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Forord

Agderforskninghar på oppdragfra Moss kommunegjennomførten forana-
lyseav detboligsosialearbeideti Mossog innhentetogsammenliknetenkel-
te nøkkeldatasombeskriversituasjonen.Foranalysener initiert av kommu-
nens deltakelsei Husbankensboligsosialeutviklingsprogram,som pågår
fram til mai2014.

Våreanalyserogvurderingerergjort medutgangspunkti følgende:

� Intervjuermednøkkelpersonerpårådmanns/enhetsledernivåi Moss,
Rygge,RådeogVåler.

� Et fellesmøtemednøkkelpersonerfra Mosskommuneog brukerre-
presentanter.

� Tilgjengelig statistikkogdata.
� Relevantenasjonaleog kommunalestyringsdokumenter,NOU-er og

annenrelevantforskningslitteratur.

Prosjektgruppenhar beståttav ChristineSvarstad,Anne LeneDale, Hanne
Cecilie Jensenog Trond StalsbergMydland. I tillegg har Helge Røedog
ThoreK. Karlsenlestgjennomog kommentertutkastettil rapport.Vi takker
ogsåMosskommunefor konstruktivetilbakemeldingerog kommentarerun-
derveis.Manglerog eventuellefeil stårvi selvansvarligefor. Vi håperrapp-
ortenkan bli nyttig i Mosskommunesviderearbeidpå det boligsosialefel-
tet.
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Sammendrag og anbefalinger
Etterenkort innledningoggjennomgangav metodisktilnærmingpresenterer
vi i kapittel tre de relevantestyringsdokumentene,bådefra nasjonaltog lo-
kale hold. I kapittel fire gjennomgårvi stikkordsmessigmomentersom in-
formantenevårela vekt påi intervjuene.I kapittel fem gjennomgårvi stikk-
ordsmessigemomenterfra arbeidsmøtetmedressurspersoner,sominklude-
rer saksbehandlereog representanterfor tjenestemottakerne.I kapittel seks
presenterervi relevanttilgjengelig statistikk på det boligsosialefeltet. Av-
slutningsvispresenterervi våresamledevurderingerog anbefalingeri kapit-
tel syv.

Vårt inntrykk erat Mosskommuneharstørreutfordringerpådetboligsosiale
feltet enn mangeandre kommuner,hovedsakeligpå grunn av geografisk
nærhettil Oslo-regionen.Beliggenhetengjør Moss til et pressområde,både
medhensyntil å skaffeet tilstrekkeligantallegnedeboligerog trolig enstør-
re tilflytting av flere menneskermedboligsosialebehovennkommunenel-
lersville hatt.

Den størsteutfordringenfor Moss på kort sikt er å framskaffenok egnede
boligertil målgruppermedlav eller ingenboevne.I førsterekkegjelderdette
menneskermedpsykiskelidelserog/eller et rusmisbruk.

Videreerdetet stortbehovå utvikle enmerdifferensiertboligmasseennden
kommunenhar til rådigheti dag. Det bør investeresmer ressurseri dette,
samtidigsomdet vil værenoe å hentepå en gjennomgangav hvordanda-
genspraksissementererboligmassenog gir lav utskiftingsgrad.En aktiv ti l-
nærmingtil spørsmåletom overgangenfra leie til eie for de ulike målgrup-
penevil kunnebidra til en økt turnoveri denkommunaleboligmassen,og
frigjøre flere boligertil demestvanskeligstiltegruppene.

På det organisatoriskeplan fremstårfraværetav en systematiskutarbeidet
handlingsplansom den viktigste utfordringen.Mosskommunehar en egen
boligsosialhandlingsplansomer vedtatti 2008.Planengir en grei oversikt
over tilgjengeligeboliger og behov,og definererenkelteprioriteringer,men
beskriverikke rutiner og ansvarfor oppfølging. Vi meneren konkretplan
medprioriterte oppgaver,ansvarsdelingog -oppfølgingog klare rutiner for
samarbeidog informasjonsutvekslingville væreen stor fordel i det videre
arbeidet.
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De boligsosialebehovenei Moss overstigerkapasiteten.Sominformantene
selvpåpekerblir derforoppfølgingengjernepregetav adhoc- løsninger,et-
tersomdetikke er egnedeboligertilgjengelignårbehoveneoppstår.

Det er samtidig relativt bred enighet blant informanteneom behovenei
kommunen:

� Enmerdifferensiertboligmasse
� Fleretilpassedeboligerfor personmedrusmisbrukog/ellerpsykiske

lidelser
� Bedrerutinerfor oppfølgingav menneskermedsvakboevne
� Enmerproaktivtilnærmingtil arbeidetfor å hindreutkastelser
� Inkluderingav tjenestemottakerneogderesressurseri prosessene

Selv om Mosshar storeutfordringerpå det boligsosialefeltet, etterlaterin-
tervjueneog fellesmøtetmedsaksbehandlereog brukerrepresentanteret inn-
trykk av at kommunener godt rustettil å takleutfordringeneinnenboligso-
sialtarbeid;

For det førstehar arbeideten klar politisk forankring i kommunenmeden
erklærtvilje til handlingfor å løseutfordringene.Det synesi tillegg å være
politisk vilje til samarbeidog samhandlingmellom kommunenegjennom
denfelleskommuneplanenmed Råde,RyggeogVåler.

For detandreharkommunenenadministrativledelsesomer engasjerti fel-
tetogsomtydelig signalisererbehovetfor et styrketboligsosialtarbeid.

For dettredjeharMosskommune,NAV, MKE ogandreaktuelleetatereng-
asjerteog kunnskapsrikemedarbeideresomsyneså hainngåendekjennskap
til boligsosialtarbeidog som gir uttrykk for høy gradav endringsviljenår
det gjelderorganiseringenav arbeidet.Det syneså værebredenighetbåde
påstrategisknivå og i førstelinjaom hvade viktigsteutfordringenebeståri.
Dennefelles problemforståelsengir et godt utgangspunktfor forbedringer.
Kompetanseni førstelinjaog hosbrukerrepresentantenebør inkluderesi ut-
formingenavarbeidetframover.

Det er særligpå det organisatoriskeplan det syneså værenoeå hente.En
rekkeaktørerer involvert i boligutvikling, tildeling av boligerog oppfølging
av beboeremedbehovfor omsorg.Somnevntovenfor,manglerdet en klar
beskrivelseav ansvarsfordelingerog samarbeidsrutiner, og en klar plan for
gjennomføringav konkretetiltak og «milepæler»med fastsattetidsfrister.
Dettefçrer blantannettil at ”systemet”hardårligerekontroll medhelheteni



Agderforskning

viii

det boligsosialearbeidetog sannsynligvisheller ikke får utnyttetbeboernes
potensialetil å utvikle segfra leier til eier ennenmersystematiskorganise-
ring kangi.

Vår vurderinger at forholdenei det storeog detheleligger godt ti l rettefor
forbedringerog at kommunenhar alle forutsetningerfor å lykkes i en god
gjennomføringav enaktiv boligsosialpolitikk.

Pået overordnetnivåanbefalervi at

� Et interkommunaltsamarbeidom boligsosialtarbeidmed utgangs-
punkt i den felles kommuneplanenmedRygge,Våler og Rådebør
vurderes.

� Etableringav et felles interkommunalteiendomsselskapbør vurde-
res.

� Det eksistereralleredeet samarbeidinnenrus/psykiatri.En videreut-
vikling av felles hjemmebaserteomsorgstjenesterpå tvers av kom-
munegrensenebørvurderes.

Uavhengigav spørsmåletom interkommunaltsamarbeidvil Agderforskning
anbefalefølgende:

Organisatoriskeanbefalinger:

� Arbeidetmedboliganskaffelserfor boligsosialeformål måværefor-
ankret i reguleringsplanenog væreintegrert med generelleutbyg-
gingsstrategierfor kommunen.

� Det bør utarbeidesen handlingsplanfor det boligsosialearbeidet
som beskrivermål, tidsfrister og ansvarfor oppfølgingbådei for-
hold til boliganskaffelserog i forhold til deulike målgruppene.

� Det bør utvikles en kommunikasjonsstrategisom kan sikre god og
riktig informasjon til offentlighetenom kommunensboligsosiale
prioriteringerogaktiveoppfølgingavdettearbeidet.

� Det bør utarbeidesgoderutiner for jevnlig innhentingav statistikk
ogprognoserfor framtidigebehov.

� Det børvurdereså oppretteenegenseksjonsomkanfungeresomet
klart forankringspunktfor samordningavdetboligsosialearbeidet.

� Førstelinjabørinkluderesi utformingenavenmeraktiv tilnærming.
� Representanterfor tjenestemottakerneog andreinteressenterbør in-

volveresogbli hørti utformingenav densosialeboligpolitikken.
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� For å kommeut av en«adhoc»håndteringssituasjonbørdeti enpe-
riodeavsettesflere ressursertil å utvikle planarbeidetog utvikle go-
deprosesser.Personenesomi daghåndtererdet løpendearbeidetvil
måttekonsentreresegomdet.

Viktigsteutfordringersommåløses:

� Det måskaffestil veie flere boliger for menneskermedlav boevne,
som menneskermed psykiatriske lidelser og/eller rusmisbrukere.
Detteer denmestakutteutfordringen.

� Det bør ogsåskaffestil veie flere større boliger medplasstil store
familier.

� Det bør væreet mål å øke utskiftingsgradeni den kommunalebo-
ligmassen.Moss kommunehar lav utskiftingsgrad(13,5 prosenti
2010) i boligmassen.Kommunener alleredepå vei til å økeutskif-
tingsgraden,blantannetvedinnføringav midlertidigeleiekontrakter.
Et annettiltak kanværeen innsatsfor overgangfra leie til eie,som
vil kunnefrigjøre midler til økt kjøp/innleieav (meregnede)boliger.

� Det boligsosialearbeideti tilknytning til individuell plan (IP) bør
styrkesfor menneskermedlav boevne.

� Arbeidetmedå redusereutkastelserbørgjenopptasog detbørutvik-
lesenstrategifor kontinuerligoppfølgingav tjenestemottakerne.

En rekkeinformantervisertil manglendekoordineringog liten oversiktover
hva de ulike involverte aktørenehar som oppgave.Iverksettingav delpro-
sjektervil kunneøkedenfellesforståelsenav detboligsosialearbeidetog gi
enpositiv effekt for samarbeidet.Vi harderforenkelteforslagtil delprosjek-
ter somkanværerelevantefor detviderearbeidet:

� Hvordangjørebedrebruk avHusbankensvirkemidler?
� Hvordanbidratil bedrebrukermedvirkningi enaktiv sosialboligpo-

litikk?
� Hvordanbestløseutfordringerknyttettil integrasjonavbeboeresom

ikke er ønsketi et nabolag?
� Hvordaninkludereboligsosialtarbeidi individuell plan- IP?
� Hvordanoppnåøkt differensieringog mer universellutforming av

boligmassen?
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1 Innledning

1.1 Om Moss kommunes boligsosiale utviklingsprogram

Kommunenhar ansvarfor gjennomføringav en helhetligog lokalt tilpasset
boligpolitikk. En målsettinger forebyggingog bekjempelseav fattigdomog
bostedsløshetgjennomøkt boligsosialaktivitet og kompetansei kommune-
ne.Husbankensrolle er å leggetil rette for at kommunenehar mulighetog
kompetansetil å ivaretasitt ansvarpå bestmulig måte.De boligsosialeut-
viklingsprogrammeneer et langsiktig og forpliktende samarbeidmellom
kommuneneog Husbanken.I disseprogrammenedeltar kommunermed de
størsteboligsosialeutfordringene.Moss kommunehar inngått en samar-
beidsavtalemedHusbankensomvarer fram til mai 2014.Programmetom-
fatter hovedsakeligøkonomiskvanskeligstilte,nyankomneflyktninger, per-
sonermedpsykiskelidelser,rusmiddelmisbrukereog funksjonshemmede.

I søknadenom deltakelse i Husbankensboligsosiale utviklingsprogram
fremhevesfølgendeutfordringer:
• Fragmentertboligsosialtarbeid.
• Manglendemetodikkfor fellesboligsosialplanlegging.
• Behovfor kompetanseheving.
• Brukermedvirkningenbørsystematiseres.
• Husbankensvirkemidlerutnyttesikke godtnok.
• Vanskeligprivat leiemarkedmedfå ogdyreleieboliger
• Liten ledigheti kommunaleutleieboliger– liten turnover
• For få og for li te samordnederessursertil bo-oppfølgingog bomiljø-

arbeid
• Akuttebehovstyreri for storgradtildelingen

Detteer problemstillingerkjent ogsåfra andrekommunermedboligsosiale
utfordringer.Kommunenønskerbådeen evalueringav nåværendesituasjon
en bedresynliggjøringav det boligsosialearbeideti kommuneplanog øko-
nomiplan.

I følge søknadentil Husbankenskal det boligsosialeutviklingsprogrammet
bidratil oppfyllelseav følgendehovedmål:

1. Variert botilbudsomimøtekommerinnbyggernesbehov

2. Etableresystemfor helhetligboligsosialplanleggingsomen del av kom-
munensøvrigeplanarbeid

3. Effektiv organisering,god kompetanseog systematisksamarbeidmellom
alle berørteaktører
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2 Metode
Moss kommunehar ønsketmedvirkningfra ledere,ansatteog brukerrepre-
sentanter,bådeindividuelle intervjuerog fellesmøter.Detteer en prosesso-
rientert tilnærmingsom etter vårt syn er båderelevantog hensiktsmessig.
Blant annetmedføreren slik tilnærmingi segselv en bevisstgjøringav ut-
fordringeneblant demsomer direkteinvolvert i detboligsosialearbeidet.

Våreanalyserogvurderingertar i tillegg utgangspunkti
� Vårt erfaringsgrunnlagfra tilsvarendeprosjekter
� Forskningslitteraturomboligsosialpraksis
� Relevantenasjonaleogkommunalestyringsdokumenter
� Relevantstatistikksomdokumenterertrender,demografiskutvikling

og faktaomMossogdenboligsosialesituasjonen

Om lag tretti fagligemedarbeidereog ressurspersonerhardeltatti utvikling-
en av forstudien.Vi intervjuet i alt 17 personer.I Råde,Rygge,Våler og
Moss har vi intervjuet rådmenneneog leder eller representantfor NAV. I
Moss kommunehar vi intervjuet ledere/representanterfor hjemmebaserte
tjenester,MossKommunaleEiendomsselskap(MKE), kommunalsjefenefor
helseog sosial,plan,miljø og tekniskogkommuneplanleggeren.

Mosskommuneforeslo informanterbasertpå Agderforskningsbestilling og
disseble kontaktetper telefon/e-post for avtaleom intervju. Intervjuenetok
fra ca. 1-1,5timeog blegjennomførtvedpersonligoppmøte.

Et fellesmøteble gjennomførtmedfagpersonerog ulike brukerorganisasjo-
ner (heretterkalt ressurspersoner).I dette møtet ble også utfordringer –
kompetanse,samarbeidsrelasjoner,virkemiddelbrukog resultaterdirekteog
indirektevurdertog beskrevet. Ressurspersoneneble samleti en3-timersar-
beidsprosesssomble ledetav to forskere.

I gjennomgangenav relevantstatistikkhar vi i samrådmedMosskommune
valgtå sammenlikneMossmedSkien,Haldenog Kongsberg.I tillegg harvi
trukketinn datafra Råde,Våler ogMossderdetteansesrelevant.
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3 Relevante styringsdokumenter

Fra nasjonalthold har det lengeværtet mål at alle skal kunnebo godt og
trygt i godeboliger til rimeligebokostnader.Flestmulig skalværemestmu-
lig selvhjulpnei boligmarkedet,eieegenbolig og væreforsørgetav egenar-
beidsinntekt.Detteer nedfelti St.meld.nr. 23 (2003–2004)Omboligpolitik-
ken. Stortingsmeldingentrekker opp hovedmålog strategierfor å skapeet
velfungerendeboligmarked,skaffeboliger til vanskeligstiltepå boligmarke-
detog økeantall miljøvennligeog universeltutformedeboliger og boområ-
der.En god bolig skal minimumdekkebeboerensgrunnleggendebehovfor
liv og helse.Boligener imidlertid ogsået symbolpå identitet,kultur og be-
hov for tilhørighetog begrepetgod bolig vil derfor væregjenstandfor indi-
viduellepreferanserog vurderinger.Med denvariasjonenenseri familie- og
levemønsterer detsentraltat boligmassenavspeilerbefolkningensønskerog
behov.Begrepettrygg og godbolig omfatterogsåtryggeog forutsigbareju-
ridiske og økonomiskerammebetingelserog et godt velferdssystemsom
ogsågir trygghetfor vanskeligstilte.

Under Kommunal- og regionaldepartementetsansvarsområdehar Regje-
ringensattfølgendehoved- ogarbeidsmål:

� Hovedmål:Økt bosettingav vanskeligstiltepåboligmarkedet
� Arbeidsmål:

• Økt forebyggingogbekjempelseav bostedsløshet
• Økt boligsosialkompetansei kommunene
• Økt boligsosialaktivitet i kommunene

Det sistetilskuddetav føringer for en fremtidig sosial boligpolitikk finnesi
NOU 2011:15Romfor alle om kommunenes boligsosialearbeid, som ble
publisert i august2011.Her slåsdetfastat:

“Kommunenehar et ansvarfor å tilby helhetligeog individuelt tilpassede
bo- og tjenestetilbudtil demsomtrenger det.Boliganskaffelse,oppfølgingi
bolig, og andre tjenesterfor å bo og klare segselv,må sesi sammenheng.
Dettekreversamarbeidinternt i kommunenog medinstansersomNAV,spe-
sialisthelsetjeneste,kriminalomsorg,og private og frivillige aktører. Kom-
munenemå samordneinnsatsenoverfor denenkelte,gjennomå koordinere
egneinstanserogværebindeleddmotstatligeogprivateaktçrer.”

Mye av oppfølgingsarbeidetvil derfor ligge i kommunene.Kompetansen
rundt de vanskeligstiltegruppenepåboligmarkedet,og hvilke tjenester som
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kankoordineresfor å bistådem, vil væreavgjørendefor hvor aktiv densosi-
aleboligpolitikkenkanvære.

Husbankener denviktigstestatligeaktørensomskal biståkommunenei ar-
beidet.I tillegg til å tilby ulike økonomiske støtteordninger,kanHusbanken
ogsåfungeresomensparringspartner.Husbankenkanbidra medkompetan-
seog råd,og hjelpekommunenemedtilretteleggingen.Husbankenhar med
dettefått nyeog utvideteoppgaverdesisteårene.

Endeligmå en aktiv boligsosial politikk sesi sammenhengmedSamhand-
lingsreformenog økt vekt på forebyggendehelsearbeid/levekårsarbeidi
kommunene.NOU 2011:11 Innovasjoni omsorg trekker opp linjene for
framtidensomsorgstjenesterog to mål kansieså væreframtredende:For det
førstevil dendemografiskeutviklingen gi en situasjonder omsorgstjenester
måløsesmereffektivt enni dag.For storeressurserinnenSpesialisthelsetje-
nestengårmedtil dettenå og kommunenemå i framtidata en størredel av
ansvaret.For det andreer det et mål at flest mulig skal kunnebo hjemme
lengstmulig ogat enmoderneomsorgstjenesteførstogfremstmåhandleom
å tilretteleggefor dettemålet.I praksisinnebærerdetet fokus på tilretteleg-
ging og ombyggingav boliger,slik at menneskeri størregradkanbo hjem-
melengre.

Demografiskeendringermot eneldrebefolkningvil påvirkedetboligsosiale
arbeidet.Selvomdestoreetterkrigskullenei Norgenåbegynnerå gåav med
pensjon,vil det likevel gå mangeår før øktebehovfor omsorgtjenester for
eldrevirkelig gjør seggjeldende.Detteer dettid til å planleggefor.

Det er en utbredtmisforståelseat eldrebølgenhar ført til et akutt behovfor
nyeinstitusjonsplassereller tilpasningerav boliger for enutvidethjemmeba-
sertpleie- og omsorgstjeneste.Peri dager det ikke slik at eldrebrukereav
omsorgstjenesterhar økt. Tvert i mot viser trendenat det er brukereunder
67år somøkermesti omfang.
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Figur 1. Brukere av omsorgstjenesteretter alder

Kilde: Innovasjoni omsorg,NOU2011:11

Detteviser relevansenav å sedetboligsosialearbeideti et bredereperspek-
tiv for anskaffelseav egneteboliger for menneskermedspesiellebehovi al-
le aldreog at en utvidet hjemmebasertomsorgstjeneste,tar dettemed i be-
traktning.

En rekke lover og forskrifter i kjølvannetav Samhandlingsreformenlegger
føringer for kommunenesfremtidige boligsosialehandlingsplaner. I Folke-
helseloven(St.Prop.90 L (2010–2011)omtalesblantannethelseutfordring-
er knyttet til miljøet; fysisk, kjemisk, biologisk og sosialtmiljø, bomiljø og
sosialelevekårblant mangefaktorersompåvirkerfolkehelsen(kapittel3.3).
I kapittel 14 om mål og folkehelsetiltaki kommuneneomtalesbomiljø som
en av flere avgjørendefaktorer i forhold til arbeidetmed å utjevnesosiale
helseforskjeller.

I nasjonalHelse- og omsorgsplan(Stortingsmelding16: 2010–2011)omta-
les fremtidenskommunalehelse- og omsorgstjeneste.Der vises det til at
kommuneneshelse- og sosialtjenestereravhengigeav tilrettelagteboligerog
at behovetfor tilpassedeboligerer stort.Det pekessamtidigpå Husbankens
rolle somforvalter av økonomiskeordningerfor å biståkommunenei dette
arbeidet.



Agderforskning

6

I årenesom kommervil derfor Samhandlingsreformenkreve storeomstil-
linger i kommunenenårdetgjelderhelse,omsorg,sosialetjenester, forebyg-
gendehelsearbeid. Detteer relevantfor boligsosialtarbeid. Det gjelderspe-
sielt bo- og tjenestetilbudettil menneskermed psykiske lidelser og/eller
rusmisbrukere, der tilbudet skal styrkes, blant annetved at det skal tilbys
kommunaleomsorgsboligerog døgnplasserinnenpsykisk helsevern. Bolig
blir derfor på noe sikt et sentralt virkemiddel innen behandling,rehabilite-
ring og forebygging.

3.1 Plan og Bygningsloven : ”Universell utforming” av bo-
liger

Perspektivenefor utvikling av gode kommunalehelsetjenestervil fordre et
størrefokus pågodt tilrettelagteboliger der universellutformingvil væreet
nøkkelbegrep. Universell utforming er en langsiktig nasjonalstrategisom
skalbidra til å gjøresamfunnettilgjengelig for alle og forhindrediskrimine-
ring. Regjeringenharenvisjon om at Norgeskalvære«universeltutformet»
innenår 2025.Universellutforming handlerom å skapelike mulighetertil
samfunnsdeltakelsegjennomutforming og tilretteleggingav boliger, og de-
fineresi Planogbygningslovensom:

«utformingav produkter(boliger, vår anm.)ogomgivelserpå enslik måteat
dekanbrukesav alle mennesker,i såstor utstrekningsommulig,utenbehov
for tilpasningog enspesiellutforming».

Plan- og bygningslovendefinererde konkretekravenefor universellutfor-
ming. I formålsparagrafen§ 1-1 heterdet at prinsippetom universellutfor-
mingskalivaretasi planleggingenog kravenetil detenkeltebyggetiltak.

3.2 Lokale styrin gsdokumenter: Felles kommuneplan

Moss har vedtatten felles kommuneplanmedRåde,Våler og Rygge.Som
ogsåenkelteinformanterpåpeker,mådetteanseså væreet relativt banebry-
tendearbeid.Selv om interkommunaltsamarbeidpå en rekke områderer
vanlig, er det få kommunersomhar tatt detteskrittet.Kommuneplan2011-
2012 for Moss, Våler, Rygge og Råde tar for seg samhandlingmellom
kommunene innenfor tre hovedområder:økonomi, struktur og regionale
samarbeidsoppgaver.
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Det boligsosialearbeidetsortererunderregionalesamarbeidsoppgaver,men
omfatterogsåøkonomiog struktur.Et interkommunaltsamarbeidpådetbo-
ligsosialefeltet vil etter vårt syn kunneskapestordriftsfordelerog sikre en
helhetligtilnærmingi det fellesbo- og arbeidsområdeti Mosseregionen.En
felleskommuneplangir derforet godtutgangspunktfor samarbeidombolig-
sosialespørsmål.

3.3 Boligsosial handlingsplan for Moss kommune

Mosshar i tillegg utviklet en egenboligsosialhandlingsplanvedtattav by-
styret i 2008 (sak016). Handlingsplanenbeskriverrelevantlovverk og for-
skrifter, den tilgjengeligeboligmassenog konkretebehovog angir priorite-
ringer for detboligsosialearbeidet,blantannetom kjøp og salg,opprettelse
av et egetboligfond, tidsbegrensingav leiekontrakterog økt bruk av Hus-
bankensvirkemidler.

Denneplanener et politisk dokumentsom beskriverhvilke prioriteringer
somskalgjøres,ogerderforet godtutgangpunkt.Samtidigerplanenikke en
«operativ»plan som beskriverhvordande boligsosialeprioriteringeneskal
gjennomføres,hvemsomharansvaretfor hvilke aktiviteterog eller hvordan
samarbeidetmellomdeulike aktøreneskal foregåfor å gjennomføredeved-
tatte prioriteringene.Det er heller ikke fastsatttidsfrister og milepælerfor
gjennomføringav arbeidetsomkommunenkanmålefremdriftenetter.Sam-
arbeidetmedHusbanken(senestepunkt,samtkapittel 1), somi segselv er
en realiseringav en viktig prioritering i den boligsosialehandlingsplanen,
måderforansessomdetmest«operative»utgangspunktetfor detboligsosia-
le arbeideti Moss.

3.4 Moss kommunes boligsosiale utviklingsprogram

Somet leddi detboligsosialeutviklingsprogrammetble deti 2010inngåtten
avtale om partnerskapog programsamarbeidmellom Moss kommuneog
Husbanken– Region Øst om deltakelsei Boligsosialt utviklingsprogram,
somgjelderfram til 2014.

Moss kommunesboligsosialeutviklingsprogramhar en egenvisjon for bo-
ligpolitikken 2010– 2014:

� En godbolig er enbetingelsefor et godtog meningsfyltliv og for å
skapeetgodthjem for barnogvoksne.
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� Boligener enviktig forutsetningfor å deltai ulike samfunnsaktivite-
ter somarbeid,utdanningog et sosialtfelleskapmedandre.

� Kommunenharansvarfor å hjelpevanskeligstiltepåboligmarkedet.
� Den enkeltesbosituasjoner en vesentlig levekårsfaktor. I tillegg vil

enaktiv sosialboligpolitikk ståsentralti bekjempelsenav fattigdom.

Det boligsosialeutviklingsprogrammetløper parallelt med utformingenav
dennerapporten.EttersomMosskommunealleredeer godt i gangmeddette
arbeidettar vi forbeholdomat rapportenikke kanhafangetoppdensisteut-
viklingen i arbeidet.

Vi harvalgt å leggeutdypendeinformasjonom boligsosialeføringeri kapit-
tel seksder vi gjennomgårrelevantstatistikk,slik at de aktuelleføringene
letterekansesi sammenhengmeddeaktuelledatasombeskriverdenfaktis-
ke situasjonenog vurderingeneom hva som eventueltbør prioriteresi det
viderearbeidet.
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4 Intervjuer med nøkkelpersoner
I dette kapittelet gjennomgårvi stikkordsmessigde viktigste momentene
somframkomi deinnledendeintervjuenemednøkkelpersoner.Vi gjennom-
førte intervjuermed17 sentraleaktøreri Moss,Råde,Ryggeog Våler, først
og fremst administrativeledere. Vi har ikke intervjuet politikere. Saksbe-
handlereog andreressurspersonerdeltok i det felles arbeidsmøtet,momen-
tenefra dettemøtetpresenteresi kapittel5.

Hensiktenmedintervjuenevar å få et innblikk i hvordandevurdererdetbo-
ligsosialearbeidet, og innhenteinformasjonsomkanutfylle statistikken.In-
formasjonensomgis i dettekapitteleter basertpå det intervjupersonenehar
formidlet i intervjuene.Vi har anonymisertenkeltutsagnog kun presentert
hovedinntrykkfra intervjueneundertematiskeoverskrifter.

4.1 Moss

Det som framstårsomden viktigste bekymringen,som sværtmangeinfor-
manterleggervekt på, er at det ikke er nok kommunaleboliger. Samtidig
pekesdetpåat dettei noengradkompenseresmedsamarbeidmeddestørste
utleiernei kommunen.Det privatemarkedetsieså værevanskelig, bådenår
detgjelderpris og tilgangpåboliger.Problemetoppfatteså væreøkendefor
alle målgrupper.Det hevdesat de størsteutfordringene er boliger medstore
basearealersomikke er selvfinansierende, og tilpassedeboliger for mennes-
kermedlav boevne.

Årsakentil at det ikke er tilstrekkeligmedtilgjengeligeboliger tilskrives for
enstordel manglendegjennomstrømmingav tjenestemottakereog enuegnet
boligmasse.Det nevnesat Mossfor eksempelharhundreborettslagsleilighe-
ter somkun egnersegfor demmedboevne.Det opplysesomatdetnåtegnes
treårskontrakterfor kommunaleutleieboligerog at dettei noengradvil kun-
nebidratil åøkegjennomstrømmingen.

Nærhetentil Oslosieså tilt rekkeendel sosialeproblemer.Det opplysesogså
at det er dyrestå bo i Moss i Østfold, men samtidig langt billigere enn i
Oslo, noesomogsåstatistikkenbekrefter(kapittel6). Dettefører til at men-
neskermedspesiellebehovflytter ut avOslotil stedermedbilligere boutgif-
ter ennhovedstaden.

Ifølge de fleste informantenebetjenesmenneskermed svak økonomi,men
medboevne, godt. Dennemålgruppenansesikke å væreet hovedproblem.
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Utfordringeneer førstog fremstknyttet til demsomhar lav boevneog somi
tillegg til (egnete)boliger trenger omfattendeomsorgstjenester, inkludert
døgnbemanning.Det er derforførstog fremstbehovfor flere egnedeboliger
for målgrupperuten boevne.I dennesammenhengvisestil at det er behov
for boligermedfå boenheterogmedøkt mulighetfor døgnbemanning.

Det sieså værehøy oppmerksomhetom boligsosialtarbeidbådepolitisk og
administrativt,og at det stadigdiskutereshva mankan gjøreog hvasomer
godegrep.Mangeframheverlikevel at det boligsosialefeltet trengerå løftes
endahøyerepådenpolitiskedagsordenen.Negative oppslagi medianevnes
av flere.

Når det gjelder organiseringenav arbeidetvisestil at arbeidetkunnevære
bedrekoordinert,og at det er pregetav ad hoc oppfølging forvi behovet
overstigerkapasiteten.For øvrig beskrivessamarbeidsrutinenemedat deter
NAV som tildeler boligene, mens Moss kommunale eiendomsselskap
(MKE) tegnerkontrakteneog forvalterboligmassen.MKE eierom lag halv-
partenav dekommunaleboligeneog haransvarfor boligenestilstand.MKE
harom lag 15 ansatte.Bystyrethargitt MKE frihet og fleksibilitet somiføl-
geinformantenegjør selskapetmeregnettil å møtebehovene.Blant anneter
detgitt fullmakt til kjøp ogsalgav boliger.

4.2 Råde

Rådesieså liggegodtanpåboligsosialplanlegging.Kommunenhevdeså ha
en stabil og moderatbefolkningsvekst, og har tilstrekkeligmedutbyggings-
områderfor de neste20 årene.Rådesboligsosialehandlingsplaner integrert
i boligbyggeprogrammeti kommunen,noesomskalsikreforutsigbarhet.

Det siesat Råde,i likhet medMoss,har behovfor økt kapasitetfor tilrette-
lagteboliger. Det opplysesat ca. sekstiboliger skal byggesde nesteårene.
40 av disseer kommunaleboliger (16 er underbyggingog 24 er prosjektert
til 2012-2013),mens20 er underplanleggingog skal byggesav privat ut-
bygger.

Personermedpsykiskelidelser, eldreog funksjonshemmedeer de viktigste
målgruppenefor de nyeboligene.

Kommunensieså halave kommunaleinntekter og høyekommunalekostna-
der. Siktemåleter å få nedkostnadeneved hjelp av redusertsykefraværog
effektiviseringav arbeidetgjennomutvikling av en boligsosialhandlings-
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plan. Blant annetgår mye ressursermed til hjemmebasertetjenesterfordi
kommunenhar en lite hensiktsmessigboligstruktur.Bedretilrettelagteboli-
gervil kunneeffektiviserearbeidet.

Det siesat deter behovfor en politisk styrt kostnadseffektivisering, spesielt
fordi kommunenharenhøyandeleldre.

4.3 Rygge

Ryggeer i ferd medå gjennomførekommunensboligsosialeprogram.I li k-
hetmedMossharRyggefått støttefra Husbankentil dette.Kommunenopp-
fattesmer som en bykommuneenn en landkommune,og to tredjedelerav
innbyggernebor nærkommunegrensentil Moss.Mossopplevessamtidigå
væremerpregetav «byproblematikk» ennRygge.

Den boligsosialehandlingsplanenble vedtatt for ca.ett år siden.Mangeav
leilighetenei Ryggeer dårlig tilpassetmålgruppene.Denkommunalebolig-
massener bra,menble kjøpt da økonomiskvanskeligstiltevar i fokus og er
for lite differensierti forhold til dagensbehov. I likhet medMossdisponerer
Ryggemangeleiligheter i borettslagder det ikke er sålett å plassereperso-
nermedpsykiatriskelidelserog/ellerer rusmisbrukere.For eksempelnevnes
detat detnåer 8-10 personeri dennekategoriensomharet akutt behovfor
bolig. Kommunener imidlertid snarligklar for å bygge6 leilighetermedfel-
les base.Det sies at kommunentrenger å selge unna leiligheter som er
ugunstigeog at det trengs boliger spesielttil rusmisbrukere,og psykiatriske
pasienterognoenboligerfor funksjonshemmede.

4.4 Våler

Mangelpåboligerer et viktig punktsomfremholdesi intervjuene.Kommu-
nenharheller ikke enboligsosialhandlingsplan. Med et lavereinnbyggertall
harmanmeroversiktenni Ryggeog i Moss.De samledebehoveneermind-
re omfattende.Kommunensholdning til boliger for utsattegrupperer ifølge
informanteneikke tilstrekkelig offensivt. Boliger ivaretasstort sett admini-
strativt og det er først og fremst ungdomsboligerdet dreier seg om. Det
framholdessomviktig å haenbuffer/beredskapi forhold til dettefeltet.

Samarbeidmed andrekommunersieså væreen riktig vei å gå på enkelte
områder,mensamtidigat dettekreverprofesjonalitet.Det refererestil godt
interkommunaltsamarbeidmed medisinsksenterog den felles kommune-
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planentrekkesfram. Dersomen skal lykkes i et interkommunaltsamarbeid
framhevessomviktig at samarbeidet forankresi organisasjonen.I Våler opp-
leves det ogsåsom nyttig å delta i arbeidetom boligsosialtutviklingspro-
gram.

4.5 Vår vurdering

Informasjonensomframkomav intervjueneviserat de fire kommunenehar
et noeulikt utgangspunkt.Mossharutentvil destørsteutfordringene,samti-
dig somdealler flesteleggervekt påat enfelleskommuneplaner et godtut-
gangspunktfor ensamlettilnærmingtil Mossregionen.

Nye føringer fra nasjonalthold, ikke minst de kommendeendringeri kom-
munaleoppgaversomSamhandlingsreformeninnebærer,vil gjøredet nød-
vendigmedmer fokus pådetboligsosialefeltet. I tillegg vil reformenkreve
økt samarbeidpå tvers av sektorer.Selv om kommunenehar ulike behovi
dag, vil et samarbeidkunnegi stordriftsfordelerog gevinsterpå sikt. Det
gjelder bådeom reguleringsplanerog en aktiv tilnærmingtil universellut-
formingav boliger,enmerdifferensiertboligmasseog behovetfor å seulike
formerfor omsorgstjenesteri sammenheng.Samhandlingsreformeninnebæ-
rer en utvikling av hjemmebaserteomsorgstjenesterframfor institusjonsba-
sert omsorg,og det boligsosialearbeidetvil derfor væretjent med å ha et
høyfokuspådette.

I det følgendegjengishovedpunkterfra intervjuenetematiskmedsærligfo-
kuspåMosskommune.

4.6 Kommunens muligheter til å styre boligpolitikken

Kommunenehar ifølge informantenegodemulighetertil å styre boligpoli-
tikken. Det eksisterervirkemidler bådei plan- og bygningslover,samtøko-
nomiskevirkemidlertil å utvikle engodboligpolitikk – forutsattat manøns-
keråbenyttedette.

Kommuneplanenog reguleringsplanenframhevessomde viktigste styrings-
dokumentene.SomeksempelkanMosskommunaleeiendomsselskapgå inn
og væreutbygger,det gjøresogsåi dag. Et størresamarbeidmedboligbyg-
gelagetbørvurderes.Det var tidligereen tetterekobling mellomkommunen
ogboligbyggelaget.
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Det leggesvekt påat Mosser etpressområdei forhold til Oslo,ogdetgis ut-
trykk for at det er få ledige landområdertilgjengelig for utbygging innen
kommunegrensene.

Informantenehar en forventning om at det skal komme noe håndfastog
konkretut av detboligsosialeutviklingsprogrammetsomnåer igangsatt,og
at det lagesenhandlingsplan somknyttesopptil kommuneplanenog regule-
ringsplanen.Etter vår vurderinger dettei segselv et uttrykk for at kommu-
nensmulighetertil å styredetboligsosialearbeidetergode.

4.7 Hvordan den boligsosiale kompetansen vurderes

Den boligsosialekompetansenvurderesgenereltav informantenesomrela-
tivt god.

Samtidigfremhevesspesieltensårbarheti systemetfordi enkeltenøkkelper-
sonermedlangerfaringutførermyeav arbeidet(enviktig konsulenti NAV
ogeneiendomsforvalteri MKE vurderessomnøkkelpersonermedlangerfa-
ring og høy kompetanse).Om disseto personeneforsvinner,så forsvinner
ogsåmyeav”bolighistorien”.

Mosser medi et kommunaltbolignettverksammenmedåtteandrekommu-
ner. Her diskuteresdet hvordanmanjobber,og det kommenteresav infor-
manterfra andrekommuneratMosser langtframmei sitt arbeid.

4.8 Om man har rasjonelle og fleksible driftsløsninger

Flereinformanterhar inntrykk av at detboligsosialearbeideter mersamleti
Mossenni de andrekommunenei det boligsosiale nettverket.Når det gjel-
derforhold somfungerergodi dagleggerflere informantervekt påat dehar
oversiktoverbehovene,atservicenivåetinnenstrammerammerergodt.

Det er imidlertid en utfordring at det er mangel på alle typer boliger. Infor-
mantenehar genereltenoppfatningav at deter utfordringerknyttet til orga-
niseringenav det boligsosialearbeidet.Selv om det først og fremst legges
vektpåat denstørsteutfordringenligger i mangelpå(egnete)boliger,mener
deflesteat driftsløsningeneog koordineringenav demangeinvolverteaktø-
renekunneværebedre.
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Enkelte informanter beskriver det boligsosiale arbeidet som preget av
”svingdçrsproblematikk”. Andre beskriverboligforvaltningensomet arbeid
”fra håndtil munn”.De flesteetterlysermer langsiktighetog strategiskplan-
leggingav detboligsosialearbeidet.

Flereframheverat fraværetav egneteboligerog at boliger somblir tilbudt i
dagikke er godenok somenutfordringfor rasjonelldrift. Boligenefor men-
neskermedspesielle behovkanværeover flere etasjer,manglefellesromog
blant annetføre til at eldre ikke kommersegut og blir ensomme.Når boli-
geneer lite tilpassetbehoveneførerdettil øktpresspåomsorgsarbeidet.

Tildelingenav boliger foregårulikt, litt avhengig av målgrupperog behov.
Noentildelesvia NAV, bofelleskapi form av boliger meddøgnbemanning
tildeles av teamfor hjemmebasertetjenester.Brukere med funksjonshem-
ming tildelesbolig gjennomNAV. Flere informanterleggervekt på at sys-
temenefor til delingav boligerer sårbartfordi få personermedmyeerfaring
er veldigsentrale(Moss).Prosessenerundt boligtildeling bør derforbeskri-
vesogkonkretiseresi tillegg til å bli merrobusteogperson-uavhengige.

Flereønskersegmer dynamikk rundt det boligsosialearbeidet.Boliger må
utnyttesbedreog detbørbli merflyt i tjenestenerundtboligbehovene. Bedre
måterå jobbepåetterspørres.Det gjelderspesieltbehovetfor bedrekoordi-
nering.

En rekke informanterviser til behovetfor å kartleggebehovet i alle mål-
grupperfor å sikreeneffektiv tilnærming.

Flere informanterleggervekt på at problemetmed få tilgjengeligeboliger
ikke nødvendigvisbarehandlerom å økeog differensieredentilgjengelige
boligmassen,menat det ogsåer nødvendigmed økt fokus på realistiskin-
formasjontil målgruppene,størrevekt på «hjelp til selvhjelp»og på å stille
krav.

Det er et utbredtønskeblant informanteneat flere i Mossskaloppleveat de
har en tilfredsstillendebosituasjon.Fraværetav en tilfredsstillende bositua-
sjonbidrartil øktpresspåandretjenester,etstørrefokuspådetteville derfor
i alt overordnetogsåkunnebidra til en effektiviseringav omsorgstjenestene
ogandresomer involvert i oppfølging.
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4.9 Om målgruppe nes behov

Målgruppenemedstørstbehovsomframhevesav informanteneer hjemme-
boendeyngrefunksjonshemmede,eldreog spesieltmenneskermedpsykiske
lidelserog/ellerrusmisbrukere.Flyktningeransesikke å væreenspesieltstor
utfordring,medunntakav at det er mangelpå større boliger somegnerseg
for familier. Heller ikke desomer økonomiskvanskeligstilte,mensomfor-
øvrig ikke harstørreoppfølgingsbehovutgjørnoenstorutfordring.

Hjemmeboendeyngre funksjonshemmedehar ifølge informantenei større
gradenndet somgjøresbehovfor tilretteleggingav bolig. Det vil her være
en del å hentepå tilskudd for tilpasningav egenbolig, og genereltat flere
yngre funksjonshemmedekommerover i egenbolig. Yngre funksjonshem-
medetar blant annetopp rehabiliteringsplassersom er beregnetfor andre
målgrupper.

Den størsteutfordringennevnessommenneskersomhar vanskeligfor å bo
mednaboerrundt seg.Detteutgjør en særligutfordring,og det dreiersegi
all hovedsakom rusmisbrukereog menneskermedpsykiskelidelsereller en
kombinasjon.Dissemålgruppeneharbehovfor robusteboligersomer vans-
keligereå ødeleggeog somi enkeltetilfeller bør værebemannet. Ettersom
dennemålgruppenofte er forbundetmedprotesterog konflikt med naboer
trengsdet et særligfokus på utvikling av egnedeboliger, somifølge infor-
manteneer mindre,robusteboenhetermedmulighetfor døgnbemanning. For
de tyngstebrukernevil detværebehovfor å finne boligersomikke inngåri
nærområderfor å unngåfor mye nabobråk,selv om det ikke gjelder alle i
målgruppen.Det vil ogsåværebehovfor å unngåå samletjenestemottakere
innendennemålgruppenfordi det vil kunneforsterkeutfordringene.Bolige-
nemåspresmerut overbyenog regionen. Mangetrengeri tillegg tett opp-
følging.Det kommenteresogsåat rusmisbrukereog menneskermedpsykiat-
riske lidelserofte havnermellom to stoler, fordi arbeidetmedboliganskaf-
felserogoppfølgingikke er tilstrekkeligkoordinert.

Kommunenbestemmerselvhvor mangeflyktninger dekanta i mot,og selv
om behovet framhevessomøkendeer detteikke akutt.Behovetkanvariere
mye fra år til år. Blant annetkan det varieresterkthvorvidt det er en over-
vekt av ensligeeller familier somkommersomflyktninger. Generelter det
uansettbehovfor flere boliger for størrefamilier fordi en for stordel av bo-
ligmassenbeståri dagav mindre leiligheter.Tilstrømmingenav sekundær-
flyktningerersamtidigøkende,dettevil kunneøkebehovetpåsikt.

Økonomiskvanskeligstilte,men som ikke har oppfølgingsbehovutover de
økonomiskeframhevesikke somnoenstorutfordringav informantene.
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Eldreomsorger definert som en egenmålgruppe.Flere informanterviser
samtidigtil flere og bedretilrettelagteboliger, inkludert medfellesromog -
arealer,ogat dettebehovetvil økei årenesomkommer.

4.10 Hvilke tiltak som bør iverksettes

Flereinformanterpåpekerbehovetfor å etablereen boligstruktursomhind-
rer at menneskerforblir boligklienterover lengretid. Det visestil denmang-
lendeutskiftingenav tjenestemottakerneog at mangeikke kommerut av de
kommunaleboligenenårde førstharkommetinn. Detteanseså væreet ho-
vedproblemi forhold til et påtrengendebehovfor å endredentilgjengelige
boligmassen.

Mangeinformantervisertil behovetfor enhandlingsplanfor detboligsosiale
feltet somkansikre klare mål, bedrerutiner,klar ansvarsfordelingog bedre
koordineringogsamarbeidmellominvolvertetjenesteområder.

Framtidasbehovspesieltmedutgangspunkti demografiskeendringerog fl e-
re eldrevisestil somrelevant for detboligsosialearbeidet.Flereviser til be-
hovetfor å etablererutiner for et systematiskfokuspådette,slik at mankan
forutsekommendebehovdenærmesteåreneogsikreeneffektiv planlegging
av boligmasseni forhold til behoveneog sikre en god koordinering av
hjemmebasertomsorgstjenestemedboligspørsmål.

Det er forventningerblant informantenetil at prosessenmå føre til en mer
aktiv tilnærmingtil spørsmåletom overgangfra leie til eie.Det er et mål at
flere skal eieegenbolig. Dette er et mål i segselv,mener ogsåviktig i for-
hold til mulighetenefor kontinuerligeendringerav eksisterendeboligmasse.

Flereleggervekt påbehovetfor bedresamordningmellomboligplanlegging
og tjenesteplanlegginginnen helse- og sosialområdet.Det kan væredårlig
kommunikasjonmellomtjenesteområdene.

En rekke informanterpåpekerbehovetfor omfattendeog effektiv bruk av
tilgjengeligeøkonomiskevirkemidler, spesieltfra Husbanken(startlån,bo-
støtte,etc.).

4.10.1 Rutiner for brukermedvirkning i bol igsosiale spørsmål

Det opplysesat interesseorganisasjonerdeltarvedstørreutbygginger.
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En spørreundersøkelsefra 2010blant brukerei Mossangåendebolig ga lite
utbytte, antakeligfordi det ble vanskeligå nå flere av de aktuellebruker-
gruppenevedhjelp av spørreskjema.

Frivillighet framhevesav flere informantersomenviktig ressurssomkantas
i bruk i størregradenni dag.

4.10.2 Rutiner for bolig som del av individuell plan (IP)

Mosskommunehar egenkoordinatorfor alle IP’ene.Informanterkommen-
tererat det er lite trolig at det er utarbeidetrutiner for oppfølgingav bolig-
spørsmålsomdel av IP. Enkelteinformantermenerogsåat IP nok benyttesi
liten grad.

4.10.3 Oppfølging av Husbanken s virkemidler

Informanteneopplyserat oppfølging av de økonomiske virkemidlenehar
høyprioritet. Det er gjengsoppfatningat Husbankensretningslinjerog stan-
darderharenfornuftig utforming.

Ved nybyggi Mossskjer detteifølge informantenealltid i dialogmedHus-
bankenog detsøkesalltid om tilskudd.Når detgjelderboliger til utviklings-
hemmedepersonerog boliger til flyktninger, ligger detteeksempelvispå20-
40% av kostnadene.

Tidligereble Husbankenbarebrukt vedbyggingav boliger.Ifølge informan-
tenebrukesnåHusbankenbrederevedulike typerboligkjøpog utbygginger
oger i tillegg involvert i problematikkenrundtutleieordninger.

Saksbehandleri NAV kanbenyttevirkemidlersomstartlån,boligtilskuddog
bostøttefra Husbanken.Det opplysesat NAV benytteralle Husbankensvir-
kemidler, samtidigsom retningslinjerfor boligtilskudd ikke opplevessom
tilstrekkelig godt i forhold til prisnivåeti Moss. Dettefører til for høy bruk
av supplerendesosialhjelp.Det opplevesderfor somet problemat Husban-
kenssatserfor boligtilskuddikke tar hensyntil lokaleprisnivå.

4.10.4 Samarbeid mellom kommunen og andre aktører

Samarbeidetmellom kommunenog andreinvolverteaktørerbeskrivesi ho-
vedsaksomgodt. InnenMosskommuneer detofte samarbeidmellombyg-



Agderforskning

18

gesakog sosialtjenesteni forhold til godkjenningav boenheter.Brannvese-
netgir for eksempelogsåmeldingtil kommunennår deer på tilsyn hvis de
sernoengraverendeeksemplerpåutleieboliger.

MKE deltarnår deter snakkom misligholdelseav lån for kommunaleboli-
ger, mensNav gir husleiegarantii tilfeller hvor folk ikke har egnemidler i
detprivatemarkedet.

I Mosser detkommunensomhar saksbehandlingennårdetgjelderutkastel-
ser, mens Moss Kommunale Eiendomsselskapsom står for de praktiske
oppgavene.

Det bemerkesat deter flere eksemplerpåutfordringermedbrukeresomtid-
ligereharutført hærverk.Disseharblitt kastetut av kommunaleboligeretter
hærverkfor flere hundretusenkroner.Dersomde får ny kommunalboligfø-
rer hærverktil at NAV mådekkehelekostnadenfor hærverket.

Ved utkastelserfår NAV kopi av begjæringenfra Namsmannen.I prosjektet
”Kontra utkastelse”så man på rutiner i forhold til utkastelse,og dettehar
ogsåfått innvirkning på hvordankommunaleboliger tildeles. I prosjektet
jobbetenprosjektledermyepåindividuelt nivå. I etterkantharprosjektetre-
sultert i at når NAV nå får begjæringom utkastelsefra Namsmannen,så
senderNavet standardbrevtil leietakerogberdemta kontakt.Man oppsøker
imidlertid ikke leietakernedirekte.

4.10.5 Interkommunalt samarbeid

Den felles kommuneplanensom ble vedtatt i juni 2011 for Våler, Rygge,
Rådeog Mossframhevessomet spennendenybrottsarbeid.Flereinforman-
ter pekerpå at regionaltsamarbeidi organiseringog tilpasningav tjeneste-
ytingen ville være en fordel. Den nylig vedtatte felles kommuneplanen
kommenteresaveninformantsomet kvantesprangi riktig retning.

Godeveiløsninger,gode kollektivløsningerog felles reguleringsplanlegging
inkludert for boligutvikling– nevnesav flere somdeviktigstetemafor inter-
kommunaltsamarbeid.

Andre informanterviser til at samarbeidmellomkommunerer ofte et vans-
kelig tema.Kommunenehar ulike behovog ulik økonomi,og vil derfor ha
ulike interesserav samarbeidet.Innen det boligsosialefeltet dreier det seg
blant annetom at folk ofte søkerinn til byene. Enkeltemener«detligger et
stykke inne» at nabokommuneneskal forholde seg til det. Ulike forutset-
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ningerog gevinsterav et eventueltsamarbeidgjør blantannetet økonomisk
samarbeidpåtvert avkommunegrensenekrevende.

Flereantar at Mossvil settesegi førersetetfor et interkommunaltsamarbeid.
Forvaltningi form av fellesberedskapframhevesav enkeltesommestaktu-
elt. Andre serikke helt fordelenmedsamarbeidmellomkommunene på det
boligsosialefeltet. De har ikke noesavnetterdette. Mosskommuneoppfat-
tesavalle informanteneå hadestørsteutfordringene,mendetvisessamtidig
til atdeharogsåfått mestressurserfor å følgeoppdetboligsosialearbeidet.

Det påpekessamtidigav flere at enrekkenærmiljøerville settepris påbedre
spredningav boliger for menneskermed psykiskelidelser og/eller rusmis-
brukereogat et interkommunaltsamarbeidomboligersomivaretarslike be-
hovville væreenfordel.

Andreviser til at et interkommunaltsamarbeidogsåville væreen fordel når
detgjelderbehovetfor nokboligerfor midlertidigplassering.

Flere leggervekt på behovetfor at samarbeidsplanerenderopp i noe kon-
kret, for eksempelenfellesboligsosialplan.Det vil væreenforutsetningfor
at enskallykkesi å samarbeidepåtversav kommunegrensene.

I alt overordnetviser informantenetil at samarbeidetmellomkommuneneer
lite utbyggeti dag.Selvom boligsosialtarbeider nevnti denfelleskommu-
neplanener samarbeidetikke konkretisertnærmere.Det er etablert et nett-
verk for oppfølgingavarbeidet,sombeskrivessompositivt ognyttig.

Det opplysesat deter godeerfaringermeddet interkommunalesamarbeidet
medACT-teaminnenrus/psykiatrii dag.Det interkommunalesamarbeidet
omfatterogsålegevakt,renovasjonog brannvesenog det er godeerfaringer
meddette.

Det har vært gjort få konkreteforsøk på samarbeidinnen sosialboligbyg-
ging. Somet eksempeltrekkesfram at det i 2005var snakkom samarbeid
mellomRådeog Ryggeom byggingav sykehjem,somstrandetpga.mang-
lendeenighet.

Påkonkretespørsmålom hvordanet interkommunaltsamarbeidkunnefor-
bedres,leggerflere informantervekt påen nettverksbasertorganiseringsom
mesthensiktsmessig.Andreønskeret merkonkretsamarbeid.Dettebegrun-
nes med at Samhandlingsreformeninnebærerøkt ansvar til kommunene
framover.Botilbudetskal økestil flere grupper, kravettil spesialisering blir
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større,detmåblantannetutviklesberedskapfor å ta i mot sykerepasienteri
kommuneneenntidligere. Utvikling av tekniskinfrastrukturframhevesogså
somviktig for eteffektivt interkommunaltsamarbeid.

Vårt hovedinntrykker at deflesteinformanteneleggermestvekt påat forut-
setningenefor et interkommunaltsamarbeider til stede,selv om det er kri-
tiske røster. Genereltpekespå at det er korte geografiskeavstander og at
Mosseregioneni praksiseret fellesbo- ogarbeidsmarked.

4.11 Oppsummering fra intervjuene – vår vurdering

Settunderett er det somvi serofte deltemeningerom en rekkespørsmål,
spesieltknyttet til organiseringog interkommunaltsamarbeid.Detteer i seg
selv en bekreftelsepå det inntrykketMosskommuneformidler i sin søknad
til Husbankenomat arbeideter fragmentertog at Mossmanglerensystema-
tisk tilnærmingtil bådeplanleggingog oppfølgingav detboligsosialearbei-
det.

Mangeintervjuobjekterer positivetil interkommunaltsamarbeidog viser til
vellykket samarbeidom kommuneplanenog påenrekkeområderfra brann-
vern,rusog psykiatri,medisinsksenterog annet.Andreer mernegative,og
serutfordringenmedat kommunenehar ulike behov,og at noenderfor vil
væremertjent medå samarbeideennandre.

Kompetanseninnen det boligsosialearbeidetkommenteresikke som ete
presserendeproblem.Det er først og fremst fraværetav en overordnettil-
nærmingog bedreinformasjonsomtrekkesfram. I tillegg er det verdtå no-
terekommentareneom at enkelteressurspersonerer sværtviktige og at det
gir ensårbarhetfor institusjonellhukommelseog kontinuitetdersomdeskul-
le forsvinne.

Samtidighar alle intervjuobjekteneen relativt lik oppfatningav hva hoved-
utfordringenebeståri. Svakøkonomii kommunensetti forhold til behov,et
stramtboligmarked,lave satserfra Husbankenfor bostøtte,behovfor økt
oppfølgingav gruppermedspesiellebehov,enlite egnetboligmasseog spe-
sielt fraværetavenhelhetligtilnærminger gjengangere.

Vår vurderinger at problemforståelsener relativt god hos alle involverte.
Det at sværtmangeharenrelativt lik oppfatningav hvaproblemenebeståri
erpositivt oggir et godtgrunnlagfor videreoppfølging.
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Informasjonenvi innhentetvia intervjueneble utgangspunktetfor et felles
arbeidsmøtemedressurspersonene.
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5 Arbeidsmøte med ressurspersoner

5.1 Innledning

Bådeproblemstillingerog utfordringer som framkom i intervjurundenble
trukket inn i arbeidsmøtetmedressurspersonene.Personenesommedvirket
på arbeidsmøteter altsåikke de sammesomdemsomble intervjuet indivi-
duelt, her er det først og fremst saksbehandlereog interesseorganisasjoner
somer representert.Intervjueneforegikk i all hovedsakmedrepresentanter
for administrativtledernivå,mensdet på arbeidsmøteter det førstelinjaog
saksbehandlernesom deltok. I det påfølgendeomtalesdeltakernesom res-
surspersoner.

Arbeidsmøtetomfattet trettendeltakereog kanbetraktessomet førstetrinn i
enprosessfor å bringesammendemsomjobbermedboligsosialtarbeidi det
dagligei MossKommunefor en fellesdrøftingav dettetema.Vårt inntrykk
erat detteble vurdertsomenverdifull prosessi segselv,i tillegg til at detga
god informasjontil forskernefra ressurspersonenesomdaglig eller ukentlig
arbeidermed,eller reflektererrundt,boligsosialespørsmål.

Ressurspersonenesomdeltokarbeiderinnenområdersomrehabilitering,ei-
endomsforvaltning,psykisk helseog rus, barnevernet,funksjonshemmede,
flyktningetjenesten,hjemmebasertetjenester,NAV og sosialtjenesten.I til-
leggvar Eldrerådet,Hvite Ørn (Interesse- og brukerorganisasjonfor psykisk
helse)og Varmestuai Mosstil stede.Møtet ble ledetav to forskerefra Ag-
derforskning.Det ble utarbeidethåndskrevnenotaterfra møtettil forskernes
egenbruk i detviderearbeidet.

Vi opplevdeet stortengasjementfra flertallet av defremmøtte.Flereav dem
gaosstilbakemeldinger påat dettevar nyttig for demi deresarbeid.Det ble
høytverdsattat temaetpå dennemåtenble løftet fram i Mosskommuneog
at deltakernevar positive til at Moss kommunenhaddeinnledeten prosess
medbreddeltakelsefor detboligsosialearbeidet.

5.2 Forventningsavklaring

Møtetble innledetmeden forventningsavklaringbådetil selvearbeidsmøtet
og til detboligsosialeutviklingsprogrammet.I tillegg til at flere av deltaker-
ne uttrykte subjektivefølelserrundt deresdeltakelse,somat detteer spen-
nende,et nødvendigarbeidsomdeønsketå bidra,kom detogsåtilbakemel-
dingerpåat det var viktig at prosessenvar åpenog at resultateneville kom-
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me fram til de rettepersonene.Deltakernevar i det heletatt opptattav pro-
sjektet,prosessenog ønsketå bli inkludert i den videre oppfølgingen.Det
var ønskeom at prosjektetskulle føre til betydeligeforbedringeri detbolig-
sosialearbeidet.Ettervårt synavdekketogsåmøtethøygradav endringsvil-
je, et høyt kompetansenivåog engodproblemforståelsehos ressurspersone-
ne.

Følgendehovedpunkterble fremhevetavressurspersonene:

� Det eret stortbehovfor prosjektet
� Deharventetlengepådette
� Deharforventningertil atdetmåbyggesflere boliger
� Det trengsmer informasjonog oversiktover hva slagstype boliger

deterbehovfor.
� Kommunenmåspesieltprioritereboliger for funksjonshemmedeog

brukeremedlav eller ingenboevne.

5.3 Fokus på årsaker

Mangelpå boliger,spesielttilpassedeboliger til grupperav vanskeligstiltei
kommunen,kom frem som en sentralutfordring i intervjuene.Pågrunnlag
av detteba vi ressurspersoneneom deresvurderingerav årsakenetil at det
ikke er tilstrekkeligmedtilpassedeboligertil vanskeligstiltei kommunen.

De argumentersomløftesfrem av ressurspersonenekankategoriseresi flere
bolker. Enkelte pekerpå årsakerpå overordnetorganisatorisknivå, andre
pekerpåutfordringermeddenalleredeeksisterendeboligmassen.Vi vil først
ta for ossdeviktigste innspill somer kommettil overordnetkommunaltni-
vå:

� Dårlig økonomii kommunen
� Lav gradavsystematiskplanlegging,strukturogorganisering
� Manglendegjennomføringavboligbyggeplaner
� Sirkulasjonenpåkommunaleboligerer for dårlig
� SamarbeidetmellomkommunenogNAV kanforbedres
� Husbankensvirkemidlerbørutnyttesbedre

Selvompunktenetaler for seg,ønskervi å kommentereenkelteforhold som
kommerfrem. For det førsteer dethøygradav samsvarmellomårsakenetil
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utfordringenesom understrekesav ressurspersonenegjennomindividuelle
intervjuenepåledernivå.

I likhet med informanteneframhevetressurspersoneneat manglendeplan-
messighetog manglendegjennomføringav for eksempelboligbyggeplaner
kunnehengesammenmedmanglendeøkonomiskhandlefrihet.Samtidigble
det påpektat det i en pressetøkonomisk situasjonville værespesieltviktig
med godt forankredeplaner,bådepolitisk og administrativtog klare mål.
Utenen bredtforankretboligsosialplankunnefeltet lett bli salderingsposti
konkurransemedandrekommunaletjenesteområder.

SamhandlingenmedHusbankenkom ogsåopp i intervjufasen.Det ble i ar-
beidsmøtetpektpåat en tidligereikke haddeutnyttetdemulighetenesomlå
dergodtnok. Flereav ressurspersonenementeat ennåvar blitt flinkere til å
utnytte de ulike ordningenefor tilskudd og oppfølging.Kommunenkunne
likevel med fordel foretaen gjennomgangfor å sikre at Husbankensvirke-
midlerbleutnyttetpåenmestmulig optimalmåte.

Fleresåbehovfor et bedreog mer robustsamarbeidmellom kommunenog
NAV.

Ressurspersonenemente genereltat høyebolig- og leiepriservar et problem.
Samtidigble det påpektat detteogsåkunnehengesammenmedet for lavt
tilbud av boliger og lite differensierteboliger i leiemarkedet,somogsåkun-
ne påvirkeprisnivået.Videre ble det vist til at boliger ikke er tilpassetstor-
familier. Dettevar enutfordringi forhold til innvandrere/flyktninger.

Rus- og psykiatritjenesteknyttet til boligeneble av ressursgruppaframhevet
somen av de størsteutfordringene.Det ble i tillegg uttrykt bekymringover
at yngrefunksjonshemmedeikke fikk et tilfredsstillendebotilbud.Dettefør-
te til at funksjonshemmedeopptok rehabiliteringsplassersom var ment for
andrebrukere,og at fraværav tilfredsstillendebotilbud derfor førte til for-
plantningerav problemettil andresektorer.

Når detgjeldereldreomsorgble detvist til at eldreikke kommersegut fordi
boligeneer lite hensiktsmessige,lite tilrettelagtfor hjelp og tilsyn og at sosi-
alearenaermangler(fellesstue,felles tun). Det var behovfor flere eldrebo-
liger somvar kjedetsammenmedfellestjenesteog fellesuteareal.

Flereressurspersonermentesvakkoordineringmellomulike sosialetjenester
påfleremåterkunneknyttestil etmanglendeboligtilbud:
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� Yngre funksjonshemmedebrukereuten tilfredsstillende tilbud opp-
tar rehabiliteringsplasser

� Utskrivning fra institusjon til tross for manglendebotilbud skaper
nyeutfordringer

� Sammensetningenav brukeremedspesiellebehovforsterkes,for ek-
sempelnårmenneskerblir utskrevetfra rehabiliteringog ikke får til-
fredsstillendebolig.

� Brukeremedstoremestringsproblemervanskeliggjøroppfølging

Det grunnleggendeproblemetfremstårlikevel som mangelpå tilrettelagte
boligerog fraværav et systematisksamarbeid.Flerepåpekteet behovfor at
langsiktigeprioriteringerfor utbyggingsplaneri størregradmåtteta hensyn
til boligsosialebehovi stort. Kommunenburdederforprioriteredettehøye-
re gjennomreguleringsplanerog bedreoppfølgingog høyerekrav til utbyg-
gere.

Flere ressurspersonermenteat vedtatteplaner i størregrad bør følgesopp
enndetsomer tilfelle i dag.I tillegg burdeførstelinjetjenesteninvolveresi
planarbeideti størregrad,slik at dereskunnskapble nyttiggjort.

Ressursgruppauttrykte ogsåfrustrasjonover «egoçkonomi”der hver kom-
mune/enhetsersineoppgaverog sin økonomiutenå sehelheten.Detteble
nevnt som en hindring for samarbeidog bestmulig ressursutnyttelsetotalt
sett.Det var derforviktig å få fram helhetenog hvordandeulike utfordring-
enehengersammen.

5.4 Hva skjer hvis en ikke gjør noe med det?

Vi tok oppspørsmåletom hvasomville skjedersomutfordringenevi hadde
drøftetikke ble gjort noemed.Det var enighetom at utfordringeneda ville
fortsetteå vokse.Flerebrukergrupperville ikke få tjenestenedeharkrav på,
som igjen ville gi dårligerelevekårog et økendeantall bostedsløse.Flere
ville bli marginalisert.Stikkordsmessigkansynspunkteneoppsummeressom
følger:

� Brukerefår ikke riktige tjenester/detdeharkrav
� Unødigressursbrukpåmidlertidige løsninger
� Krisehåndteringheletiden
� Det blir endavanskeligerefor detyngstegruppene
� Flerenødlidende/forslumming
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� Dyrereog dårligereløsninger
� Mislykket integrering
� Dårlig arbeidsmiljøfor de ansattesom igjen fører til flere sykmel-

dinger

Arbeidsmøtetbegyntemed andreord med et tradisjoneltproblemfokus–
hvor deltagernesåpåproblemeneog identifisertemuligeårsaker.Viderear-
beidetressurspersonenemedå fastslåhvasomkan/vil skjeom manikke gri-
perfatt i utfordringene.

5.5 Veien videre – søke etter løsninger

I det videregruppearbeidetvalgtevi først å fokuserepå hvordandet serut
når utfordringeneer løst – for til slutt å fokuserepå hvordanman skulle
kommedit.

5.6 Hva en kan høste av fordeler?

Når såutfordringenekanbetraktessomløst,menteressurspersoneneat man
ville manhøstefordelerbådepåkommune-, bruker-, samfunns- og ansattni-
vå.Dissefordelenebadvi ogsåarbeidsgruppabeskrive.Nedenforgis enkort
gjengivelseavhvaressursinformantenemente.

Gruppamentefor det førsteat deter godog effektiv økonomiå satsepåbo-
ligsosialt arbeidslik at brukernekan få riktig tiltak til riktig tid. I praksis
ville detteværeen god form for forebygging,som kunnereduserebehovet
for ”brannslukking” og reparasjonsarbeidsom både er mer tidkrevendeog
krevermerressurser.

I Mosskommuneville satsingpåboligsosialtarbeidkunnegi enrekkeandre
fordeler.Man ville få økt måloppnåelsei forhold til brukerne.Dersomen
fikk løst de boligsosialeutfordringene,ville det på sikt kunnepåvirkeleve-
kårenegenerelti kommunenoggi bedrebomiljø for alle.

En kunneogsåfå en riktigere bruk av institusjonsplasserog kommunenes
tjenestetilbudogmindrebrukav dyreogdårligeremidlertidigeløsninger.

Fagligeog økonomiskeressurser ville bli brukt påenmerhensiktsmessigog
dermedogsåeffektiv måte.Tiltak ville genereltbli mereffektive.Ressurser
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ville frigjøres som kunnebrukestil bedreoppfølging.Tjenesteneville bli
bådekvalitativt bedreogmereffektive.

De ansatteså ogsåmangefordelerfor segselv i sin arbeidshverdag,og deså
dermedogsånytteverdienav at boligsosialtarbeidprioriteresfor deansatte.
De nevntefaktorersommindrebekymringer,bedrearbeidsmiljø,mindrear-
beidsbelastning(spesieltnevnter boligkontoret)og laveresykefravær.

Somresultatav at enfår hjulpetmenneskertil å kommeviderei livet, får en
færresvingdørsklienterog færre klager,noe som ogsåville frigjøre tid til
andreoppgaver.

Sist,menikke minst,ville riktig bolig til riktig brukergi økt verdighet,bedre
helse,bedreintegreringogøktbrukertilfredshetogselvhjulpenhet.

5.7 Veien videre – forslag til prioriteringer

Endeligble ressursgruppenutfordret på hvordanman skulle oppnåen mer
tilfredsstillendesituasjonfor det boligsosialearbeidet.Ressurspersonenear-
beidetbådeindividuelt ogsamletmedforslagtil prioriteringer.

Punktenei tabellenundererbasertpålappersombleskrevetsomindividuelt
arbeidi arbeidsprosessen.Noenav punkteneer derforsvært/heltl ike. Vi har
valgt å ta alle punktenemedfor å illustrerehvadeltakernevar opptattav, og
for å gi et realistiskbildeavprosesseni gruppen.

Vi har videre valgt å lage overskrifter for punktenesom tematiskhører
sammen.Det somer blitt temanedenfor er basertpådetressursinformantene
spilte inn somsentralt.Det er altsåikke forskernesompå forhåndhar defi-
nert temaene.Noen punktervil man kunneplassereflere steder.Kryssene
bakenkeltepunkter,eret resultatav enprioriteringgjort av deltagerne.Hver
deltagerfikk fem kryss til å plasserepå de punktenevedkommendemente
varviktigst. Resultatenefremkommeri tabellenunder:
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Tabell 1. Oppsummeringarbeidsprosess

Punkter Stemmer
Boliger(14punkter,16stemmer)
Arealplanleggingogutforming X
Tilstrekkeligantall boliger XXX
Tilstrekkeligeboligermedriktig bemanning XX
Kommuneneier mangeogvarierteboliger.Kjøptflere andre XX
Kommunenharnokboligersomkantildeles etter behov
Sirkulasjonavleieforhold bolig
Godoversiktoverboligmassen
Kartlagtbehovfor ulike typerboliger
Boligertil ulike behov
Nokboliger X
Varierteboligtilbud X
Byggeboligertilpassetbehovenei kommunen XXXXXX
Overskuddavboliger
Bevegelsei markedet.Flereinn i ordinæreboliger
Brukermedvirkning/riktigtjeneste til riktig tid (11punkter,14stemmer)
Kartleggebehov X
Godeplaner XXXXX
Goderutiner for IndividuellePlaner
Differensierttilbud
Godoversiktoverboligmassen
Utnyttebrukernesegneressurser XX
Gihelbredendebehandlingstilbud
Godbrukermedvirkning XXX
Etgodt tilbud slikat deeldre hardet godt XX
Rettproblematikkpårett plass
Hjelpebrukernemedåkommei egnetjobb X
Politisk(2punkter,5stemmer)
Klarepolitiske målsettinger XXXX
Politiskvilje til åsatsepåboliger for vanskeligstilte X
Økonomiogressurser(5punkter,9stemmer)
Nokressurser XXXX
Godøkonomi XXX
Tilstrekkeligeressurser X
Utnytte tilgjengeligeressurserogvirkemidler X
Utnytte tilgjengeligetiltak ogvirkemidler
Mål/økonomi(4punkter,4stemmer)
Kommunentar litt størresjansermedetableringslån
Vanskeligstiltefår tilstrekkelig bostøtte
Kommunenhjelper demsomharboevneogsombor i kommunaleboliger til åkjøpesinegenbolig XXX
Bedredefinere hvemsomer ”vanskeligstilt”X X
Kompetanse/kunnskap(3punkter,1stemme)
Godkunnskapomhvilke økonomiskevirkemidlerHusbankenhar X
Kunnskapomboligsosialtutviklingsprogramhosde”riktige folkene”
Kvalitativtgodetjenester
Forebygging/oppfølging(6punkter,6stemmer)
Gode,langsiktigeplanerpåalle nivåer
Godoppfølgingogboveiledning XXXX
Godttilbud – forebygging
Driveforebygging X
”Riktig”dimensjonerthjelpeapparat
Oppfølgingi bolig X
Samhandling(10punkter,5stemmer)
Godsamhandlingmellom tjenester
Planlagtboligtildeling X
Forståelseomfelles ansvarfor integrering
Godsamhandling
Godsamhandlingmellombehandlingsapparatogtjenesteapparati kommunene XXX
Godkoordineringavtjenesterogtildeling
Godflyt ogfleksibilitet
Godsamhandling
Helhetstenkning X
Helhetstenkning
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Ut fra antall punkterog antall stemmer,ser vi at ressursgruppamenerbyg-
gingav flere boligermåprioritereshøyest.

Ressurspersoneneer videre sværtopptatt av at et godt boligsosialtarbeid
krever god planleggingpå strategisknivå, og vektleggerbetydningenav
brukermedvirkningogutnyttelseav brukernesegneressurser.

Deltakerneetterlyserogsåen størrepolitisk handlekraftog konkretemålset-
tingernårdetgjeldersosialboligpolitikk. Tilbakemeldingenetyderpåat en-
kelteav deltakernemenerdetboligsosialearbeidetikke harværttilstrekkelig
politisk forankret.Detteer i mindregrad i samsvarmed intervjuobjektenes
svar,somi hovedsakmenerdet er politisk vilje i Moss til å settedettepå
dagsorden.

Ressurspersonenevar innforståttmed at kommunenhar en svak økonomi,
menmentegenereltat det var viktig å setteav nok ressursertil boligsosialt
arbeid.De uttrykteogsåat demanglenderessurseneikke barefører til enut-
fordring medå skaffenok boliger, menogsåskaperproblemeri forhold til
oppfølgingi boligenog påandretjenesteområder.

Mosskommuneuttrykker at de ønskerenoffensiv boligpolitikk – og vi ser
herat ressursgruppamenermankanbrukeetablerteøkonomiskevirkemidler
på en meraktiv måtefor å nå dettemålet.I tillegg mådet definerestydelig
hvilke målgrupper som skal prioriteres,blant annethvem som ansessom
vanskeligstiltepåboligmarkedet.

Kompetansehosde ansatteer sentraltfor utførelsenav, og en forutsetning
for kvalitet i det boligsosialearbeidet.Noe behovfor mer/øktkompetanse
ble imidlertid verkenprioritert eller fremhevet,noe somkan tolkes som at
ogsåressurspersonenemenerdeter tilstrekkelig medkompetansei kommu-
nenpådetboligsosialearbeidet.

Ressursgruppenfremhevetspesieltbehovetfor god og tilpassetoppfølging
avbrukerne.

Ettersomet punkt,en oppgaveeller en utfordring ikke kan betraktesisolert
fra rammefaktorereller tilstøtendeoppgaver,er det ikke overraskendeat be-
hovetfor samhandlingog helhetstenkningpåflere områderble fremhevetav
flereav deltagerne.
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5.8 Vår vurdering

Denførstevurderingenvi gjør osser at samtligeav deltakernevar sværtpo-
sitivt innstilt til at det nå var satt i gangen planprosessfor det boligsosiale
arbeidet.

Fra ressursinformantenepekesdet spesieltpå mangelpå boliger og ikke
minst tilpassedeboliger til demmedlav eller ingenboevnesomdenstørste
utfordringeni det boligsosialearbeidetnå. Her er det høy gradav samsvar
medintervjuinformantenessynspunkter.

Manglendeplanmessighetog gjennomføringav boligbyggeplanerfremheves
somenviktig årsaktil dettepåoverordnetkommunaltnivå.Fokusbørderfor
først og fremstværepå fremskaffelseav flere tilrettelagteboliger. Ogsåpå
dettepunkteter detstort samsvari synspunktermellomressursgruppaog in-
tervjuinformantene.

For å få en mer offensiv boligpolitikk menerarbeidsgruppavidere at man
kan brukeetablerteøkonomiskevirkemidler på en mer aktiv måtefor å nå
dettemålet.Videre pekesdetpåat kommunenbør optimaliseresamarbeidet
bådemedHusbankenogNAV.

I till egger mangeav ressurspersonenesværtopptattav at for å drive et godt
boligsosialtarbeidog ivaretabrukermedvirkningmå en ha godeplanerpå
strategisknivå.Detteble ogsåfremheveti intervjurunden.

Brukernesegneressursermåttei størregradtasi bruk.Dettepunktetble i li-
tengradfremhevetav intervjuinformantene.Et størrefokuspåbruk av indi-
viduelleplaner(IP) kanderfor væreet nyttig verktøy.I tillegg vil et økt fo-
kuspåovergangfra leie til egenbolig væreet element.

Det er til sist verdå merkesegat ressursgruppamenerat kommunenharden
nødvendigekompetansentil å drivegodoppfølgingogbo-veiledning.
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6 Relevant statistikk, økonomiske virkemidler

I dettekapitteletgis enanalyseav boligmassenssammensetningi forhold ti l
antall, egnethet,driftsløsningerog hvordan boligmassenkan tilpassesde
mestaktuellemålgruppene.Videre gjennomgåsrelevantstatistikkover øko-
nomiskbistand,ogoppfølgingsarbeidetfor menneskermedlav boevne.

Mosskommuneoppgirat dei dagdisponerer544boliger,fordelt på:
� 340«vanlige»boliger
� 79boligerfor utviklingshemmede
� 97boliger i bofelleskap/bo- ogservicesenter
� 2 (3) presteboliger
� 3 boligerfor mindreårigeflyktninger
� 23boligerfor menneskermedrus- ogpsykiskelidelser

I tillegg vil 54 nyeboliger i et bo- og servicesenterståferdig i 2012.Om vi
serbort fra boliger i bofelleskapog bo- og servicesenterharMosskommune
444disponibleutleieenheter.Denneboligmassenbestårav:

� 501- roms
� 3312- roms
� 453- roms
� 134- roms
� 5 5- roms

Boligmassenbestårav forholdsvis små boliger. Som det ogsåer påpekti
handlingsplanen,blantinformanteneog i ressursgruppaer detteproblematisk
i forhold til bosettingav størrefamilier. Om vi sammenliknertallmaterialeti
handlingsplanenfra 2008og Mosskommunesinnrapporteringtil Kostrahar
situasjonenikke bedretsegsidenplanenble vedtatt.

For å gi envurderingav situasjoneni Mossharvi i samrådmedMosskom-
munevalgt å sammenlignedatamedKongsberg,Skienog Halden,fordi dis-
sekommuneneharnoenavdesammeutfordringenesomMoss.I aktuelletil-
feller har vi ogsåvalgt å trekkeinn datafra Råde,Våler og Rygge,somer
aktuellesamarbeidspartnerefor Mosskommune.

Figur 2 gir enoversiktoverbefolkningsstørrelseni deulike kommunene:
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Figur 2. Folketall

Kilde: SSB

6.1 Boligmarkedet i Moss

Det generelleboligmarkedeti Mossbestårav få og dyreboliger.Kommunen
oppleverflyttestrømmerfra Oslo og Akershus,somskaperen sterkbefolk-
ningsvekst.Dette øker boligetterspørselenog pressermarkedspriseneopp,
noesomer særligkrevendefor vanskeligstiltegrupper.

Tabell 2. Boligpriser og boligomsetning

Kilde: SSB

Tabellenviser gjennomsnittligkvadratmeterprisfor eneboliger,småhus(to-
mannsboliger,rekkehusog andresmåboliger)og blokkleiligheter.Mosshar
de dyresteeneboligene,med20 071 kr i gjennomsnittper kvadratmeter,og

Kommune Boligtype

Gj.snittlig
kvadrat-
meterpris
(kr)

Antall bolig-
omsetninger
2011

Moss Eneboliger 20071 52
Småhus : 6
Blokkleiligheter 26565 29

Kongsberg Eneboliger 18160 51
Småhus : 9
Blokkleiligheter 27402 22

Skien Eneboliger 15779 145
Småhus 15131 16
Blokkleiligheter 22153 35

Halden Eneboliger 14269 67
Småhus 13801 11
Blokkleiligheter 19149 21
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de nestdyresteblokkleilighetenemed26 565 kr i gjennomsnittper kvadrat-
meter.Det høyeprisnivåetble ogsåpåpektunderintervjurundenemednøk-
kelpersonene.Mossligger relativt likt somKongsbergprismessig,menogså
omsetningsmessigfor antall boliger. Haldenhar et relativt lavt prisnivå,og
kommunenhar jobbetaktivt for å leggetil rettefor utbyggingog tilgjenge-
liggjøringav tomterfor nybygging(Sluttrapport,Rambøll2011).

6.2 Dekningsgrad

Kommuneneskal biståpersonersomikke selv er i standtil å skaffesegen
tilfredsstillendebolig1. Nedbyggingenav den opprinneligeinstitusjonsom-
sorgenhari praksisbetyddat kommunenemåskaffeog kunnetilby tilpasse-
de boliger for personermedbehovfor omfattendehelse- og omsorgstjenes-
ter.Vi kandelemålgruppenefor kommunalbolig inn i tregrupper:

1. Personersomtildelesbolig pågrunnlagav helse- ogomsorgsbehov.
2. Personersom tildeles bolig fordi de ikke er i standtil å skaffe en

egenbolig påegenhåndpågrunnav økonomiske,helsemessigeeller
sosialeforhold.

3. Personersomer ansatti kommunen(gjelderenkeltekommuner),el-
ler andresom av forskjellige grunnerikke behovsprøvesved tilde-
lingen.

1 Lov omsosialetjenesteri arbeids- og velferdsforvaltningen§15,og Lov omsosialetjenester
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Tabell 3. Dekningsgradbolig

Kilde SSB:N. Bolig - nivå3 (K) etterregion,statistikkvariabelogtid

For å si noeom hvor stordekningsgradenfor dekommunaleboligenekanvi
se antall disponerteboliger2 opp mot antall registrertesøkere(venteliste)
godkjentfor kommunalbolig. Tabellengir ogsåenoversiktoverantallutlei-
de boliger, antall søknaderog antall tildelte boliger i alt. Sistnevntegir en
indikasjonpålav gjennomstrømming.Tabell2 viserat av 733disponiblebo-
liger i Moss i 2010,leies det sammeantall boliger ut per 31.12.2010,med
andreord er det fullt belegg.Til sammenligninghaddeKongsberg15, Skien
3, og Halden10 ledigekommunaleboliger.Detteviserat Mossharet større
presstil enhvertid ennsammenligningskommunene.

Det sammeåretble 99 husstandertildelt bolig3, hvilket indikereren relativt
lav gjennomstrømmingav brukere,slik ogsåinformanteneog ressursgruppa
kommenterte.Det har barevært en utskiftning i 13,5 prosentav boligene.
Kongsberghar en utskiftningsgradpå 26 prosent,Skien har 13 prosentog
Haldenhar10 prosent.

2SSBog Kostraopererermednoeandretall for kommunaltdisponerteboligerenntallmaterialetfra kon-
kurransegrunnlaget.Vi har valgt å benytteossav tallmaterialefra Kostra fordi sammenlikningenmed
andrekommunerblir enklere.Etter SSBsdefinisjon regnesboliger kommunendisponererfor utleie ved
inngåelseav en leiekontraktsomen kommunaltdisponertbolig. Tall for sykehjemsplasserog lignende
derdetikke inngåsleiekontrakt,erderforikke inkluderther. I
3Med tildelt bolig menesinngåelseav husleiekontraktellerat husstandenharflyttet inn i boligen.

Tabell:Dekningsgradbolig
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Moss Totaltantallkommunaltdisponerteboliger 624 624 695 754 760 733
Antallutleide boligerper31.12 600 608 675 742 748 733
Antallsøknadersisteår 289 290 160 378 251 282
Antallavslagpåsøknadomkommunalbolig 112 112 65 132 81 60
Antallhusstandertildelt boligi alt 97 108 101 135 142 99
Nyehusstanderpåventeliste,i alt : : : : 68 76
Folkemengdei alt 28182 28633 29073 29588 30030 30265

Kongsberg Totaltantallkommunaltdisponerteboliger 381 362 357 370 375 366
Antallutleide boligerper31.12 362 354 348 345 368 351
Antallsøknadersisteår 156 101 96 71 124 236
Antallavslagpåsøknadomkommunalbolig 48 46 6 5 31 24
Antallhusstandertildelt boligi alt 91 56 70 62 91 94
Nyehusstanderpåventeliste,i alt : : : : 60 60
Folkemengdei alt 23315 23644 23997 24381 24714 25090

Skien Totaltantallkommunaltdisponerteboliger 1058 1065 1131 1170 1178 1236
Antallutleide boligerper31.12 997 1018 1104 1155 1151 1233
Antallsøknadersisteår 385 313 291 319 357 320
Antallavslagpåsøknadomkommunalbolig 96 104 72 110 131 117
Antallhusstandertildelt boligi alt 247 204 215 201 188 169
Nyehusstanderpåventeliste,i alt : : : : 30 73
Folkemengdei alt 50761 50696 50864 51359 51668 52077

Halden Totaltantallkommunaltdisponerteboliger 642 642 642 642 665 642
Antallutleide boligerper31.12 642 642 642 642 662 632
Antallsøknadersisteår 187 192 152 147 158 163
Antallavslagpåsøknadomkommunalbolig 37 23 23 16 37 51
Antallhusstandertildelt boligi alt 150 149 129 147 85 71
Nyehusstanderpåventeliste,i alt : : : : 0 0
Folkemengdei alt 27722 27835 28092 28389 28776 29220
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76 nye4 husstanderi Mosskommunesto på ventelistei 2010.Pr. 31.august
2011var dettetallet økt til 250.Mosskommunekanderfor sieså ha enbe-
tydelig mangelpå kommunaleboliger.Etterspørselener stor,og de eksiste-
rendeboligeneer fullt belagt.Mosskommunehardethøyesteantalletregist-
rerteboligsøkendehusstander.Dettebekrefterdenbekymringensomble ut-
trykt av nøkkelpersoneneunderintervjueneog i ressursgruppa.

Tabell 4 Kommunalt disponerteboliger

Kilde SSB:N. Bolig - nivå3 (K) etterregion,statistikkvariabelogtid

Tabellenviser hvordande kommunaleboligenefordeler segmellom eide,
innleide og private boliger med kommunaldisposisjonsrett.Som vi ser av
tabelleneier Moss, i likhet med de andrekommunene,over halvpartenav
boligeneselv,og leier dissevidereut. Mossdriver derimotingenframleieav
privateboliger,mensSkienkommuneframleiernestenhundreboliger.Dette
kan seessomet områdemedmulighetfor å øketilfanget av boliger. Moss
kommunehar imidlertid et pressetboligmarkedmedfå og dyre utleieleilig-
hetersomvanskeliggjørsituasjonen.Den sammemulighetenfinner vi i ut-
leie av privateboligerderkommunenstårsomansvarligleietakerfor beboe-
ren.InnenfordennekategoriendisponererMosskommune216boliger;over
dobbeltsåmangeboliger somKongsbergog omtrentlike mangesomHal-
den(221boliger).Skiensomdenstørstekommunenhar269boliger.

4 Med nyehusstandermeneshusstandersomikke boddei enkommunalbolig påsøknadstids-
punktet.

Kommunaltdisponerteboliger
2008 2009 2010

Moss Totalt disponerteboliger 754 760 733

Kommunalteideboliger 702 505 517

Kommunaltinnleide boliger 0 0 0

Privateboliger medkommunal.disp.rett 52 255 216

Kongsberg Totalt antall kommunaltdisponerteboliger 370 375 366

Kommunalteideboliger 129 159 421

Kommunaltinnleide boliger 6 6 6

Privateboliger medkommunal.disp.rett 103 104 103

Skien Totalt antall kommunaltdisponerteboliger 1179 1178 1236

Kommunalteideboliger 840 869 871

Kommunaltinnleide boliger 44 40 96

Privateboliger medkommunal.disp.rett 286 269 269

Halden Totalt antall kommunaltdisponerteboliger 642 665 642

Kommunalteideboliger 129 159 421

Kommunaltinnleide boliger 289 283 0

Privateboliger medkommunal.disp.rett 224 223 221



Agderforskning

36

6.3 Omsorgsboliger

Husbankendefinereromsorgsboligersom:«Boliger somer fysisktilrettelagt
slik at beboerenetter behovskal kunnemotta heldøgnspleie og omsorg»
(Sosial- og helsedepartementet1999,s.32).Dettegjelderuavhengigav alder
ogdiagnose.Vi skiller mellomtre typeromsorgsboliger:

� Selvstendigeboliger:Fullt utstyrteboliger.Boligareal55-60 kvm.
� Boenheteri bofelleskap:Grupperav boliger,hvor denprivateboen-

hetener forholdsvis selvstendig.Boligareal:40-55(eks.fellesareal)
� Grupperav boliger i bokollektiv med fellesromog felles hushold.

Boligareal:30-40kvm medstuesoneogsovesone.

Omtrenthalvpartenav landetsomsorgsboliger(og sykehjem)ble totalreno-
vert eller nybygd gjennomHandlingsplanfor eldreomsorgeni perioden1998
-2007 (NOU 2011:11).I Innovasjoni omsorg(NOU 2011: 11) oppfordres
kommunenetil å ta tak i de resterendeboligene,som snarter klare for en
oppgradering.Det skal helstskje i løpetav de ti neste årene,for å ta høyde
for denforventedeveksteni behov.

Husbankenstiller følgendekrav til omsorgsboliger:

«Uavhengigav boligtypeogbrukergruppeanbefalerHusbankenat byggene
genereltskalværeplanlagtmedtankepåbevegelseshemmede,orienterings-
ogmiljøhemmede.De skalhaenbygningsmessigstandardsomgjør at de
brukerlite energitil oppvarming.Omsorgsplan2015leggerspesiellvektpå
tilretteleggingfor personermeddemens.Samtidigmådetsørgesfor nød-
vendigtilpasningtil deulikemålgruppene.Det måogsåtashøydefor at bo-
ligeneogsykehjemmeneskalværearenafor omfattendetjenesteyting.Der-
for er hensynettil arbeidsmiljøfor eventueltpersonaleviktig. For å forhind-
re brannskalalle bygningerplasseresi risikoklasse6 og dessuten utstyres
medboligsprinkling.»

Omsorg,omsorgstjenesterog omsorgsboligeromtalesofte synonymtmed
eldreomsorgog boliger for eldre (NOU 2011:11).I realitetenbenyttesom-
sorgsboligerav langtfler ennbareeldre;

� Personermeddemens
� Eldremedomfattendehjelpebehov
� Korttidsplasservedavlastningog rehabilitering
� Lindrendeenhet
� Botilbud for personermedsammensattefunksjonsnedsettelser
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� Botilbud for barnmedfunksjonsnedsettelser
� Barnmedstoreogsammensattefunksjonsnedsettelser
� Barnmedutagerendeatferd
� Botilbud for personermedrusogpsykiskelidelser
� Rusavhengige
� Botilbud for personermedpsykiskelidelser
� Boligtilbud for utviklingshemmede

De fleste ønskerå bli boendehjemme,enten ved hjelp av døgnbaserte
hjemmetjenestereller tilpasningav boligen.Andre har behovfor en større
nærhettil tjenestene,økt oppfølging og trygghet. Som et tilbud til disse
menneskenetilbyr kommuneneomsorgsboligerog institusjonermedfelles-
areal.I motsetningtil institusjoneromsorgsboligerer ikke enlovregulert bo-
form, ogregnesderforsombeboerensprivatehjem(Husbanken2010).

Figur 3. Antall mottakere av hjemmetjenesteretter alder på landsbasis

Kilde: NOU2011:11Innovasjoni Omsorg,SSB

Av figur 3 servi at økningeni bruk av hjemmetjenesterikke har værtsom
forventetblantdeover80 år, menførstog fremstav yngrebrukereunder67
år. Økningentilsvarer en fordobling fra 1992 – 2006,fra 25000 i 1992til
55000 i 2006(NIBR 2010).Detteunderstrekerigjen det faktumat kommu-
nal omsorgstjenesteikke er ensbetydendemedeldreomsorg.Påsikt vil der-
for ogsårelevansenav å seoppfølgingav samhandlingsreformeni sammen-
hengmedsosialboligbygging.
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Figur 4. Denyehjemmetjenestene

Kilde: NIBR-rapport 2010:2

Av figur 4 servi hvordanhjemmetjenestenehar endretsegfra institusjons-
omsorgtil hjemmetjenester(åpenomsorg)hosbrukerei ordinærehjem. En
undersøkelseutført av Helsetilsyneti 2003visteat blantbrukereav hjemme-
tjenesteri ordinærbolig hadde80-90 prosentpsykiskeeller somatiskelidel-
ser.6 av 10 tilfeller av sykdomog skadervar relaterttil sentralnervesystemet
(hjerneslag,multippel sklerose,følgetilstanderetteromfattendeskadeetc.).
Kun enbegrensetandelavbrukernevarutviklingshemmede(NIBR 2010).

Tabell 5. Kommunalt disponerteomsorgsboliger

B: N. Bolig – nivå 3 (K) etterregion,statistikkvariabelog tid

Tabell5 viserhvormangeomsorgsboliger(kommunalteideogprivateide
medkommunaldisposisjonsrett)Mosskommunedisponerertotalt.Tabellen
viserat Moss,KongsbergogHaldenharet lavereantallkommunaleom-
sorgsboligerennSkien,somharhele456omsorgsboliger.Skienharomtrent
20000fler innbyggereenndeandrekommunene,likevel har dekun3 hus-
standerfærrepåventelisteennMosskommuneettertabell3. Det kanvære
ulike grunnertil dettebådesosialeogboligpolitiske. Mosshar182om-
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Kommunaltdisponerteomsorgsboligertotalt 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Moss Kommunaltdisponerteomsorgsboliger,ialt 175 175 182 182 182 182
KongsbergKommunaltdisponerteomsorgsboliger,ialt 147 147 147 147 147 147
Skien Kommunaltdisponerteomsorgsboliger,ialt 414 420 456 456 456 456
Halden Kommunaltdisponerteomsorgsboliger,ialt 147 147 147 147 147 147
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sorgsboliger,35boligermerennKongsbergogHaldensomharomtrent
sammeantall innbyggere.

Tabell 6. Kommunalt disponerteomsorgsboligeri Mosseregionen

Kilde SSB:N. Bolig – nivå 3 (K) etterregion,statistikkvariabelog tid

Tabell 6 viser en oversiktover antall omsorgsboligerkommunenei Mosse-
regionendisponererseparatog totalt. EttersomMosser en mye størrekom-
muneennRåde,Ryggeog Våler er det naturlig at denhar et høyereantall.
Vi serenøkningfra 2006til 2007med7 omsorgsboligeri Mosskommune.
Kommunenhar ikke tilegnet segflere boliger de sistefire årene,menpro-
sjekteringenav 54 nye boliger i et bo- og servicesenterferdigstillesi 2012.
Ryggehar det høyestebefolkningstalleti MosseregionenetterMoss og det
nesthøyesteantalletomsorgsboliger.

6.4 Vanskeligstilte på boligmarkedet

Målgruppenefor de kommunaleboligeneregnessomvanskeligstiltepå bo-
ligmarkedet. Alt fra dårlig økonomi,funksjonsnedsettelser,psykiskelidelser
og/ellerrusmiddelmisbruk,manglendespråkog kunnskaptil forhold vedbo-
ligmarkedetsompris, tilgjengelighetog diskriminering kan dannegrunnlag
for at noenkan regnessomvanskeligstiltepåboligmarkedet(St.meldnr. 23
(2003-2004)).Vanskeligstiltepåboligmarkedetkandelesinn i tre grupper:

1. Vanskeligstiltemeduløsteboligsosialeproblemer: Personeller hus-
standsomikke er i standtil å skaffeeller opprettholdeet akseptabelt
boforhold,ogsomikke harmottatthjelp.

2. Vanskeligstiltemed delvis løste problemer: Personeller husstand
somikke er i standtil å skaffeeller opprettholdeenakseptabelbosi-
tuasjon,somharmottatthjelp,mensomfremdelesharet boligsosialt
problem.

3. Vanskeligstiltesomhar fått løstsitt boligsosialeproblem: Personel-
ler husstandsomikke er i standtil å skaffeeller opprettholdeenak-
septabelbosituasjon,somhar fått nok hjelp og løst sitt boligsosiale
problem(NOU 2011:15)

Kommunaltdisponerteomsorgsboligertotalt, Mosseregionen 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Moss Kommunaltdisponerteomsorgsboliger,i alt 175 175 182 182 182 182
Råde Kommunaltdisponerteomsorgsboliger,i alt 34 34 34 34 34 34
Rygge Kommunaltdisponerteomsorgsboliger,i alt 79 81 81 81 81 81
Våler Kommunaltdisponerteomsorgsboliger,i alt 33 33 33 33 33 33
Totalt 321 323 330 330 330 330
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Tabell 7. Registrerteboligsøkendeetter behovskategori5

Kilde SSB:N. Bolig – nivå3(K) etterregion,statistikkvariabelogtid.

Tabellenviser hvordande ulike gruppeneav vanskeligstiltefordeler seg.
Menneskermedandreproblemerdefineressommenneskermed«andrepro-
blemer»ennpsykiskelidelserog rus.

6.5 Personer med rusproblemer eller alvorlig psykisk l i-
delse

Tabell 7 viser ogsåat omtrent halvpartenav de registrerteboligsøkendei
Moss kommunefaller inn underkategorienepsykiskelidelser og/eller rus-
middelmisbruk.Den sammegruppener dominerendeogsåfor Skien kom-
mune.

Personermed rusproblemerog/ eller psykiske lidelser utgjør den største
gruppenav menneskerpå «venteliste»etter kommunalbolig, og det er også
den gruppensom i størstgrad ble framhevetav informanteneog ressurs-
gruppa.

5 Tall for Haldenikke registrerti Kostra

Registrerteboligsøkendeetter behovskategori
2009 2010

Moss Nyehusstanderpåventeliste, i alt 68 76
Antall flyktninger påventeliste 14 :
Antall med behovfor tilrettelagt bolig, påventeliste 14 :
Antall med psykiskelidelser, påventeliste 5 15
Antall rusmiddelmisbrukerepåventeliste 15 20
Antall rusmiddelmisbrukeremed psykiskelidelser, påventeliste : 10
Antall med andreproblemer,påventeliste 18 20

Kongsberg Nyehusstanderpåventeliste, i alt 60 60
Antall flyktninger påventeliste : :
Antall med behovfor tilrettelagt bolig, påventeliste 51 56
Antall med psykiskelidelser, påventeliste : :
Antall rusmiddelmisbrukerepåventeliste : :
Antall rusmiddelmisbrukeremed psykiskelidelser, påventeliste 7 :
Antall med andreproblemer,påventeliste : :

Skien Nyehusstanderpåventeliste, i alt 30 73
Antall flyktninger påventeliste 4 15
Antall med behovfor tilrettelagt bolig, påventeliste : 7
Antall med psykiskelidelser, påventeliste : 8
Antall rusmiddelmisbrukerepåventeliste 4 19
Antall rusmiddelmisbrukeremed psykiskelidelser, påventeliste : 11
Antall med andreproblemer,påventeliste 14 13
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Personermedrusproblemerog/eller psykiskelidelserutgjør en sammensatt
gruppe,hvordet i forhold til bolig kanskillesmellommenneskeri enpositiv
utvikling og en negativ utvikling. Rusmisbruketskaperproblemerbådei
forhold til å beholdeog til å anskaffeegenbolig. Mangegjennomgåren så-
kalt negativboligkarriere,og noenenderoppsombostedsløse.Behovenefor
hjelp vil varierefra økonomiskstøttetil døgnkontinuerligoppfølging,og til-
svarendevil behovenefor ulike typerboligervariereettermålgruppe.

For noenvil «eierlinjen»kunnevirke motiverendepå boevneog atferd,og
væredetklart bestealternativet.Det forutsettesimidlertid at detvil værebe-
hov for støttefra førstefasei prosessen.Kommunenmåderforha tilgjenge-
lige ressursermedkompetansepå området,og en oversiktover hvordande
ulike økonomiskevirkemidlenevirker og kan kombineresfor å få flere inn
påboligmarkedet(Husbanken2007).

For andrekanboligeieværeendårlig løsning.Noener ikke i standtil å ta på
segdetgenerelleog økonomiskeansvaretvedå eieenbolig, heller ikke ved
bistandog støtte.For demkandetteværeen ytterligerebelastningog ha en
negativinnvirkning. I slike tilfeller kan leie av kommunaleeller privatebo-
liger, eller plass i omsorgsbolig/institusjon, være en riktigere løsning.
Ulempenvil likevel væreusikkerhetenrundt en eventuellforflytning til en
annenkommunalbolig, endringi leiekostnaderosv.Et helhetlighjelpeappa-
rat er for mangei dennegruppenhelt grunnleggendefor å kunnebo i egen/
leid bolig (Husbanken2007)

26 kommunerdeltok i Tillitspersonforsøketsom pågikk fra 2008 til 2011.
Prosjektetinnebartett individuell oppfølgingav menneskermedrusrelaterte
problemer.Tillitspersonenskal fungeresomenbro mellombruker,tjenester
og sektorer,og samhandlingenav blitt betydeligstyrket i samtligeav de 26
deltakerkommunene.Fokuspåoppsøkendevirksomhetog individuell tilpas-
ning og tilretteleggingvaravgjørendefor detpositiveresultatet.

6.6 Flyktninger/ innvandrere

Det er opptil hverkommunehvor mangeflyktninger deønskerå ta i mot. I
2009 haddeMoss kommuneen målsettingom bosettingav 30 – 40 flykt-
ninger.Pågrunnav manglendeegnedeboliger var ikke dettemulig. Det er
genereltmangeflaskehalserforbundetmedarbeidetmedbosettingav flyk t-
ninger.Mangelenpåegnedeboligereret gjennomgåendeproblemfor mange
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norskekommuner.Ensligeinnvandrerepekespå som en særligutfordring.
En boligmassebeståendeav relativt få rom gir grunntil å tro at det ogsåer
mangelpå tilfredsstillendeboliger for familier. Mosskommunehar i tillegg
et presset, privat leiemarked.Gruppenav flyktninger og innvandrere utgjør
derforenpotensieltøkendeandelavsøkermassenfor boligsosialstøtte.

Tabell 8. Innvandring 2005-2010

Kilde: SSB:Tabell:05426:Innvandring,utvandringognettoinnvandring(K)

Tabell 8 viser tallenefor innvandring generelti Mosseregionenfra 2005til
2010.For Mossservi en fordobling fra 2005til 2009og ennedgangmed8
innvandrerhusstanderfra 2009til 2010.

Tabell 9. Befolkningsframskriving innvandrere 2011– 2030

Grunnlagsmateriale: SSB: Tabell: 08826: Framskrevetantall innvandrere etter
landbakgrunnogbotid (K).

Tabell 9 viser en befolkningsframskrivingfor innvandringi Mosseregionen
frem til 2030og viser en stadigøkningi antall innvandrerefram mot 2015.
Det er grunntil å understrekeat deter storusikkerhetforbundetmedbefolk-
ningsframskrivingerog i hvilken gradforutsetningenevil treffe denfaktiske
utviklingenframover– spesielti forhold til innvandring.

Det kan værestoreforskjeller mellom flyktninger og innvandrerefra ulike
land. De har ulike kulturer, levevaner,livserfaringerog behov.Kulturelle
forskjellerkanutgjøretilleggsdimensjonerknyttet til boligsosialoppfølging,

Innvandring 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Moss 210 271 380 402 415 407
Råde 37 37 62 55 45 81
Rygge 68 81 133 139 144 120
Våler 25 22 35 68 38 69

Innvandring 2011 2015 2020 2030
Moss 3090 4150 5250 6620
Råde 710 970 1230 1550
Rygge 1470 1880 2300 2780
Våler 470 620 790 1010
Mosseregionentotalt5470 7620 9570 11960



Agderforskning

43

selvom ikke slike forskjellerskaloverdrives.Islamsklov forbyr for eksem-
pel muslimerå betalerenter,hvilket kangjøreet boliglånvanskelig.Mange
muslimerforblir derforpåleiemarkedethelesitt liv.

I 2009haddeMoss12 nyinnflyttedeflyktningehusstander,i 2010gikk antal-
let nedtil 9 husstander.

6.7 Boliger til brukere med behov for tilrettelagte boliger

En undersøkelseav levekårfor utviklingshemmedeviserat i Norgeeierhver
femte personboligen sin, menskun 1 av 10 utviklingshemmedegjør det
samme(Tøssebroog Lundeby2002).Etter NOU 2011:15Romfor alle6 er
det«etviktig prinsippå tilstrebeintegreringi ordinærebomiljø for personer
medredusertfunksjonsevneog helseplager.Hvilke modellerfor boformog
lokaliseringsombenytteshar betydningfor sosialinkludering».Det skilles
videre mellom samlokaliserteboliger som er boliger i sammebolig eller i
nærhetenav hverandre,bofelleskapmed selvstendigeboliger i sammehus
medfellesareal,bokollektiv medfellesstueog kjøkken(NOU 2011:59.2.7).
Den sammeundersøkelsenviste at kun 21 prosentbor i selvstendigbolig
(Tøssebroog Lundeby2002).Eksempelsamlingenviserat det i mangetilfel-
ler er et rigid og robustsystemsommøteren, og sommani dagmåkjempe
mot for å oppnåmåletomegenbolig, mendenviserogsåatdetnytter.Felles
for deni personeneharværtengasjerteforeldre,somharhattsterkemening-
er om hvasomer et godt liv for sitt barn,sattsegmål og ikke gitt segfør de
er oppnådd.Et godt samarbeidmedaktuelleinstanserhar ogsåværtav stor
betydning.Finansieringenble gjort gjennomstartlånog etableringstilskudd
fra kommunen(engunstigboliglån- og tilskuddsordningkommunenadmini-
strererpå vegneav Husbanken),Husbankensgrunnlånog i noen tilfeller
kombinertmednoeegenkapital.

Moss kommunerommet tidligere Orkerød,en sentralinstitusjon for utvik-
lingshemmede.Med innføringenav Ansvarsreformeni 1991 valgte mange
av beboernevedOrkerødå bosettesegi kommunaleboliger i Mosskommu-
ne, i kommunaleboliger. I tillegg ønskeren stor del hjemmeboendeutvik-
lingshemmedeå flytte hjemmefra.

6 kap.9.2.7
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Tabell 10. Antall nyinnflyttede med behov for tilrettelagt bolig. Enhet: Hus-
stander

Antall nyinnflyttede medbehovfor tilrettelagt bolig
Kommune 2009 2010
Moss 8 36
Råde : :
Rygge 18 10
Våler 19 :
Mosseregionentotalt: 45 46
SSBStatistikkbanken05.03Bolig boforhold.Tabell04695N.Bolignivå3 (K)

Tabell10 viserhvor mangepersonermedbehovfor tilrettelagtbolig somfor
førsteganghar flyttet inn i en kommunalbolig. Personermedbehovfor ti l-
rettelagtbolig er for eksempeleldre, utviklingshemmedeog fysisk funk-
sjonshemmede.Moss kommunehar naturlig nok denstørsteandelen,og vi
serogsåat denneøktesterktfra 2009til 2010.

Av de totalt 733 kommunaleboligenesomMossdisponertei 2010var 182
boliger tilrettelagt for rullestolbruker.At en bolig er tilgjengelig for rulle-
stolbrukereinnebærerat rullestolbrukerenpå egenhånd kan komme seg
fram til boligen,inn i boligenog ha tilgang til nødvendigerom inne i boli-
gen.I kommunaleboliger børdet i størregrad ogsåfokuserespå tilretteleg-
ging knyttet til sansetapsomsyn,hørselenog orienteringsevne,og redusert
bevegelsesevnegenerelt.

Tabell 11. Antall kommunaleboliger tilrettelagt for rullestolbrukere

Kilde: SSBTabell: N. Bolig – nivå 3 (K)

Tabell10.Antallkommunaleboligertilrettelagtforrullestolbrukere
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Moss 175 175 182 182 182 182
Råde 34 34 34 34 34 34
Rygge 79 81 81 81 81 81
Våler 33 33 33 33 33 33
Totalt 321 323 330 330 330 330
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6.8 Boliger til personer i akutt bolignød

I henholdtil Lov om sosialetjenesteri arbeids- og velferdsforvaltningen§
27 plikter kommuneneå finne et midlertidig botilbud for demsomikke kla-
rer det selv.Tilbudet er mentå løseakutt bostedsløshet,når en personikke
har et sted å soveeller oppholdesegdet nestedøgnet.Årsakerkan være
akuttoppståttesituasjonersomsamlivsbrudd,utkastelseogbrann.Et midler-
tidig botilbud,er somnavnettilsier ikke mentsomenvarig løsning.Det leg-
gesvekt på at et midlertidig botilbud ogsåskal væreet egnetbotilbud7. Ta-
bell 9 viseri hvilket omfangmidlertidigebotilbudogplasseringerbenyttes.

Tabell 12. Midlertidige botilbud 8

I 2010servi at det var 29 husstander i et midlertidig botilbud i Mosskom-
mune.Av tabellenservi en økningpå 11 husstanderi midlertidig botilbud
fra 2005 til 2010.Samtidigser vi at antallethar variert i mellomtiden,og
blantannetgikk nedtil 8 i 2007og opptil 34 i 2008.For 2010oppgisdetat
deter tilbrakt 599døgni midlertidigbotilbud,sombetyret snitt på21dagers
opphold.

6.9 Utkastelser

Astrup og Holm (Sørvoll 2009)viser i sin studietil fire kategorierav men-
neskersomharentendenstil åkommei enutkastelsessituasjon:

� Personermedliten betalingsevneogkaotiskøkonomi
� Rusmisbrukere
� Personermedpsykiskelidelser
� Personermed en kombinasjonav psykiske lidelser og rusmiddel-

misbruk.

7http://www.nav.no/Sosiale+tjenester/Midlertidig+botilbud).
8 Pågrunnav manglenderapporteringtil Kostraer ikke Haldeninkluderther.

2005 2006 2007 2008 2009 2010
Moss Antallhusstanderi midlertidigebotilbud,ialt 11 11 8 34 17 29

Antallhusstanderi midlertidigebotilbudi merenn3 måneder : : : : 0 0
Antallhusstandermedbarni midlertidigebotilbud : : : : 0 0
Antallhusstandermedbarni midlertidigebotilbudi merenn3 måneder : : : : 0 0
Antallhusstanderi natthjem : : : : 0 0

KongsbergAntallhusstanderi midlertidigebotilbud,ialt 5 2 5 4 3 5
Antallhusstanderi midlertidigebotilbudi merenn3 måneder : : : : 0 3
Antallhusstandermedbarni midlertidigebotilbud : : : : 1 0
Antallhusstandermedbarni midlertidigebotilbudi merenn3 måneder : : : : 0 0
Antallhusstanderi natthjem : : : : 0 0

Skien Antallhusstanderi midlertidigebotilbud,ialt 0 75 56 83 20 18
Antallhusstanderi midlertidigebotilbudi merenn3 måneder : : : : 17 18
Antallhusstandermedbarni midlertidigebotilbud : : : : 0 0
Antallhusstandermedbarni midlertidigebotilbudi merenn3 måneder : : : : 0 0
Antallhusstanderi natthjem : : : : 67 27
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Gjennomflere århaddeMosskommuneet høytantallbegjæringeromutkas-
telse(fravikelser)og et høytantall utkastelserble gjennomført.Mosstoppet
gjennomflere år statistikkenover flest begjærteog gjennomførteutkastelser
i Østfold.I de ti førstemånedeneav 2007stoMossfor nesten30 prosentav
alle begjærteutkastelseri Østfold selvomkommunenbarehar10 prosentav
fylkets befolkning.Fravikelseav fasteiendominnebærerat leieforholdetav-
sluttesvedat leietakerblir kastetut fra boligen/lokalet.

Dissehøyetalleneinnebærerstoremenneskeligeog økonomiskekostnader.
Erkjennelsenav at dettevar et stort sosialtproblemførte til opprettelsenav
“ProsjektKontra Utkastelse”,somble oppretteti 2007medfinansieringfra
Husbanken.Formåletmedprosjektetvar å begrenseomfangetav utkastelser
og begjæringerom utkastelse. I januar2008ble det innført nye rutiner i so-
sialtjenestenfor oppfølgingav personeri faresonenfor fravikelse.Det ble
gitt økonomiskhjelp, informasjon,rådogveiledningmeddetresultatat både
antall begjæringerog antall gjennomførteutkastelserble reduserti prosjekt-
perioden.Det refereresfor çvrig til “ProsjektKontraUtkastelse”– Sluttrap-
portpr.31.12.08,Mosskommune.

Tabell 13. Mosstingrett: tvangssalgog fravikelser

Kilde: Ingvild Dahl, NamsmannenMoss

Tabell 13 visertvangssalgav fasteiendomog borettsandeler.Tvangssalgene
omfatterogsåutkastelser(fravikelser),etter§ 11-14. Namsmannenog Moss
Tingrett delerpå avgjørelserom utkastelseretter§ 13-2 a-c (Namsmannen)
og § 13-2 d-e (MossTingrett).Namsmanneni Mossoppgir at de i 2009av-
sluttet 103 utkastelser,i 2010 avsluttetde 135 utkastelser,mensde til og
medseptember2011har avsluttet84 utkastelser.1.januar2008ble det inn-
ført nyerutinerfor oppfølgingi bolig i sosialtjenesten.Deninnebar entettere
oppfølgingog dialog medbådeleietakerog utleier for å få nedantalletut-
kastelser.Tabellenviseratantalletutkastelserigjenharsteget.

Moss Innreg-
Avsluttet
tvangssalg Innreg-

Avsluttede
fravikelser

istrert
tvangssalg

istrerte
fravikelser

2008 191 114 12 13
2009 276 262 12 10
2010 377 333 22 12
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Tabell 14. Fravikelser (utkastelse)pr. 31.12.2011

Kilde: Monicalægreid,Namsfogdkontoret

6.10 Samlet vurdering av boligstatistikken

Prisnivåetpå det privateboligmarkedeti Moss kommuneer høyt sammen-
lignet medde andrekommunenei Mosseregionen.Priseneer likevel lavere
enn i Oslo. Dettehar skapten tilflyttingsstrømav menneskersomønskerå
bo sentralti enstørreby, og i nærhetav hovedstaden,mensomikke har råd
til å bosettesegi Oslo. De høyeboligprisenehar ført til en økt etterspørsel
etterutleieboliger,noesomharbidratttil å pressepriseneytterligereopp.

Kommunenhartotalt 76 husstanderpåventelistefor kommunalbolig. Det er
flere husstanderenn noenav sammenligningskommunene,inkludert Skien
somhar 20 000 flere innbyggere.Den størstegruppenmenneskerpå vente-
liste er personermedrus- og/ eller psykiskeproblemer(45 husstander).En
stor andelav befolkningeni Moss kommuneer innvandrere,og mangeav
disseharproblemermedå skaffeogbeholdeegenbolig. Kommunenharhel-
ler ikke nok egnedeboliger til å nå de politiske måleneom bosettingav
flyktningersomsettesårlig. Det kommerogsåtydelig frem av tall fra nams-
mannenat utkastelsesproblematikkenigjen harøkt, etterat prosjekt«Kontra
Utkastelse»ble avsluttet.

6.11 Økonomiske virkemidler

En viktig del av de boligsosialevirkemidleneer de som tilbys av staten
gjennomHusbankensøkonomiskevirkemidler;startlån, bostøtteog boligtil-
skudd. Ansvaretfor tildelingen av tilskuddenehar i stadigstørregrad blitt
overført til kommunene.De økonomiskevirkemidlenekan aleneog samlet
sett,bidratil at flere personerblir boendei egenbolig, og at flere gis mulig-
hettil å etableresegi eierforholdpåboligmarkedet.

For å oppnåmaksimaleffekt av deøkonomiskevirkemidleneer detviktig å
haenforståelseav hvordandeulike virkemidlenevirker. Nedenforfølgeren

Fravikelserpr.31.12.2010
2007 2008 2009 2010

Driftsenhet: Mottatt Gj.ført IprosentMottatt Gj.ført IprosentMottatt Gj.ført IprosentMottatt Gj.ført Iprosent
Vansjø 17 9 53% 24 7 29% 31 11 35% 24 11 46%
Moss 88 20 23% 109 15 14% 110 26 24% 131 26 20%
SUMØPD: 105 29 28% 133 22 17% 141 37 26% 155 37 24%
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gjennomgangav aktuelle virkemidler og tilskudd for privatpersonerog
kommune.

6.11.1 Startlån

Startlån er en behovsprøvdøkonomisk ordning, der Husbankentildeler
kommunenemidler somde fordeler til personer/husstandermedbehovfor
støtte.Det er hver enkeltkommunesombestemmerhvemsomskal tildeles
startlån,og hvor stort det skal være.Personersom har problemermed å
skaffeegenkapitaltil å etableresegpåboligmarkedetkansøkestartlån.Det-
te gjelderførst og fremstungei etableringsfasen,ensligeforsørgere,barne-
familier, personermed nedsatt funksjonsevne,flyktninger, personermed
oppholdstillatelsepå humanitærtgrunnlag9 og andrevanskeligstiltehusstan-
der.Forutsetningerfor å gi startlånerat personen:

� harproblemermedfinansieringav bolig i privatbank
� er i standtil å betalerenterog avdragpå lånet,samtidigsomperso-

nenharnokmidler til å dekkeandreøkonomiskeutgifter.
�

I tillegg stillesdetkrav om at boligenskal ligge i kommunensomgir startlå-
netogatdenskal værerimelig i forhold til prisnivåetfor området,samtvære
egnetfor husstanden.Startlångis til:

� kjøp av bolig (entenfull - eller toppfinansiering)
� økonomiskhjelp til åbli boendei enbolig
� refinansieringav lån
� utbedring/tilpasningav boligen
� byggebolig
� toppfinansiering

9 Personersomikke er norskestatsborgere,kanogsåsøkestartlån.
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Tabell 15. Startlån; gjennomsnittsbeløp,tildelt beløp og antall boliger tildelt
startlån

Vi serav tabell 15 at Moss ligger høyereennalle sammenligningskommu-
nenei forhold til gjennomsnittsbeløp for startlån.Boligprisenei Mosskom-
muneligger høyereennrestenav kommunenei Østfold.Mossligger nesten
200000kr overKongsbergsomligger nestøverstpålista.Skien,somer den
størstekommunen,ligger nederstmedkun 36 3662kr, menhar til gjengjeld
tildelt 80 husstandermidler, dobbeltså mangesom Moss.Skienkommune
har ogsådet høyesteutbetaltebeløpettil startlånmed nesten30 millioner,
omtrent4,5 millioner mer enn Moss.Mosskommunebetalermer i startlån
til færrehusstander,mensSkienbetalermindrebeløptil flerehusstander.

6.11.2 Bostøtte

Dersomen husstandhar høyeboutgifter og lave inntekter,kan husstanden
søkeHusbankensbostøtteordninghos kommunen(NAV). Den statligebo-
støttenskal fungeresomet sikkerhetsnett,dersomenhusstandav ulike årsa-
ker får reduserteinntekterog/ eller økteboutgifter.Bostøttenskalbidra til å
opprettholdeengodbosituasjonmedrimeligeboutgifterovertid.

Alle over18 år,unntattstudenterog vernepliktige,kansøkebostøtte.Støtten
gis til selvstendigehelårsboliger,medegeninngang,bad,toalettog rom for
matlaging,sengog sittegruppe.Kommunaleboliger er fritatt fra disseforut-
setningene.

Det finnesen inntektsgrensefor hvor høy inntekt mankan ha for mottabo-
støtte.Dennegrensenligger underfattigdomsgrensen,og økermedantallet
personeri boligen.Veiledendeinntektsgrenserer

Tabell:Startlån
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Moss Gjennomsnittsbeløpforstartlånvideretildeltavkommunen,i kroner 636825 708516 554960 870860 954067 790524
Beløptilstartlånvideretildeltavkommunen,i kroner 25473000 21964000 13874000 43543000 42933000 33202000
Antallboligergodkjentavkommunenforfinansieringmedstartlån 40 31 25 50 45 42

Kongsberg Gjennomsnittsbeløpforstartlånvideretildeltavkommunen,i kroner 442000 431552 499042 463538 452667 360057
Beløptilstartlånvideretildeltavkommunen,i kroner 21216000 12515000 11977000 12052000 13580000 12602000
Antallboligergodkjentavkommunenforfinansieringmedstartlån 48 29 24 26 30 35

Skien Gjennomsnittsbeløpforstartlånvideretildeltavkommunen,i kroner 363662 400095 426547 567709 564809 674958
Beløptilstartlånvideretildeltavkommunen,i kroner 29093000 25206000 22607000 31224000 38407000 47922000
Antallboligergodkjentavkommunenforfinansieringmedstartlån 80 63 53 55 68 71

Halden Gjennomsnittsbeløpforstartlånvideretildeltavkommunen,i kroner 378493 338519 395854 509930 404736 563729
Beløptilstartlånvideretildeltavkommunen,i kroner 26116000 18280000 19001000 21927000 36831000 54118000
Antallboligergodkjentavkommunenforfinansieringmedstartlån 69 54 48 43 91 96
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� 179000krfor enperson
� 201000kr for to personer
� 246000krfor fire personer

Det finnesenøvregrensefor boutgifter,boutgiftstak. Det tasikke hensyntil
utgifteroverboutgiftstaketi beregningav bostøtte.

Tabell 16. Bostøtteetter antall søkere,mottakere ogutbetalt sum

Kilde: Husbanken

Av tabellenser vi at av 1577søknader,ble 1439 innvilget til totalt 29.423
276 kr. Det tilsvarerover 20 400 kr utdelt i gjennomsnittper søknad.Moss
har omtrentlike mangeutbetalingersomHaldeni forhold til søknader,inn-
vilgedesøknaderogutbetaling.

6.11.3 Boligtilskudd for privatpersoner og kommuner

Privatpersonerkansøkeom fire typerboligtilskudd:

� etableringi egenbolig
� tilpasningav egenbolig
� refinansieringav lånegjeld
� prosjektering

Tabell:Bostøtte:antall søkere,mottakereogutbetalt

Kommune Årstall Innvilget Søknader Utbetaling Folketall
Kronerper
innbygger

Antall
mottakere per

1000 innbyggere

Moss 2009 1320 1646 25291129 29588 855 45
2010 1439 1577 29423276 30030 980 48

Kongsberg 2009 574 738 10851713 24381 445 24
2010 618 721 12106836 24714 490 25

Skien 2009 1845 2553 32262212 51359 628 36
2010 2144 2211 39591836 51668 766 41

Halden 2009 1225 1619 20454197 28389 720 43
2010 1363 1485 24793701 28776 862 47

Råde 2009 143 192 2726677 6790 402 21
2010 153 179 3030699 6882 440 22

Rygge 2009 314 399 5444756 14105 386 22
2010 350 388 6442975 14293 451 24

Våler(Østf.) 2009 102 147 1743090 4437 393 23
2010 109 130 2009541 4472 449 24
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6.11.4 Tilskudd til etablering i egen bolig

Tilskuddetskalbidratil å skaffeentilfredsstillendebolig for vanskeligstilte,
ogsikreat deblir boende.Tilskuddetbenyttesstortsettsammenmedstartlån
somen toppfinansiering(NOU 2011:15), og er sterktbehovsprøvd.Kun de
mestvanskeligstiltekan derfor regnemedå få tilskudd. Tilskuddetgis kun
enkeltpersoner,og tildeles tidligere bostedsløse,rusmisbrukere,flyktninger,
personermed nedsattfunksjonsevneog økonomiskvanskeligstilte.Det er
opptil hverenkeltkommuneom deønskerå forvalteordningen,og Husban-
kenprioritererblant søkerkommunene.I 2010lå gjennomsnittstilskuddetpå
225 000kr, årlig får rundt15000husstandertilskudd.

6.11.5 Tilskudd til tilpasning av egen bolig

Personermednedsattfunksjonsevnekan søkeom tilskudd til tilpasningav
bolig. Med tilpasningmeneså gjøreboligenegnetfor å ivaretaspesiellebe-
hov for personer med nedsatt funksjonsevne.Tilskuddet tildeles perso-
ner/husstandermedenvarig lav inntekt,mensomklarer å betjenelån. Ord-
ningener sterkt behovsprøvdog det er derfor kun de mestvanskeligstilte
somkanregnemedå få dettetilskuddet.

6.11.6 Tilskudd til refinansiering av lånegjeld

Personersom har problemermedå beholdeboligensin, på grunn av beta-
lingsproblemer,kan søkekommunenom tilskudd til refinansieringav låne-
gjeld. I slike tilfeller børdetsøkesstartlånog/ eller tilskuddtil refinansiering
av gjeld.Detteer særligaktuelti tilfeller hvor boligener egnetfor et spesielt
behov,slik at kommunenvurdererdetbestat husstandenfår bli boende.
En forutsetningerat dennerefinansieringen,eventuelti kombinasjonmed
andretiltak – skaløretil envarig løsningavdeøkonomiskeproblemenere-
laterttil bolig. Tilskuddettildelespersoner/husstandermedenvarig lav inn-
tekt,ogersterktøkonomiskbehovsprøvd.

6.11.7 Tilskudd til prosjektering

Personermedbehovfor spesialtilpasningav bolig, kan søkeom tilskudd til
profesjonellprosjekteringshjelp(av for eksempelarkitekt). Tilskuddetkan
dekkeutgifter inntil 12 000kr, i enkeltetilfeller høyere.Det kanogsåsøkes
om tilskudd til planleggingav prosjektering,ogsådettefor inntil 12 000 kr.
Tilskuddettildelesfunksjonshemmedeog personermedbehovfor tilpasning
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av bolig, og selveprosjekteringenskjer i samrådmedkommunensboligkon-
sulentellerergoterapeut.

Tabell 17. Boligtilskudd

SSB:Tabell: 04695:N. Bolig – nivå3 (K)

Tabell 17 gir en oversiktover antall boliger og beløpsomhar mottattulike
former for boligtilskudd i Moss kommuneog sammenligningskommunene.
Kun 26 boliger totalt er godkjentfor tilpasning/etablering.Dettekan være
en indikasjonpå at behovsprøvingutelukkermangesøkere,eller at det ikke
søkesi stornokgrad.

6.12 Tilskuddsordninger for kommunalt prosjektarbeid

Kommunenkanogsåsøkeomtilskudd:
� Tilskuddtil å fremskaffeflere utleieboliger
� Investeringstilskudd
� Kompetansetilskudd:

o Boligsosialtkompetansetilskudd
o Kompetansetilskuddfor bærekraftigbolig- ogbyggkvalitet.

Tabell:Boligtilskudd
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Moss Antallboligergodkjentavkommunenforboligtilskuddtil etablering 20 19 19 13 16 16
Antallboligergodkjentavkommunenforboligtilskuddtil tilpasning 24 10 5 8 : 10
Beløptil boligtilskuddtil etableringvideretildeltavkommunen,i kroner 3159440 4636350 3462948 3219477 3500834 3461278
Beløptil boligtilskuddtil tilpasningvideretildeltfrakommunen,i kroner 682000 299000 161000 204000 : 784000
Gjennomsnittsbeløpforboligtilskuddtil etablering,i kroner 157972 244018 182260 247652 218802 216330
Gjennomsnittsbeløpforboligtilskuddtil tilpasning,i kroner 28417 29900 32200 25500 : 78400

KongsbergAntallboligergodkjentavkommunenforboligtilskuddtil etablering 10 5 10 8 5 5
Antallboligergodkjentavkommunenforboligtilskuddtil tilpasning 18 9 11 8 : 4
Beløptil boligtilskuddtil etableringvideretildeltavkommunen,i kroner 1094000 445000 2172000 880000 455000 2750000
Beløptil boligtilskuddtil tilpasningvideretildeltfrakommunen,i kroner 415000 231000 457000 317000 : 95000
Gjennomsnittsbeløpforboligtilskuddtil etablering,i kroner 109400 89000 217200 110000 91000 550000
Gjennomsnittsbeløpforboligtilskuddtil tilpasning,i kroner 23056 25667 41545 39625 : 23750

Skien Antallboligergodkjentavkommunenforboligtilskuddtil etablering 42 44 35 29 38 38
Antallboligergodkjentavkommunenforboligtilskuddtil tilpasning 73 50 73 54 : 58
Beløptil boligtilskuddtil etableringvideretildeltavkommunen,i kroner 2017000 3172000 3140000 3508000 5409000 3952000
Beløptil boligtilskuddtil tilpasningvideretildeltfrakommunen,i kroner 1492000 1420000 1658000 1963000 : 1900000
Gjennomsnittsbeløpforboligtilskuddtil etablering,i kroner 48024 72091 89714 120966 142342 104000
Gjennomsnittsbeløpforboligtilskuddtil tilpasning,i kroner 20438 28400 22712 36352 : 32759

Halden Antallboligergodkjentavkommunenforboligtilskuddtil etablering 50 46 43 36 45 40
Antallboligergodkjentavkommunenforboligtilskuddtil tilpasning 32 41 51 33 : 0
Beløptil boligtilskuddtil etableringvideretildeltavkommunen,i kroner 2514441 1952018 2337311 1529663 4033803 2817794
Beløptil boligtilskuddtil tilpasningvideretildeltfrakommunen,i kroner 498000 1129000 1692000 1501000 : 0
Gjennomsnittsbeløpforboligtilskuddtil etablering,i kroner 50289 42435 54356 42491 89640 70445
Gjennomsnittsbeløpforboligtilskuddtil tilpasning,i kroner 15562 27537 33176 45485 : :
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6.12.1 Tilskudd til utleieboliger

Tilskudd til utleieboligerskal bidra til å skaffeflere tilpassedeutleieboliger
for vanskeligstiltepå boligmarkedet.Husbankenprioriterer de kommunene
som kan dokumenterestørstnettotilvekstav utleieboliger,og hvordantil-
skuddetvil bidra til å skapeen mer egnetboligmasse. De vanskeligstilte
gruppenesom prioriteresi førsteomganger boligtiltak for flyktninger, bo-
stedsløse,personermedbehovfor oppfølgingstjenester,vanskeligstiltemed
barni godebomiljøerfor barn.

Tilskuddetoverstigernormalt ikke merenn20 prosentav prosjektkostnade-
ne,menkani noentilfeller økestil 40 prosentnårboligeneskalbenyttestil å
motvirke bostedsløshet,eller benyttesav personermedomfattendehjelpebe-
hov.

6.12.2 Investeringstilskudd

Dette tilskuddet skal motivere kommunenetil å forbedreog øke antallet
plasseri sykehjemog omsorgsboliger.Tilskuddetvil kommepersonermed
behovfor heldøgns helse- og sosialtjenestertil gode;personermed utvik-
lingshemming,langvarigesomatiskelidelser,psykiskeog sosialeproblemer,
rusmiddelmisbrukog eldre.For at kommuneneskalkunneutnyttetilskuddet
maksimalt,er det utarbeidetet notat10 av KS- Advokatenesomskal veilede
kommunene.Notatetomhandlersærligbrukenav eksterneaktøreri utbyg-
gingen av omsorgsboliger,regelverkog handlingsrommetkommunenmå
forholdesegtil. Styrkingenav tilskuddeti mai 2011,har ført til enøkt etter-
spørselblant kommunene.

6.12.3 Boligsosialt kompetansetilskudd

Formåletmedboligsosialttilskudd er å økekompetanseninnenboligsosialt
arbeid og formidle kunnskapom boligmarkedetog offentlig boligpolitikk
generelt.

Tilskuddsordningenskalbidratil en:
� Kunnskapsutvikling omboligsosialtarbeidvedforsøksprosjekter,

forskningogutredning.
� Boligsosialplanleggingog gjennomføringav boligsosialpolitikk i

kommunene.

10 http://www.husbanken.no/~/media/Simpleupload/2011/9/19/KSadvokatene2.ashx
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� Formidlingav kunnskap,godeeksempler,planleggingsverktøy,og
annettil aktørenepåboligmarkedet.

� Kunnskapsutviklingomoffentlig boligpolitikk ogboligmarkedet.

Kommunermedprosjektermedoverføringsverdiprioriteres.

6.12.4 Kompetansetilskudd for bærekraftig bolig - og byggkval i-
tet

Formåletmeddettetilskuddeteråøkekompetanseninnenmiljøvennligeog
universeltutformedeboligerogbyggpåattraktivesteder.

Tilskuddsordningenskalbidratil en:

� Kunnskapsutvikling,formidling av informasjonomenergibrukog
miljøvennligeløsningeri boligerogbygg,støttetil forsøksprosjekter

� Kompetanseutvikling,støttetil forsøksprosjekterog formidling av
informasjonomtilgjengelighetoguniversellutformingi boliger,
byggog uteområder.

� Kunnskapsutviklingog formidling avkunnskapomet bærekraftig
bomiljøogbyggeskikk.

6.13 Fra leie til eie

Frastatenssideer detønskeligmedenmeraktiv tilnærmingtil arbeidetmed
at flest mulig skaleiesin egenbolig. Detteaktualisererogsåproblemstilling-
enfor Mosskommune,i tillegg til at enbevisstprioriteringav dettevil kun-
ne avhjelpesituasjonennår det gjelder lav sirkulasjonfor kommunaleboli-
ger.Konjunkturer,flyttestrømmer,sentraliseringstendenserog demografiske
endringeri boligmarkedetstyreri storgradhvemsomblir vanskeligstiltepå
boligmarkedetog bidrar til å styrkedeøkonomiskeskillelinjenei samfunnet
(NOU 2011:15).Ofte vil detav ulike grunnerværemer lønnsomtå eieennå
leie,bådefor privatpersonerog kommunen.Vanligvis er det rimeligereå eie
ennå leie (NOU 2011:15),særligi forhold til skattereglene.Boligeierefår i
tillegg mulighetentil å byggeoppegenkapitalovertid vedå betaleavdragpå
boliglånet,mensleietakeremånedligbetalernoeav det sammebeløpetuten
at detgir demnoeekstra.
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Bortsettfra derentøkonomiskefordelenevedå eieegenbolig er detogsåen
del sosialefordeler forbundetmed boligeie. Sosialegevinstersom at man
deltarog engasjeresi et bomiljøkommerogsånaboertil gode,og førertil en
sosialintegrering.Det gir enfornyetselvrespekt,ognærereforbindelsetil og
deltakelsei lokalsamfunnet(NOU 2011:15). I tillegg er det somoftestslik
at menneskersombor og eier tar bedrevarepå boligenennde sombor og
leier, fordi devil få et størretapvedslitasje/manglendevedlikehold.Deter i
tillegg størremulighetfor stabileog tryggeboforholdvedeie, enni leiemar-
kedetbådeprivat og kommunalt.Det er en usikkerhetved aldri å vite om
leien øker, eller man «plutselig»må ut av leilighetenav ulike årsaker,og
særligfor vanskeligstiltekandettebli enbelastning.Denviktigste forutset-
ningen for en raskeregjennomstrømningfra leie til eie er en konsekvent
kartleggingav nye leietakeresboevneog en like konsekventoppfølgingav
personermedpotensialefor å bli eiere.

Det er likevel ikke slik at boligeieer denbesteformenfor alle, i alle tilfeller.
Vanskeligstiltepersonerhar ofte dårligereøkonomiog et begrensetøkono-
misk handlingsrom,i tillegg til at mangelever i en såkalt«uavklart»situa-
sjon i forhold til veienvidere.I slike tilfeller kan det lønnesegå leie over
lengretid (NOU 2011:15).Det er særligtre forhold som vanskeliggjørbo-
ligeie for vanskeligstilte:

1. Økonomi:Boligpriseneharøktbetraktelig,ogutenbetjeningsevne
innvilgesikke lån.Gjeldmåseesoppmot husstandensinntekt.Etter
finansrådetsretningslinjerfor bankerslånepraksis børikke samlet
gjeldbøroverstigemerenntre gangersamletbruttoinntekt,og lån-
takerbørfinansiere10prosentavkjøpesummenselv.For startlån
stillesdetikke kravomegenkapital.

2. Kompetanse:Detkreverkompetanseogkunnskapfor å forvalte
egenøkonomiog bolig. Mangetrengerassistanseogoppfølgingtil
alt fra kjøp,vedlikeholdavbolig ogøkonomistyring.

3. Tilgjengelighet:Sværtmangepersonerhari dagbehovfor entilret-
telagtbolig, ogharderforbegrensedevalgmuligheterpåboligmar-
kedet.Ofte mådetgjørestilpasningerav eneksisterendebolig, og i
dengradpersonenmåfinansieredettearbeidetselv,kanterskelen
for å eieegenbolig bli ekstrahøy.

Det storeflertallet av innbyggernei Mosseiersineegneboliger.De vanske-
ligstilte på boligmarkedeti kommunaleboliger blir samtidig ofte boende
lengei dekommunaleboligeneogkommunenharikke enspesieltaktiv poli-
tikk for omsetningav kommunalteideboliger eller for å biståleietakereav
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kommunaleboliger med kjøp av egen bolig. I 2009 solgte kommunen 2
kommunaleboligertil leietakeren,i 2010ble ingenboligersolgt.
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7 Vurdering og anbefalinger
Vårt hovedinntrykker at Mossharstørreutfordringerpådetboligsosialefel-
tetennmangeandrekommuner,noesomfor enstor del er knyttettil geogra-
fisk nærhettil Oslo-regionen,somgir tilflytting av flere menneskermedbo-
ligsosialebehovennkommunenellersville hatt.I tillegg gir nærhetentil ho-
vedstadenet eiendomsmarkedunderpress.Eiendomsmarkedetharet relativt
høyt prisnivå,somogsågir høyeleiepriser.Det gir bådemuligheterog be-
grensningerfor kommunen.En klar begrensninger kommunensøkonomiog
lavesatserfra Husbankensomikke tar hensyntil lokalevariasjoneri marke-
det.Mossmåi tillegg væreforberedt påendringeri faktiskebehovsomkan
værevanskeligå forutseut fra generellebefolkningstrender,pendlings- og
migrasjonsmønstre.Dette gjelder spesieltgruppenav sekundærflyktninger,
somkanvarieresterkt,menogsåandrepotensieltøkonomiskvanskeligstilte.
Dette er samtidiggruppersom først og fremst trengerøkonomiskhjelp og
somikke nødvendigviskreveromfattendeannenoppfølgingi form av om-
sorgstjenesterogsomikke utgjørenhovedutfordringfor Mossi dag.

I detfølgendepresenterervi våre viktigstevurderingeroganbefalinger.

7.1 Interkommunalt samarbeid

En rekke informantermentedet boligsosialefeltet egnetsegsom temafor
felles interkommunaltsamarbeid.Husbankenhar ogsåforeslåttdette.Etter-
somMoss,Råde,Ryggeog Våler harvedtatt enfelleskommuneplan,og bo-
ligsosialtarbeider tatt medi planen,delervi dennevurderingenog vi anser
boligsosialtarbeidsomet naturlig oppfølgingspunktunderden felles kom-
muneplanen.Et interkommunaltsamarbeidvil måttekonkretiseresnærmere
ettersomdetteikke er gjort i kommuneplanen.

Et interkommunaltsamarbeidbørettervår vurderingomfatteopprettelsenav
et felles eiendomsselskap.Dette vil kunnegi en størreog mer differensiert
boligmassetilgjengeligfor alle kommunene,og følgelig gi merfleksibilitet.

Påsikt vil behoveneøkefor enutbyggingav hjemmebaserteomsorgstjenes-
ter, bedreplanleggingav boligmassenfor å sikre universellutforming, det
vil værebehovfor å tenkestortom reguleringav boarealerog det vil derfor
værehensiktsmessigå innledeet strategisksamarbeidomslikespørsmål.
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7.2 Felles interkommunal omsorgstjeneste

Felles hjemmebaserteomsorgstjenesterbør vurderesopprettetpå tvers av
kommunegrensene. Det eksistereralleredeet samarbeidinnen rus/psykiatri
og enrekkeandreområder,somfår positiv omtaleav våreinformanter.Det-
te børkunneutvikles til i størregradå omfatteboligsosialoppfølgingav tje-
nestemottakere.

Et interkommunaltsamarbeidvil måtteutvikles overtid, og vil derfor ikke i
førsteomgangbidratil å løsede akutteutfordringenei Moss.

7.3 Vurderinger og anbefalinger om organisering i Moss

Pådetorganisatoriskeplanfremstårfraværetav strategiskog operativledel-
seav det boligsosialearbeidetsomdenviktigste utfordringen.Den boligso-
sialehandlingsplanenfra 2008er lite konkretog omhandlerverkenarbeids-
deling, hvordanprioriteringerskal følgesopp eller tidsfrister for arbeidet.
Det ernødvendigå gjøredette.

7.3.1 Utvikling av en konkret handlingsplan

Det er en organisatoriskutfordring at behovenei Mossoverstigerkapasite-
ten. Oppfølgingenblir derfor pregetav det som opplevessom ad hoc løs-
ninger.Boligmassensomer til kommunenesdisposisjonpasserhellerikke til
dagensbehov.En rekkemedarbeideremenerat mye kunneværtgjort bedre
medflere og mer hensiktsmessigeboliger tilgjengelig, bedrebruk av Hus-
bankensvirkemidler og er klarereplan for det boligsosialearbeidet.Infor-
manterpåhøyereadministrativtnivå i kommunenog i NAV og saksbehand-
lere innenulike sektorersom berøresav det boligsosialearbeiderunderstre-
kerallebehovfor enfelleshandlingsplan.

Verken informanteneeller ressursgruppaviste til den eksisterendehand-
lingsplanen.Vårt inntrykk er derforat de flestesomer involvert eller berørt
av det boligsosialefeltet savneret overordnetgrepog klare styringssignaler
for arbeidet.Mosskommunetrengerderforen handlingsplansombeskriver
viktigsteprioriteringer,delstrategierfor å lykkes meddet,og en beskrivelse
av tidsfrister,ansvarfor oppfølging, arbeidsdelingogkoordinering.
Vår vurderinger at det vil værebehovfor å setteav ekstraressursertil dette
arbeideti enperiode.Viderefremkommerdetet sterktønskei ressursgruppa
om å bli involvert i utviklingen av det viderearbeidet.Det kan derfor være
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hensiktsmessigå involverebådeførstelinjaog interesseorganisasjonenei ut-
viklingenav detboligsosialefeltet.Det vil ogsåsikrebredforankringoggod
kjennskaptil demålogstrategiersomutvikles.

7.3.2 Opprettelse av en egen seksjon fo r boligsosialt arbeid

Ettervårt synbørdetvurdereså oppretteenegenseksjonsomfår overordnet
strategiskansvarfor det boligsosialearbeidet,herunderfor strategiskplan-
leggingog oppfølging,samtfor koordineringenav berørteaktører.Bådein-
tervjurundenog ressursgruppemøtetavdekketuklarhetom ansvarsdelingog
manglendeoversiktover hvemsomhar ansvarfor hva i detboligsosialear-
beidet.En egenseksjonvil kunnebidra til å gi bedreoversikt,og gi berørte
aktører,somnødvendigvismåværemange,et fastpunktå henvendesegtil.

Seksjonenbørogsåfå ansvaretfor kompetansehevingog økt internt samar-
beid gjennomiverksettelseav delprosjekterinnen det boligsosialefeltet.
Mangeframhevetsårbarhetensomligger i at myeerfaringog kompetanseer
samletpå få personer.Vurdering og oppfølging av kompetansebehovbør
ogsåsamlesi en funksjon(nærmerebestemten seksjon).Seksjonenbør på
det strategiskeplaneti tillegg ha et løpendeansvarfor systematiskkartleg-
ging og prognostiseringav framtidige behovog gis ansvaretfor at vedtatte
planerblir iverksattpådetboligsosialefeltet.

7.3.3 God ekstern kommunikasjon om arbeidet

Vi kan ikke unnlateå påpekeat det til trossfor høy kompetansei organisa-
sjonen,at det faktisk pågåret aktivt arbeidfor å løseutfordringeneog at det
syneså værestorvilje til å satsepådettefeltet,ogsåharværtkommentertav
flere at Mosskommunetil stadighetblir utsattfor negativeoppslagi lokale
media.Det synesderfor ikke å væreet godt samsvarmellom det arbeidet
somnedleggesog det inntrykketav arbeidetsomoffentlighetensitter igjen
med.En kommunikasjonsplanbørderforutvikles for å få fram at det bolig-
sosialearbeidetnå prioritereshøyt av kommunen,at det bådeer politisk og
administrativvilje til å satsepådetteogat detnedleggesbetydeligeressurser
i å løseproblemene.Informasjonom denfaktiskesituasjonen,derMosshar
størreutfordringerenn mangeandrekommunerog ikke minst samarbeidet
medHusbanken,børvektlegges.
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7.3.4 Iverksette lse av delprosjekter for å øke institusjonelt
samarbeid

Iverksettelseav delprosjekterfor å sprekompetansenvil kunnesikreat flere
får den nødvendigeinnsikt slik at sårbarhetenreduseres.Spesieltressurs-
gruppafremhevetat enrekkeutfordringerpåandreområderenndetboligso-
siale bunneri at boligproblematikkenfår konsekvenserfor andresaksfelt.
Eksempeletmedungesomopptarrehabiliteringsplasserer godt:Fraværetav
et godt botilbud fører til mangelpå rehabiliteringsplasserfor gruppersom
trengerdet.

Selvom detopprettesenegenseksjonfor boligsosialtarbeidvil nødvendig-
vis en rekke andreaktørerværeinvolvert. Det gjelder hele helse- og om-
sorgsektoren.Det vil trolig væreet økendebehovfor at andreaktører,som
ikke har boligsosialt arbeid som sin primære arbeidsoppgave,også har
kjennskaptil utviklingen og kommunenstilnærming på dette feltet. Bred
kjennskapvil bidratil å lettekoordineringsproblemerinterntpåtversav sek-
torer og fagfelt. Bred deltakelsei felles prosjekter,inkludert medrepresen-
tanterfor brukergruppene,vil kunnemotvirkemisforståelserog flaksehalser
ogøkt forståelsenfor betydningenavdettearbeidet.

Deltakelsenkanselvsagtvarierefra prosjekttil prosjekt.Vi foreslårfem sli-
kedelprosjekter:

� Hvordangjørebedrebruk avHusbankensvirkemidler?
� Hvordanbidra til bedrebrukermedvirkningi en aktiv sosialbo-

ligpolitikk?
� Hvordanbestlçseutfordringerknyttet til ”ghettofisering”versus

integrasjonav beboeresomikke er ønsketi et nabolag?
� Hvordaninkludereboligsosialtarbeidi individuell plan- IP?
� Hvordanoppnåøkt differensieringog mer universellutforming

av boligmassen?

7.3.5 Styrket nettverkssamarbeid

De informantenesomnevntenettverkssamarbeidethaddebaregodt å si om
dette.Et utvidetnettverkssamarbeidbådepåstrategisknivå og for førstelinja
vil derfor kunnebidra til bedreinternkoordineringog systematiskinforma-
sjonsutvekslingomtrender,behovog måloppnåelse.
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7.3.6 Viktigste prioriterte behov og tiltak

Det er relativt bredenighetblant informanteneom de viktigste behovenei
kommunen:

� enstørreog merdifferensiertboligmasse
� flere tilpassedeboligerfor rusmisbrukereog menneskermedpsykis-

ke lidelser
� bedrerutinerfor oppfølgingav menneskermedsvakboevne
� enmeraktiv tilnærming for å hindreutkastelser

7.3.7 En større og mer differensiert boligmas se

Selvomenstørreogmerdifferensiertboligmassefremhevesav nærsagtalle
informantene,bådei intervjurundenog i ressursgruppemøteter det ikke gitt
at utfordringenevil løsesmedenstørreboligmasseisolertsett.Det er for det
første ikke mulig verken utfra datagrunnlageteller utfra kommentarenevi
har innhentetå si noekonkretom nivåetfor antalletboliger verkengenerelt
eller for enkeltemålgrupper.Dernestvil nyeføringerfra nasjonalthold ska-
penyebehov.

Statistikkenviser at antallet yngre menneskersom trengerog bruker om-
sorgstjenesterøkerper 2010.Samtidigvet vi at demografiskeendringervil
kreveflere tilrettelagteboliger og mer universellutforming, flere omsorgs-
boligerog enmeromfattendehjemmebaserttjenesteenni dag.Paralleltmed
denneutviklingen er Mossi en situasjonmedrelativt høy befolkningsvekst
ogmedenprognostiserthøyøkningi innvandring/flyktninger.

Vår anbefalinger derforatMosskommunevurderertiltak for å

� fremskaffenoenflereboligerpåkort sikt, anslagsvis50boliger
� sørgerfor at langsiktigereguleringsplanerfor boligutvikling inklu-

dererfremtidigeboligsosialebehov,herunderfor et økt omsorgsbe-
hov (20-årsperspektiv)

� gjennomgårrutinenefor dagensboligsosialearbeidfor å øke gjen-
nomstrømningenog vurdererkonkretehastetiltaktiltak for å endre
dagensboligmasse
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I lys av sammensetningenav dagensboligmassevil det værebehovfor å
skaffe flere familieboligerspesielt beregnetfor flykninger. Med forbehold
omat våredataikke er oppdatert,harMosskommuneet prioritert vedtakfra
2008 (handlingsplan2008) om å skaffe flere familieboliger. I henholdtil
KOSTRA-statistikkener antallet boliger med flere rom det samme i dag
(2010)somi 2008.I tillegg til flere familieboligermådet fremskaffesflere
egnedeboligerfor menneskermedlav boevne(senestepunkt).

Påsikt vil sosialboligbyggingbli et mer omfattendeog integrerttemasom
måsesi sammenhengmedsamhandlingsreformen.Vår anbefalinger derfor
at detalleredei daginnledeset arbeidfor å vurdereframtidigebehovi lys av
demografiskeendringerog økteforpliktelserfor kommunene.Dettevil sikre
en strategisktilnærmingtil det boligsosialearbeidetog bidra til redusertad
hoc- oppfølgingogat nyeutfordringerdukkeropp.

I førsteomgangvil det samtidigværemye å hentepå å gjennomgåmulige
tiltak for å endrenåværendeboligmassesomer tilgjengelig for kommunen.
Målet bør væreøkt gjennomstrømming, her er kommunenalleredegodt i
gangblantannetmedtidsavgrensedeleiekontrakter.Et annettiltak kanvære
opptrappingav arbeidetmedå sikreovergangfra leie til eiefor enrekketje-
nestemottakere(sepunkterunder,konkretetiltak).

Boligproblematikkeni forhold til målgruppensomer økonomiskvanskeligs-
tilte, mensomikke harsærligeoppfølgingsbehov,ansesikke å væreet stort
problemverkenav informanteneeller i ressursgruppa.Kommunenbørsam-
tidig ha et fokus påutkastelsesproblematikkenog påproaktiv oppfølgingav
dennemålgruppenfor å hindreenforverringsomlett kanoppståi et presset
boligmarked.

Det ble ogsåav enkeltenevntat det ikke barevar spørsmålom å skaffeflere
boliger, menat god og realistisk informasjontil brukere ogsåvar et viktig
element.Det er vi enigei. Det kan værenoeå hentepå utvikling av en in-
formasjonslinjetil aktuellebrukereom hvilke muligheterog rettigheterden
enkeltehar.

7.3.8 Boliger til rusmisbrukere og/eller psykiske lidelser

Den mestpresserendeutfordringenfor Mosskommuneer å framskaffenok
egnedeboligertil målgruppermedlav boevne.I førsterekkegjelderdet rus-
avhengigeog menneskermedpsykiskelidelser,og somhar behovfor opp-
følging utover økonomiskbistand.Det boligsosialearbeidetoverfor men-
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neskermedrusproblemerog psykiatriskelidelserbør trappesoppog tilføres
merressurser.Overfordennemålgruppenvil trolig detmesthensiktsmessige
væreå satsepå kommunalteideboliger,og somer tilpassetde to målgrup-
pene,inkludert behovetfor omsorgstjenester/døgnassistanse.Vår vurdering
er at det bør opprettesen egenstyringsgruppefor dettearbeidet.I tillegg til
aktuelleparter,bør ogsåen representantfor brukergruppensitte i styrings-
gruppen.Pådenmåtenvil anskaffelse av boliger og utvidet oppfølgingfor-
ankresbredt.

Det er enkjent problemstillingav menneskermedlav boevnegjerneogsåer
involvert i nabobråkog kanværeuønsketi bomiljøer.Detteer enutfordring
sommåtaspåalvor,ogsomdetikke finnesnoenenkleløsningerpå.Herhar
ikke forskningenklare svar,det er ogsåetiskeproblemstillingerknyttet til
dette,herunderdiskrimineringog fordommer.Vi har derfor foreslåttet eget
delprosjektsom omhandlerslike problemstillinger.Det kan væreen fordel
med bred deltakelsei slike prosjekterfor å sikre en bestmulig forankring
bådeinternt, i aktuellebomiljøerog i offentlighetenfor hvilke vurderinger
ogbehovsomgjør seggjeldende.

En aktiv sosialboligpolitikk innebærerogsåå ta aktivt hensyntil naboskapet
rundtenkeltebeboergrupper.Det er naturligat personerer reddeog skeptis-
ke til noesomer ukjent for dem.Aktuelle bomiljø bør derfor kontaktesog
informerespå genereltgrunnlagom boligsosialebehovog om politikken.
Det kanogsåværeaktuelt å informereom konkreteinnplasseringer,innenfor
nødvendigerammerav diskresjonog personvern.Ofte viser bekymringene
segsomunødige.Kommunikasjoner viktig. Det børderfor oppgisnavnog
telefonnummertil fastekontaktpersoneri kommunen.Dette vil viseat nabo-
enetaspå alvor, og kan skapeen størresamarbeidsvilje.Det bør utarbeides
enstrategifor behandlingav naboklagerog eventuellenaboprotester.Et ek-
sempelpå en slik strategier størreåpenhetog offentlighet enn det som er
lovpålagtfor kommunen.Det anbefalesogsåå haengodmediestrategifor å
hindreat mediavinkler botiltaknegativt.

Det børsettesav pengertil utearealerfor boligene.Særligi nabolagkandet
virke stigmatiserendeog skapefordommerdersommanharet usteltuteareal.
Ofte erdetikke midler igjennårboligenstårferdig.

Det er viktig å redusereinstitusjonspregetsåmye sommulig for å skapeet
hjem.Husbankenanbefalerderforat det ikke børsamlesmerennseksenhe-
ter pr. sted.Dettebør væreselvstendigeenheteri byggsomikke skiller seg
ut fra denomkringliggendebebyggelsen.Dersomdetskiller segut skaldette
i såfall værepåenpositivmåte.
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Det er viktig ikke å samlefor mangerusmisbrukerepå ett sted,fordi dette
kanføretil eneskaleringav rusmisbruket.

I utformingenav boligerfor enkeltegrupperbçr manikke tilstrebe”normali-
tet”, menværeåpenfor at detfor noenerçnskeligmedalternativeboformer.

Enkeltepersonerkan ogsåha uheldigeassosiasjonertil noeandrebetrakter
somhelt vanlig.En kvalitativ undersøkelseavbostedsløserusavhengigesbo-
ligdrømmervisteatderesdrømmerikke handletom integreringi samfunnog
nabolag,menom frihet fra stigmatiseringog frihet fra samfunnetsblikk og
dom(Corneliussen2010).De definerteengodbolig somen tryggbolig som
beskytterdemfra nabolagetsholdningerog snakk,og enbolig somskjermer
demfra rusmiljøet.Et bofelleskapmedflere rusavhengige,oppfattesderfor
ikke somengodbolig (Corneliussen2010).

Ved bygging/ ombygging til universeltutformedeboliger vil behovetfor
spesialtilpassedeboliger reduseres.Det børderforoppfordrestil at ogsåpri-
vat nybyggingskjer i tråd medretningslinjenefor universellutforming,ek-
sempelvisgjennomå tilby fordeler.

7.3.9 Opptrapping av arbeid et for å hindre utkastelser

Arbeidetmedå redusereutkastelserbørgjenopptasog detbør lagesenegen
strategifor dettesom bådehandlerom eie/leieforholdog om kontinuerlig
oppfølgingav tjenestemottaker.Her vil detværeviktig å få etablertgoderu-
tiner for informasjonsutvekslingmed NAV og namsmannenDersomkom-
muneni størregradstodsomleietakereller selv eideflere boliger for utleie
vil trolig ogsådetkunnebidratil å redusereutkastelser.

Tallet på avsluttedefravikelserer hittil i år oppe i 84. Ved prosjektsluttfor
«Kontrautkastelse»var tallet nedei 15 utkastelser.Det børfokuseressterke-
repåvidereføringav rutinerogsamarbeidsnettverkfra prosjektperioden.

7.3.10 Individuell plan og andre oppfølgings tiltak

Det boligsosialearbeidetbørstyrkesi tilknytning til virkemiddeletIndividu-
ell plan (IP), ettersomde størsteutfordringeneer knyttet til oppfølgingav
brukeremed lav boevne.For å skapeet helhetligog koordinertsamarbeid
rundt hver enkeltbrukerer manavhengigav å opprette en individuell plan
somalle parterkanforholdesegtil.
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Man børtenkei nyebanerfor å lykkesikke baremedplasseringi bolig, men
en varig bosetting.Aktuelle tiltak er oppstartav prosjektet«Boligskolen»,
bruk av Husbankensgratiskurs«Å bo», økt samhandlingrund den enkelte
beboer,medfokuspåindividuellebehovog tilpasninger.

Det børvurdereså ta i bruk Husbankensøkonomiskevirkemidler,kombinert
medBPA eller kommunaletjenesterfor å økeovergangfra kommunalbolig
til egenbolig for utviklingshemmede.

Det bør foretasen utregningav hvor mye kommunenvil sparepå bruk av
BPA fra ULOBA (eller eventueltandreprivate tjenesteytereinnen BPA) i
direkteog indirektekostnaderi forhold til kommunalbolig/ institusjonsopp-
hold for utviklingshemmede.

Brukenav Bokartbørgjøresobligatoriski detboligsosialearbeidet.Detteer
et nyttig verktøydersomdet til enhvertid er oppdatert,og brukesav alle ak-
tuelle aktører.Det burdei tillegg væremulig å få til en utvidelseav kartet
dersomdetikke er tilstrekkeligslik deter utformeti dag.

Det bør ogsåtashensyntil ønskerfra beboerog lokalsamfunni forhold til
lokaliseringav boligtiltak. Noenbeboereer vant til å leve sentrumsnært,og
omgi segmednaboer.Andreønskerå værei fred,og kanfor eksempelplas-
seresi utkantav næringsområdereller lignende. Sistnevnteer ogsåaktuelt
for beboeresomikke vil fungerei etnabolag.

Det kanlçnnesegå starteopp”Boligskolen” i Moss.Boligskolenarrangerer
tema- og kurskvelderhvor man læreralt fra hvilken mat som er sunn til
hvordanman skal få pengenetil å strekketil. Kurset er særligrettet mot
menneskermeddårlig boevne,somtidligere bostedsløse,tidligere fengsels-
innsatte,rusmisbrukereog/eller personermedpsykiskelidelser.Boligskolen
kanpå forespørselkommetil kommunenog læreopp kommunalt ansattetil
å holdekurset.

7.3.11 Fra leie til eie

Moss kommunebør vurderehvorvidt det kan væreformålstjenligå selge
uegnedeboliger til beboere.På den måtenvil eierlinja realiseresfor flere,
samtidigsomkommunenfrigjør midler til ombygging,byggingeller kjøp av
nyeegnedeboliger.
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Leieprisenepåkommunalbolig i Mossligger endel lavereennmarkedspris.
Dersommaner i tvil omhvor myeenleilighet børleiesut for kanmanbruke
Husbankenssimulatorsomfinnespåderesnettsider11. Kommunenbør mar-
kedstilpasseprisene.

Det anbefalesat personermed rusmiddelmisbrukog/eller psykiskelidelser
medenpositiv utvikling gis hjelp og veiledningtil å eiesin egenbolig. Det
bør fokuserespå å skaffebolig i førsteomgang,og beholdeboligenvidere.
Det innebærerhjelp til å finne en egnetleilighet, skaffefinansiering,hjelpe
til medåhåndterehusstandensøkonomi,vedlikeholdosv.

Det anbefalesat det foretasen vurderingav hvorvidt flere personermedut-
viklingshemmingog funksjonshemmedekan etableresi egenbolig. Dette
børikke avhengeav engasjerteforeldre,menværeet initiativ kommunentar.
Riktig bruk av virkemidler og oppfølgingog tilretteleggingi bolig vil være
nødvendig. Kommunenanbefaleså foretautregningerover indirekteog di-
rektekostnaderved institusjonsoppholdog egenbolig og BPA/ kommunale
tjenester.

7.4 Avslutning – en samlet vurdering

SelvomMossharstoreutfordringerpådetboligsosialefeltet etterlater inter-
vjueneog fellesmøtetmed saksbehandlereog brukerrepresentanteret inn-
trykk av at Mosser godtrustettil å takleutfordringeneinnenboligsosialtar-
beid.

For det førstehar arbeideten klar politisk forankring i kommunenmeden
erklærtpolitisk vilje til handlingfor å løseutfordringeneMossståroverfor.
Det er i tillegg politisk vilje til samarbeidog samhandlingmellomkommu-
nenesomblant annetkommertil uttrykk gjennomdenfelles kommunepla-
nen med Råde,Rygge og Våler, der ogsåboligsosialt arbeid er tema for
samarbeid.

For detandreharkommunenenadministrativledelsesomer engasjerti fel-
tet og somtydelig signalisererbehovetfor å følge opp en aktiv boligsosial
politikk, og som har en god forståelseav de føringer og endringersom
kommunenenåpåleggesfra nasjonalemyndigheter.

11http://www.husbanken.no/tilskudd/tilskudd-tilskudd-til -utleieboliger/
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For det tredjehar Moss kommuneog andreetatersomNAV engasjerteog
kunnskapsrikemedarbeideresom har inngåendekjennskaptil boligsosialt
arbeidog somgir uttrykk for endringsviljenårdetgjelderorganiseringenav
arbeidet.

En rekkeinformanterfremheverat Mosser langtframmepådetboligsosiale
feltet sammenliknetmed andrekommunerog spesieltat Moss har relativt
gode og enhetligeprosessermed klare samhandlingsrutinerfor eksempel
mellom ansvarlige i kommunen,Moss kommunaleeiendomsselskapog
NAV. Bildet er derfor ikke entydignegativt.Vi understrekerat når vi gjen-
nomdenneprosessenharsamletressurspersonertil enproblemfokusertsam-
ling erdet ikke unaturligatdetogsåblir et fokuspå utfordringene,merennå
detsomfungerergodt.Tallgrunnlagetviserogsåat Mossharen relativt høy
kapasitettil å fordeleboliger, selv etteren ad hoc arbeidsmetodeog under
høytpresssomskyldesmangelpå(egnede)boliger.

Hovedinntrykketer derfor at Moss har alle forutsetningerfor å lykkes i en
opprustingav detboligsosialearbeidet.
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