hvordan det tenkes at de ulike boligtiltakene henger sammen i en kjede eller trappetrinn.

Nivå Type tiltak Eksempler Kommentar

5 Ordinær bolig Selveid bolig, andelsleilighet, leid bolig,
lavinnskuddsbolig, ungdomsbolig

Du eier eller leier din egen
bolig.

4 Utleiebolig med
kommunal
tildelingsrett
omsorgsboliger og
bofellesskap

Kommunal utleiebolig
Privat utleiebolig
Omsorgsboliger
Bofellesskap

Ulike utleieprosjekter der
kommunen har tildelingsrett
eller samarbeider om tildeling
Med eller uten tilsyn.
Varierende tidsavgrensning
blandet målgrupper.

3 Botrening Botreningstiltak, hybelhus, vernede
botiltak, kollektiv

Botrening for en avtalt periode.
Målrettet mot utflytting til
selvstendig bolig. Varierende
bemanning. Spesielle
målgrupper.

2 Omsorg, behandling,
motivasjon

Behandlings- og omsorgstiltak,
rehabiliteringsinstitusjon, Lavterskel tiltak

Kortere eller lengre tid.
Målsetting å gjøre den enkelte
motivert og i stand til å starte
rehabilitering.
Heldøgnsbemanning. Spesielle
målgrupper

1 Innlosjering Dag-natt losji, midlertidig innkvartering,
avrusningsstasjon

Kortvarig innlosjering for å
sikre husly. Vanlig
døgnbemanning. Blandede
målgrupper.

Kommunen ønsker å bygge opp sitt boligsosiale tilbud med tanke på varige løsninger. For de aller fleste vil dette
være en integrert bolig, hvor det knyttes ulike tjenester til. Behovet for ppfølging kan variere. Husstandens
økonomiske situasjon vil også variere og være et aspekt i det boligsosiale arbeidet. Kommunen legger opp til at
kommunale leietakere kan kjøpe boligen de leier av kommunen, som er svært gunstig for beboeren. Den
kommunale leietakeren slipper å finne nytt bosted og på nytt etablere seg på grunn av en positiv endring i
økonomisk situasjon.
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MED BRUKEREN I FOKUS, LEVERE AVTALT TJENESTE, LØPENDE FORBEDRET

PORSGRUNN KOMMUNE
Bygge- og eiendomsavdelingen

ET HELHETLIG BOLIGSOSIALT ARBEID

Kap.: Side: 1 av 5

Utarbeidet av: LF Status:

BOLIGFORVALTNING OG TILDELING

MANDAT

Dato: 11.11.00 Revidert:

05.10.2010

BAKGRUNN

Det er i forbindelse med boligsosial handlingsplan og omorganisering av Porsgrunn

kommune påpekt at prosessen for tildeling av kommunale utleieboliger bør

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

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

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

tenking i kommunens utøvelse av boligpolitikk for vanskeligstilte grupper ved bruk

av ulike boligvirkemidler i tildelingsprosessen.

HENSIKT

Sikre en hensiktsmessig og effektiv tildelingsprosess ved tildeling av kommunale

utleieboliger.

ANSVAR

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

boligpolitikk for vanskeligstilte grupper i Porsgrunn kommune.

 Koordinerer boligsøknader

 Saksbehandler boligsøknader

 Foretar økonomisk vurdering av søker

 Iverksetter vedtak og tiltak knyttet til boligsøknader

 Fremskaffer boliger

 Administrerer boligkø

 Har oversikt over kommunes boliger og boligvirkemidler

 Har oversikt over behov

 Behandler klager på vedtak

 Gjør tiltak i forbindelse med klagesaker når det gjelder mislighold av

leieavtaler ved bruk av boligvirkemidler

 Uttalelser knyttet til eventuell heving av leieavtaler

 Gjør vedtak i forhold til fornying av leiekontrakter
 Foreslår endring innen boligklassifisering
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Text Box
På vei til egen boligkarriere - Milepel 2Vedlegg 2: Mandat et helhetlig boligsosialt arbeid
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ET HELHETLIG BOLIGSOSIALT ARBEID

Kap.: Side: 2 av 5

Utarbeidet av: LF Status:

BOLIGFORVALTNING OG TILDELING

MANDAT

Dato: 11.11.00 Revidert:

05.10.2010

OPPRETTELSE AV TVERRFAGLIG DRØFTINGSTEAM

Det etableres tverrfaglig drøftingsteam for innstilling ved tildeling av kommunale

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

eller for å bli boende i bolig.

Teamets rolle:

 Innstiller for Tildeling og avslag på utleiebolig

 Gjør nødvendige prioriteringer ved innstilling ved tildeling av boliger

 Anbefaler tiltak for mestring av og i boforholdet

 Drøfter tjenestetilbud og oppfølging i bolig, herunder omsorgstjenester,

boveiledning, økonomisk bistand og andre forhold av betydning

 Anbefaler tiltak knyttet til bomiljø hensyn

Teamet må ha kompetanse om:

 De enkelte bomiljø og sammensetning

 Boligers fysiske standard, tilgjengelighet og beliggenhet

 Boligvirkemidler

 Forvaltning

Teamet består av en (1) representant fra fagavdelingene:

 Bygge- og eiendomsavdelingen

 Tjenestekontoret

 NAV Porsgrunn

 Barneverntjenesten

 Psykisk helsetjeneste og rusomsorg

 Eventuelt andre ved behov

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

etter 3 måneder.



MED BRUKEREN I FOKUS, LEVERE AVTALT TJENESTE, LØPENDE FORBEDRET

ET HELHETLIG BOLIGSOSIALT ARBEID

Kap.: Side: 3 av 5

Utarbeidet av: LF Status:

BOLIGFORVALTNING OG TILDELING

MANDAT

Dato: 11.11.00 Revidert:

05.10.2010

Dagsorden på møtene:

 Gjennomgår tidligere saker - for eventuell revurdering /status/oversikt

 Fordeler nye saker til fagavdelingene

 Drøfter innstillinger

 Fatter beslutninger

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

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

 Eventuelt

FAGAVDELINGENES ANSVAR:

Oppfølging i boligene utføres av fagavdelingene innenfor økonomiske rammer i

samarbeid med bygge- og eiendomsavdelingen

Fagavdelingene’s rolle:

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

herunder vurdere boevne hos søker.

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

servicefunksjoner, tilgjengelighet, nærmiljø mv.

 Gjør innspill til tilgjengelighet og lokalisering

 Innstiller på tiltak overfor søker

 Forplikter tverrfaglig samarbeid på tiltakene, ved å iverksette nødvendige

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

rett tid.

 Gir tilstrekkelig oppfølging med nødvendig tilbakemelding.

 Tjenestene ytes innenfor fagavdelingenes disponible rammer.

FORPLIKTENDE SAMARBEID PÅ TVERS AV AVDELINGER OG VIRKSOMHETER

Som verktøy i forbindelse med tildeling av kommunal bolig benyttes:

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

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

mestre boforhold

FLYTSKJEMA FOR TILDELING AV KOMMUNALE BOLIGER:

TYPE AKTIVITET: HVEM HAR ANSVAR:

Gir generell kundeveiledning, hjelper med utfylling

av skjemaer mv. Servicesenteret

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

Gjennomgår søknaden mht. mangler på

dokumentasjon og lignende. Bygge- og eiendomsavdelingen

Sender foreløpig svarbrev

Registrerer søknaden i BoKart

Felles administrasjonsavdeling

Fordeler saken i tverrfaglig drøftingsteam til

fagavdelingene for vurdering og prioritering Bygge- og eiendomsavdelingen

Kartlegger og innstiller på tiltak overfor søker

Ajourføring i BoKart

Fagavdelingene

Drøfter saken – anbefaler tildeling/prioritering av

bolig

Tverrfaglig drøftingsteam

Melder vedtak til søker

Ajourfører i BoKart

Bygge- og eiendomsavdelingen

Settes inn i eventuell kø Bygge- og eiendomsavdelingen

Foretar vedtak på tildeling konkret bolig Bygge- og eiendomsavdelingen
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ET HELHETLIG BOLIGSOSIALT ARBEID

Kap.: Side: 5 av 5

Utarbeidet av: LF Status:

BOLIGFORVALTNING OG TILDELING

MANDAT

Dato: 11.11.00 Revidert:

05.10.2010

MALER – SKJEMAER:

 Søknadsskjema

 Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger

 Innstilling - mal

 Brevmal om vedtak etter søknad fra søker

 Tverrfaglig samarbeidsplaner mot person
 Husleiekontrakter med ordensregler



3 eksempel på samarbeidsplan

SAMARBEIDSPLAN MELLOM FAMILIEN XXXXXX OG PORSGRUNN
KOMMUNE

Bakgrunn
XXXx , har søkt om kommunal utleiebolig over lang tid. Søker om annen bolig, fordi xxxxx-----
På bakgrunn av sosiale forhold og helsesituasjon, anbefales følgende:

Tiltak:
1. Bygge- og eiendomsavdelingen tildeler xxxx bolig, under forutsetning av at samarbeidsavtalen,

husleiekontrakt undertegnes, samt at xxxxx tar i mot de oppfølgingstiltak som blir gitt av
hjelpeapparatet.

2. Det forutsettes også at nåværende bolig overleveres i henhold avtalen jfr. husleiekontrakt.
3. Tar xxxxxx ikke imot kommunens tilbud, vil ikke kommunen skaffe xxxx annen bolig.
4. Boligen er klausulert for vanskeligstilte husstander og er bolig hjemlet i husleielovens §11.2 for

personer med spesielle boligbehov av midlertidig karakter.
5. Det utarbeides husleiekontrakt for (xx) år med mulighet til forlengelse. Leieforholdet kan sies

opp i leieperioden.
6. xxxxxxx plikter å underrette ansvarsgruppen og utleier straks, dersom xxxxx husstand- og/eller

inntektsforhold endrer seg og forutsetningene for leieforholdet derved også er endret.
7. Boforholdet vurderes på nytt 4 måneder før leieforholdet utløper etter søknad fra xxxxx.
8. Boligen skal være i samme stand ved utflytting som ved overtagelse jfr. bilder som vedlegges

husleiekontrakt ved innflytting.
9. Det kan ikke gjøres bygningsmessige endringer i boligen, herunder også fornying av tapeter,

maling og lignende av xxx.
10. xxxxx kan ikke foreta noen utbedringer eller reparasjoner uten tillatelse og i samråd med utleier

v/ Byggdrift
11. Utleier v/Byggdrift har rett til å inspiserer boligen for å se til at xxxxxx’s ansvar med hensyn til

vedlikehold blir overhold jfr. husleiekontrakt
12. Påføres boligen skader jfr. ovennevnte punkter og husleiekontrakt, utfører utleier v/Byggdrift

nødvendige utbedringer på xxxx bekostninger.
13. xxxxxx plikter å registrere seg som aktiv arbeidssøker ved Aetat hver 14 dag og plikter å ta i

mot et hvert tilbud fra Aetat og sosialtjenesten, samt gå aktivt inn for å anskaffe seg arbeid, kurs,
sysselsetting etc.

Xxxxxx’ plikter knyttet til utleieboligen er;
1. å ikke påføre boligen bygningsmessige skader.
2. å utføre regelmessig renhold og overholde hygiene i boligen.
3. å holde boligen i orden både inne og på boligens uteområde.
4. å ikke fjerne eller demontere fastmonterte gjenstander og utstyr i boligen.
5. at vedlikeholdsansvar må utføres fagmessig og i samsvar med utleier v/ Byggdrift.

Hovedmålsetting/hensikt
 Overholde husleiekontrakt og husordensregler
 Boligen skal ikke påføres bygningsmessige skader jfr. Husleiekontrakt.

Fremdriftsplan i tildelingsprosessen:
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DATO – TID: HVA SKJER:
Fredag den xxxxxxx
Sted: Bygge- og eiendomsavdelingen

Møte med ansvarsgruppe med presentasjon av
kommunens boligtilbud

Torsdag den xxxxxx Hjemmebesøk av barneverntjenesten i xxx
Torsdag den xxxxxx
Sted: Bygge- og eiendomsavdelingen

Møte med ansvarsgruppe med gjennomgang
av samarbeidsplan og vedtak om
boligtildeling

Torsdag den xxxxxx
Sted: Bygge- og eiendomsavdelingen

Møte med ansvarsgruppe med undertegning
av avtaler

Torsdag den xxxxxxxx Hjemmebesøk av barneverntjenesten i xxxx
Torsdag den xxxxxxx
Sted: Bygge- og eiendomsavdelingen

DVD/Video – Gratulerer med ny bolig
Drøfte - hva betyr dette av plikter

Torsdag den xxxxx
Sted: Bygge- og eiendomsavdelingen

Gjennomgang av husleiekontrakt og
ordensregler

Torsdag den xxxxxxx
Sted: Bygge- og eiendomsavdelingen

Tildeling av bolig – gjennomgang

Torsdag den xxxxxxx Befaring av kommunens boligtilbud
Uke xxx
Sted: Bygge- og eiendomsavdelingen

Innflytting i kommunens boligtilbud
Underskriving av husleiekontakt
Utlevering av nøkler m.m.

Frist i løpet av uke xx Fraflytting – rydding og rengjøring av xxxx
Avtale om levering av nøkler

Ansvarsgruppen avholder møtene med xxxxx ved bygge- og eiendomsavdelingen jfr. ovennevnte
plan.

Xxxx tolk er bestilt til møtene.

Dersom det oppstår uforutsette bygningsmessige forhold som får konsekvenser for fremdriftsplanen,
korrigeres fremdriftsplanen jfr. disse forhold.

Ansvarsgruppe:
Det opprettes en ansvarsgruppe rundt xxxxxx, med representanter fra:
 Bygge- og eiendomsavdelingen
 Barneverntjenesten
 Sosialtjenesten
 Andre offentlige instanser ved behov

Ansvarsgruppen kan uten hinder av taushetsplikten utveksle nødvendig opplysninger som er
nødvendig for saken.

Plan for oppfølging i bolig:
1. Ansvarsgruppen befarer boligen inntil 1 - 2 ganger pr. år sammen med leietakerne
2. Barneverntjenesten setter inn oppfølgende hjelpetiltak i samråd med foreldre. I første omgang

hjemmekonsulent/miljøarbeider i hjemmet inntil 2 ganger i uken. Ordningen evalueres
fortløpende med tanke på varighet og behov.

3. Utleier v/Byggdrift foretar inspeksjon inntil 6 ganger pr. året jfr. husleiekontrakt.
4. Sosialtjenesten legger til rette for i samarbeid med Aetat arbeidstiltak og bistår med økonomisk

støtte der familien har rett på en slik ytelse.



5. Samarbeidsplanen evalueres fortløpende og gjelder i leieperioden jfr. husleiekontrakten.

Samarbeidsplan er utstedt i fire eksemplar, hvor ett eksemplar beholdes hos bygge- og
eiendomsavdelingen, ett eksemplar hos sosialtjenesten, ett eksemplar hos barneverntjenesten, og ett
eksemplar hos xxxxxxxx.

Samarbeidsplanen er oversatt skriftlig som også underskrives av partene.

Porsgrunn den______________

___________________________ _____________________
xxxxxxxx xxxxxxx

____________________________ ______________________
Xxxxxxxx xxxxxxxx
Bygge- og eiendomsavdelingen Barnevernstjenesten

____________________________
xxxxxxxx
Sosialtjenesten

_____________________________
Tolk - språk
Bekrefter på å ha oversatt muntlig



SAMARBEIDSPLAN MELLOM HUSSTANDEN XXXXXXX OG PORSGRUNN
KOMMUNE VED BYGGE- OG EIENDOMSAVDELINGEN.

Bakgrunn
Husstanden xxxxx bosettes i henhold til avtale mellom Porsgrunn kommune og IMDI om bosetting.
Vi kan på denne bakgrunn gjøre følgende

Tiltak:
 Bygge- og eiendomsavdelingen tildeler xxxxxxxx leilighet nr. xxxxx i xxxxx borettslag under

forutsetning av at borettslaget godkjenner fremleieforholdet. Det henvises til brev av xxxxx fra
bygge- og eiendomsavdelingen.

 Boforholdet vurderes på nytt 4 måneder før leieforholdet utløper etter søknad fra xxxxx.

xxxxx har ansvaret for å:
1. Underrette utleier straks dersom husstands- og /eller inntektsforhold endrer seg og

forutsetningene for leieforholdet også derved er endret
2. Overholde husleiekontrakt
3. Arbeide for å få fast inntekt slik at det er mulig å skaffe bolig i ordinært boligmarked.

Hovedmålsetting/hensikt
 Overholde husordensregler og husleiekontrakt
 Arbeide for å få fast arbeidsinntekt
 Arbeide målrettet for å bli i stand til å kjøpe egen bolig

Kommunen kan vurdere hvis behov, søknad om finansieringsbistand til kjøp av nøktern bolig.

Samarbeidsplanen er utstedt i tre eksemplar, hvor ett eksemplar beholdes hos bygge- og
eiendomsavdelingen , ett hos sosial- og flyktningtjenesten og ett eksemplar hos xxxxxxxxxxx.

Porsgrunn den xxx

________________________ ___________________________
Xxxxxx Bygge- og eiendomsavdelingen

xxxxxxx

_________________________ __________________________
NAV – flyktning Tolk



SAMARBEIDSPLAN MELLOM XXXXXXXX, BYGGE- OG EIENDOMSAVDELINGEN
OG UTFØRER

Bakgrunn
xxxxxxx, har søkt om kommunal utleiebolig da han er uten bolig. Han har behov for hjelp, støtte og
veiledning for å mestre sitt boforhold. På denne bakgrunn anbefales følgende

Tiltak:
14. Bygge- og eiendomsavdelingen tildeler xxxxxxx bolig nr. xxxx utleieboliger imidlertid i

påvente av ferdigstillelse av boliger i xxxx. Det forutsettes at samarbeidsavtalen, husleiekontrakt
undertegnes, samt at xxxx tar i mot de oppfølgingstiltak som blir gitt av hjelpeapparatet. Jfr.
tildelingsbrev av xxxxxx..

15. Porsgrunn kommune vil etter søknad fra xxxx vurdere på nytt kommunens boligengasjement,
dersom forutsetningene blir fulgt opp i henhold til målsetningen i samarbeidsplanen.

xxxxx har ansvaret for:
6. å delta på ansvarsgruppemøter og følge opp avtaler med sosialtjenesten og bygge- og

eiendomsavdelingen mv.
7. å holde boligen rusfri og ta i mot nødvendig oppfølging for å mestre boligforholdet.
8. å underrette utleier straks dersom leierens husstands- og/eller inntektsforhold endrer seg og

forutsetningene for leieforholdet derved er endret.

Hovedmålsetting/hensikt
 Overholde husleiekontrakt og husordensregler
 Boligen skal ikke påføres bygningsmessige skader jfr. Husleiekontrakt.

Ansvarsgruppe:
Det planlegges opprettet ansvarsgruppe rundt xxxxxx. Ansvarsgruppen kan uten hinder av
taushetsplikten utveksle opplysninger som er nødvendig for saken. Bygge- og eiendomsavdelingen
kan inntre ansvarsgruppen ved behov.

Samarbeidsplanen evalueres i medio xxxxxx.

Samarbeidsplan er utstedt i tre eksemplar, hvor ett eksemplar beholdes hos bygge- og
eiendomsavdelingen,, ett eksemplar hos boteam, og ett eksemplar hos xxxxx.

Porsgrunn den______________

___________________________
xxxxxxxxx

____________________________ ___________________________
Utfører xxxxxx

Bygge- og eiendomsavdelingen
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Samarbeidsplan

xxxxxx

&

Bygge- og eiendomsavdelingen, Boteam, Rusteam og LAR

Adr. xxxxxx

Hensikt
Samarbeidsplanen skal være ett ledd på vei mot din boligkarriere og hvilke målsettinger du har for ditt leieforhold med Porsgrunn kommune. Planen
skal bidra til å bevisstgjøre ansvar og roller i ditt leieforhold med Porsgrunn kommune.

Deltakere:
xxxxxx, Boteam og Bygge- og eiendomsavdelingen xxxxxxx

Plan lengde og evaluering:
Planen følger ditt leieforhold og er satt til 3år. Se vårt brev datert xxxxxxx
Planen evalueres fortløpende og revurderes årlig

Igangsatte vedtak:
Bygge- og eiendomsavdelingen: Leier ut xxxxx. Husleiekontrakt fra xxxxxx og 3 år jfr.husleieloven § 11-1.
Boteam: eks. Praktisk bistand. Ved innflytting 5 timer pr. uke. Revurderes ved behov.
Rusteam: eks. Rusmestring
LAR: eks. Metadon behandling
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Hovedmål for leieperioden:
Opprettholde en god og stabil bo situasjon i leieperioden.

Samarbeidsplan
Navn: xxxxxx Dato: xxxxxx
Mål Tiltak Dato

oppstart/
evaluering

Ansvarlig person Kontaktperson
i kommunen

Kommentar

Overholde husleiekontrakt Følge husleiekontrakten som
inngås ved innflytting. Se
vedlegg 1

Innflytting leietaker xxxxx

Hindre skader på bygget Være bevisst på hvem som er
på besøk.
Anmelde hærverk til Politi.
Gi beskjed til bygge- og
eiendom.
Inspeksjoner utføres av
byggdrift ved varsel.
Se vedlegg 1 og brosjyre

Innflytting leietaker Xxxxx
Xxxxx
xxxxx

Ha innbo forsikring Tegne innboforsikring før
innflytting

Før
innflytting

leietaker / xxxxx

Betale husleie Opprette trygdetrekk Innflytting leietaker xxxxx Gjøres sammen med xxxxx
Nedbetale husleierestanse Opprette trygdetrekk Pågår leietaker xxxxx Restanse kr. 11.472.-

Trekker kr. 500.-
Følge opp avtaler med
Bygge- og
eiendomsavdelingen

Følge opp avtaler vedrørende
småhus
1x pr.mnd hjemmebesøk de 4
første mnd.

Leietaker/ xxxxx xxxxx Hjemmebesøk:
Onsdag 19/1-11 kl. 12
Onsdag 23/2-11 kl. 12
Onsdag 23/3-11 kl. 12
Onsdag 20/4-11 kl.12

Være en god nabo Begrense besøks trafikk og
holde tomten ryddig og pen.

leietaker xxxxx

Ta i mot bistand fra Boteam
for bo.

Følge vedtak. leietaker / xxxxx xxxxx Revurderes ved innflytting.
Skal ikke avsluttes uten
dialog med bygge- og
eiendom.
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Kontaktpersoner i Porsgrunn kommune

Samarbeidsplan, oppfølgning i
bolig

xxxx, Bygge- og eiendom Telefon kl. 08.00 – 16.00

Husleiekontrakt, klager, husleie,
trygdetrekk

xxxx, Bygge- og eiendom Telefon kl. 08.00 – 16.00

Skader på huset, vedlikehold xxxx, Byggdrift Telefon
Boteam Boteam, xxxxx Telefon
Rusmestring xxxx Telefon
LAR xxxx Telefon

Ansvarsgruppe
Involverte personer i samarbeidsplanen/ansvarsgruppen kan dele opplysninger som er relevant for xxxxxx bo oppfølgning.

Revurdering
Samarbeidsplanen revurderes etter 6 mnd eller ved behov.

xxxxxx Bygge- og eiendom Boteam
xxxxxx xxxxxx

Rusteam Lar
xxxxx xxxxxx
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VEDLEGG TIL SAMARBEIDSPLAN

Skadeverk
Oppstår det skadeverk på huset er det leietakers ansvar. Som leietaker er det din plikt å melde fra om skade, enten det er påført av deg eller andre, til
Porsgrunn kommune ved kontaktperson. Har skaden blitt påført av andre, anbefales det at dette blir anmeldt til Politiet, da dette kan bidra til at skaden
kan dekkes av ditt forsikringsselskap. Alle skader skal utbedres av fagkyndig personell og vil belastes av leietaker.

Ved skader:
Hva Hva gjør leietaker Hvem kontaktes Hva skjer Hvem belastes
Skader/hærverk påført av
leietaker eller andre

Leietaker kontakter
Porsgrunn kommune.
Leietaker anmelder til Politi
(Hvis det er grunnlag for
dette)

Leietaker kontakter
Porsgrunn kommune

Byggdrift inspiserer skaden.
Skaden bør anmeldes Politi
hvis det er grunnlag for
anmeldelse

Skaden utbedres og belastes
leietaker. Er det en
forsikringssak skal skaden
utbedres av fagkyndig
personell i samråd med
Porsgrunn kommune

Andre akutte skader
- eks. vannskader eller
andre skader som må
stoppes umiddelbart

Forsøker å hundre skadens
omfang

Leietaker kontakter
bygningsvakt tlf.

Byggdrift inspisere skaden Ved hærverk/skader påført
av leietaker, belastes
leietaker.



Oppsummering av workshop 15/4-11

Utfordringer for å få personer videre i boligkarriere:
Boligfokus i planer
Økonomisk trygghet – Bolig
Tidlig planlegging av boligkarriere
Snu omdømme om kommunen
Informasjon (Praktisk rettet – Riktig informasjon)
For høy standard- vil ikke flytte
Sammenheng mellom planer (alle må kjenne til planene)
Oppfølgning av planer – hvem? (kommunisere om planene)
Ha oppdaterte husstands opplysninger
Riktig boligbygging
Gjeldsproblemer
Holdninger om bolig
Helheten rundt bruker
Ha samtykke til å dele informasjon om bolig/oppfølgning
Vedtak må være i sammenheng med planer
Fordele oppgaver i planen
Riktig målsetting – realistiske planer
Realistiske forventninger
Utnytte eksisterende planer
”sortere grupper” – prioritere hvem vi skal satse på
Kartlegging: Bolig ”Hvor viktig?”

Hva satse på?
Hvor er personene

Revurdere boligkartlegging
Kunnskap om retningslinjer og bolig
Reise rundt: -undervise hos virksomheter
Forankring hos leder
Felles forståelse: boligsosialt arbeid – virkemidler
Suksess faktorer hos de som har boligkarriere

Kompetanse
Opplæring internt
Opplæring eksternt
Samarbeid med HiT
Utdanne personer i kommunene

Forslag tiltak fra gruppene
1. Boligkartleggingsskjema

 Revurdere
 Fokus på boligkarriere
 Egen vurdering
 Se helheten
 Opplæring av kartlegging

2. Synliggjøre struktur for samarbeid
 Bolig i fokus
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 Dagen strukter
 Benyttes både for ”oss” og for bruker
 Hvem gjør hva
 Planer (se sammenheng mellom planer)

Workshop småhus

Faste trekk av strøm og husleie
en god dialog/felles forståelse
Felles dokumentering (for eksempel må boteam være flinke til å dokumentere)
Boteam/Rusteam bør kjenne GODT til husreglene
Samarbeidsplan og tiltaksplan gå hånd i hånd
”ikke godta et nei” – Prøve hver dag
Ukeplan
Opplæring viktig – hjelp til selvhjelp
Klare prosedyrer. En plan for tjenesten – jobbe etter mål/delmål
Bygge- og eiendomsavdelingen ha jevnlig kontakt med beboer for gjennomgang av husregler
De som har stor psykiske problemer – bør ha psykiatriske tjenester
Informasjon til naboer (hva er gjort) Fortløpende. Brukermedvirkning. Inkludering i praktiske
ferdigheter
Ikke uønska trafikk fra personer i rusmiljø

Bolig plan

IPVedtak bistand

IntroplanAktivitetsplan
NAV



God fortløpende informasjon til beboer. Opplæring i ADL. IP. Ansvarsgruppemøter. Finne
suksess faktorene fra Bevervegen (Småhus 1)
Naboer og Beboer skal ha faste telefonnummer
Fasttrekk av husleie og strøm
Kriseplan
Økning av vedtak i starten av innflytting
Naboklager (Ta tak i med en gang)
Unnlatelse ved betaling av husleie (tidlig beskjed ved avvik)
Tydelig fokus på boligsosialt arbeid
Forbedre tjenesten i forkant
Avklare
Samarbeidsavtale i forhold til utearealer (vaktmester)
Informere politiet om hvem som bosettes i småhus (Formalisere samarbeid, møter ect.)
Spesialisthelsetjenesten

Forslag til tiltak
1. Samarbeidsplan/Individuellplan/Tiltaksplan

a. Fokus på å mestre et boforhold (motivasjon/egenmestring/ansvarligjøring)
2. Samarbeid mellom 1. og 2.linje tjenesten og Politi

a. Felles forståelse (hva er samarbeid og boligsosialt arbeid)
3. Planer

a. Felles forståelse
b. Rolle avklaringer
c. Mål/Utfordringer
d. Planer i samråd med tjeneste

4. Oppfølgning
a. Tjeneste etter behov, ivareta hele personen
b. Rolle avklaring
c. Tydelige tiltak og prosedyrer (Ukeplan)
d. Tjenester i samråd med planer

5. Naboklager / unnlatelse ved betaling av husleie
a. Tidlig melding til aktuelle samarbeidspartnere

6. Uteområder
a. Samarbeidsavtale i forhold til uteområder (vaktmester)



Intervju guide

1. Hva legger du i boligsosialt arbeid?

2. Mener du at dere har fokus på boligsosialt arbeid i din virksomhet?

3. I hvilken grad anser dere at dere har nødvendig boligsosial kompetanse og evt. har dere
behov for kompetanse om boligsosialt arbeid hos din avdeling/virksomhet?

5. Hva kan økt boligkompetanse gjøre for deres klienter?

6. Hvilken boligsosial kompetanse har din avdeling behov for og hvordan kan Bygge- og
eiendomsavdelingen bidra til å ha et boligsosialt fokus i din avdeling?

7. Hvordan bør kompetansen styrkes?

8. Hvordan kan boligsosialkompetanseheving bidra for bedre samarbeid?
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Utkast til:
Samhandlings dokument – boligsosialt arbeid

Bakgrunn
Porsgrunn Kommune har et særlig ansvar for vanskeligstilte på boligmarkede. Det boligsosiale
arbeidet organiseres fra bygge- og eiendomsavdelingen og fremkommer i mandatet ”Et helhetlig
boligsosialt arbeid”.

Hensikt
Hensikten er å sikre en hensiktsmessig bruk av kommunalt disponerte boligvirkemidler og bidra
til å skape egen boligkarriere for leietakere i kommunale disponerte boliger.

Sentrale henvisninger
 Lov om sosialtjenester fra arbeids og velferdsforvaltningen

o § 15. Boliger til vanskeligstilte
Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal medvirke til å skaffe boliger til
vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på
boligmarkedet.

o § 27. Midlertidig botilbud
Kommunen er forpliktet til å finne midlertidig botilbud for dem som ikke klarer

det selv
 Rundskriv U10/2002 – Boligsosialt arbeid – bistand til å mestre et boforhold
 Mandat for et helhetlig boligsosialt arbeid i Porsgrunn Kommune

Ansvar ved boetablering
Ansvar ved boetablering deles inn:

Bygge- og eiendomsavdelingens ansvar:
Tildele bolig, planlegge og iverksette boligsosiale tiltak herunder utarbeidelse samarbeidsplan.
Koordinere boligsøknader med og uten tjenester i bolig.

Tjenestekontoret
Fatte vedtak i tråd med søkers behov for å blant annet opprettholde en botilbud jfr. LOST §§ 4-2
og 4-3

Utfører av tjenester i hjemmet (Boteam og psykisk helsetjeneste)
Delta på utarbeidelse av samarbeidsplan i tråd med vedtak fattet fra tjenestekontoret. Følge opp
leietakere i bolig og bidra med naboarbeid.

Andre virksomheter (fagavdelinger ):
Delta på utarbeidelse og oppfølgning av samarbeidsplan med fokus på den enkeltes boligkarriere
enten det er og oppretthold botilbud eller å etablere seg på privat leiemarked. Målsettingen og
fagavdelingens ansvar i boforholdet til den enkelte fremkommer i samarbeidsplanen
(Fagavdelingene har ansvar for bo oppfølgning (Mandat for et helhetlig boligsosialt arbeid s.3))
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Samarbeid og ansvar mellom avdelinger om boligsosialt arbeid i Porsgrunn
Kommune.
For leietakere med behov for tjenester jfr. LOST § 4-2

Skjema ovenfor illustrer saksgangen i tildeling av bolig og avdelingen/virksomhetens ansvar
rundt leietakers boforhold. Det fremkommer ikke leietakers eget ansvar for sitt leieforhold, dette
reguleres i husleieloven.

Bygge- og eiendomsavdelingen fatter vedtak på tildeling av kommunal bolig ved
ledighet med bakgrunn i tverrfaglig tildelingsteam. Tildelingsteam foreslår også
boligsosiale tiltak.

Tjenestekontoret fatter vedtak på oppfølgning i boligen, som starter opp ved
innflytting. (Boligsosiale/sosiale tiltak)

Bygge- og eiendomsavdelingen tildeler kommunal disponert bolig med tidsbestemt
leiekontrakt 3 år hjemlet i husleieloven § 11-1

Bygge- og eiendomsavdelingen innkaller leietaker til samtale for å utarbeide
samarbeidsplan. Innkalte avdelinger i planen er alltid: tjenestekontoret,
oppfølgingstjenesten og andre aktuelle avdelinger. Leietaker anbefales å undertegne
samtykke til å utveksle informasjon med plandeltakere. Planen sees i sammenheng
med eventuell IP.

Oppfølgningstjenesten følger opp i bolig jfr. vedtak fra tjenestekontoret og
samarbeidsplan.
Bygge- og eiendomsavdelingen følger opp leiekontrakt, samarbeidsplan og eventuelle
klager. Deltar på ansvarsgruppemøter ved behov og følger opp samarbeidsplan.
Bygge- og eiendomsavdelingen har et koordinerende ansvar for samarbeidsplanen.

Sikrere arbeid mot
lik målsetting.
Fordele ansvars
oppgaver

Hensikt Saksgang for oppfølging i bolig

Type bolig og
oppfølgning er
sammenfallende

Type bolig og
oppfølgning er
sammenfallende

Fellesforståelse og
fellesmål gir best
resultat for
leietaker.

Bygge- og eiendomsavdelingen har ansvar for å evaluere samarbeidsplanen.
Sørge for at
planen er i tråd
med målsettingen



Samarbeid og ansvar mellom avdelinger om boligsosialt arbeid i Porsgrunn
Kommune.
For leietakere uten behov for tjenester jfr. LOST § 4-2

Skjema ovenfor illustrer saksgangen i tildeling av bolig og avdelingen/virksomhetens ansvar
rundt leietakers boforhold. Det fremkommer ikke leietakers eget ansvar for sitt leieforhold, dette
reguleres i husleieloven.

Bygge- og eiendomsavdelingen fatter vedtak på tildeling av kommunal bolig ved
ledighet med bakgrunn i tverrfaglig tildelingsteam. Tildelingsteam foreslår også
boligsosiale tiltak.

Bygge- og eiendomsavdelingen tildeler kommunal disponert bolig med tidsbestemt
leiekontrakt 3 år hjemlet i husleieloven § 11-1

Bygge- og eiendomsavdelingen innkaller leietaker til samtale for å utarbeide
samarbeidsplan. Innkalte avdelinger i planen er relevante tjenester søker er i kontakt
med, for eksempel NAV, barnevernstjenesten med mer. Leietaker anbefales å
undertegne samtykke til å utveksle informasjon med plandeltakere.

Deltakeren i planen følger opp sine ansvarsområder fra samarbeidsplanen.
Bygge- og eiendomsavdelingen følger opp leiekontrakt, samarbeidsplan og eventuelle
klager. Deltar på ansvarsgruppemøter ved behov og følger opp samarbeidsplan.
Bygge- og eiendomsavdelingen har et koordinerende ansvar for samarbeidsplanen.

Sikrere arbeid mot
lik målsetting.
Fordele ansvars
oppgaver

Hensikt Saksgang for oppfølging i bolig

Fellesforståelse og
fellesmål gir best
resultat for
leietaker.

Bygge- og eiendomsavdelingen har ansvar for å evaluere samarbeidsplanen.
Sørge for at
planen er i tråd
med målsettingen



Utkast: Faglig vurdering av søknad på bolig

Saksnr.:___/______ Klientnr.:_________
Navn: Født:

Innstillende instans:

Instans:

Saksbehandler:

Dato:

Utredning:
Opplysningene hentet
fra:
Samtykkekompetanse:
Søknadsgrunnlag/
problemstilling:

Forsøkt privat
leiemarked:
Søker egenvurdering
om behovet for
kommunal bolig:
Målsettinger?
Boligforhold:
Nåværende bolig:

Fysisk/psykisk
funksjonsnivå/
bokompetanse:

Type inntekt: Sum Gjeld: Sum
Sosialhjelp:
AAP:
Trygd:
Arbeid:
Annen:

Økonomi pr.mnd:

Hjelpeverge: Ja  Hvem:
Andre opplysninger:

Nåværende tiltak for å mestre å bo:
Instans Tiltak:

Instans Tiltak:

Planlagte tiltak for å mestre å bo:
Instans Tiltak:

Instans Tiltak:
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Retningslinjer
Kartleggingspunkter: Begrunnelse
§ 3: Målgruppe – Må fylles ut

§ 4: Botid – Må fylles ut

§ 6: Behov for bistand

§ 7: Økonomi – Må fylles ut

Andre paragrafer i retningslinjene:

Dato: Underskrift saksbehandler: _____________________

Anbefaling til tverrfaglig tildelingsteam

Avslag:  Tildeling ved ledighet: 
Type bolig : Nærhet til bemanning  Ordinær bolig 
Tidsubestemt:  Tidsbestemt (3år):  Annet leietid:_____________

Begrunnelse for anbefalingen:

Forlag til boligsosiale/sosiale tiltak for å få søkere videre i egen boligkarriere:
Utfører: Innhold:

Forslag til boligtype/sted:

Vurdere spesielle forhold som må tas hensyn til ved valg av bolig/nabo/nærmiljø:

Prioritering:
Vedlegg:



Veileder til utfylling av boligfaglig vurdering

Retningslinjer
Se retningslinjene og veileder til retningslinjene?
Kartleggingspunkter: Begrunnelse
§ 3: Målgruppe – Må fylles ut

Ved bruk av faglig skjønn se
retningslinjer punkt 3.1

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

§ 4: Botid – Må fylles ut

Ved bruk av faglig skjønn se
retningslinjer punkt 4.1 – 4.2

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

Utredning:
Opplysningene hentet fra: Fagsystem, samtaler med bruker, legeerklæring med mer.
Samtykkekompetanse: Har søker samtykkekompetanse?
Søknadsgrunnlag/
problemstilling:

Hvorfor trenger søker kommunal bolig?
(Mister bolig, uegnet bolig, UFB, Økonomi/uro)

Forsøkt privat
leiemarked:

Er det forsøkt å leie på det private leiemarked?
Hvorfor lykkes dette ikke?

Søker egenvurdering om
behovet for kommunal
bolig:

Hvorfor mener søker at han/hun ikke kan skaffe seg bolig selv?
Hvorfor mener søker at han/hun har mistet nåværende bolig?

Boligforhold:
Nåværende bolig: Type bolig og beliggenhet?

Fysisk/psykisk
funksjonsnivå/
bokompetanse:

Fysiske handikap eller psykiske lidelser som påvirker boforholdet eller evnen
til å skaffe bolig selv? Hvordan opprettholder søker nåværende bolig? ADL-
ferdigheter i bolig? Rusproblem?

Økonomi pr.mnd: Må fylles ut med relevante opplysninger.

Andre opplysninger: Andre forhold som gjør at søker fyller retningslinjene for kommunal bolig

Nåværende tiltak for å mestre å bo:
Instans Hvem utfører tjenesten? Tiltak: Hvilke tiltak er satt i gang for å mestre

nåværende boforhold?
Planlagte tiltak for å mestre å bo:
Instans Hvem bør utføre tjenesten Tiltak: Hvilke tiltak bør settes i gang for å mestre

boforhold?



Porsgrunn kommune
§ 6: Behov for bistand

Ved bruk av faglig skjønn se
retningslinjer punkt 6.1 – 6.2

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

§ 7: Økonomi – Må fylles ut
Ved bruk av faglig skjønn se
retningslinjer punkt 7.1 – 7.3

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

Andre paragrafer i retningslinjene

Anbefaling til tverrfaglig tildelingsteam

Avslag:  Tildeling ved ledighet: 
Type bolig : Spesialbolig  Ordinær bolig 
Tidsubestemt:  Tidsbestemt (3år):  Annet leietid:_____________
Spesialbolig er bolig med nærhet til bemanning, ofte i omsorgsboliger.
Ordinær bolig
Tidsubestemte kontrakter er kun for personer over 60år, eller for personer med behov for varig bolig.
Tidsbestemte kontrakter gis til alle andre. Standard leietid er 3år, kan være korter hvis det er behov for
å forsøke ut bolig/kartlegge nærmere boligbehov. Se § 12 i retningslinjer med veildeningspunkt

Begrunnelse for anbefalingen:
Begrunne hvorfor søker omfattes av retningslinjene for tildeling av kommunal bolig. Hvorfor kan ikke
søker skaffe bolig selv?
På hvilket grunnlag gis vedtaket om kommunal bolig?

Forlag til boligsosiale/sosiale tiltak for å få søkere videre i egen boligkarriere:
Forslag til hvilke tiltak bør vurderes å settes i gang for at søker skal mestre boforholdet?
Hvordan skal søker komme videre i egen boligkarriere, enten mål er mestre nåværende boforhold eller
om det er å eie/leie bolig.
Utfører: Innhold:
Hvem Hva bør tjenesten innerholde

Forslag til boligtype/sted:
Hvor bør boligen ligge? Type bolig som passer best? F.eks. i nærhet til skole/barnehage. Eller usjenert

Vurdere spesielle forhold som må tas hensyn til ved valg av bolig/nabo/nærmiljø:
Er det spesielle forhold med søkers atferd som er viktig ved bosetting? Rus? Bråk? Mye besøk?
Andre forhold som kan ha konsekvenser for naboer og omgivelser som vi bør ta hensyn til.

Prioritering: Hvor mye haster dette?§ 8 i retningslinjene punkt 8.1 i veileder
Vedlegg:
Ligger det ved vedlegg fra for eksempel spesialisthelsetjenesten som er dokumentasjon som er spesielt
vektlagt i boligkartleggingen/vurderingen.


