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Forord
Dettenotatet er enoppsummering avKompetanseutviklingsprogramfor Boligsosialtarbeidog
planlegging, somMøreforskinghargjennomførtsammenmedHusbankenregionMidt-Norgeog
kommuneneMolde,Steinkjer,StjørdalogLevangeri periodennovember2010til desember2011.

Prosjektethar vært finansiertgjennomHusbankensinemidler for kompetanseutvikling,oggjennom
substansiellegeninnsatsi kommunene.

Notatet er ment å formidle innholdeti arbeidetsomer gjort påenoppsummerendemåte,ogvi
håperat bådedeltakendekommunerogandrekanhanytte avdette.

MøreforskingtakkerHusbankenfor oppdraget,ogvil samtidigtakkekommunenefor godtsamarbeid
gjennomde to sisteåra.

ElseRagniYttredalogCecilieRørstadhardeltatt i arbeidet,mensSusanneMoenOuff har vært
prosjektlederogharsammenfattetnotatet.

Volda,28.desember2011

SusanneMoenOuff
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Sammendrag
Kompetanseutviklingsprogramfor Boligsosialtarbeidogplanleggingble gjennomførtpåoppdragfra
Husbanken,regionMidt-Norgei periodennovember2010til desember2011.Dettenotatet er en
oppsummeringavarbeidetMøreforskinghar gjennomførti prosjektetsammenmedHusbanken
regionMidt-NorgeogkommuneneMolde,Steinkjer,StjørdalogLevanger.

Prosjektethar vært finansiertgjennomHusbankensinemidler for kompetanseutvikling,oggjennom
substansiellegeninnsatsi kommunene.

Notatet er ment å formidle innholdeti arbeidetsomer gjort påenoppsummerendemåte,ogvi
håperat bådedeltakendekommunerogandrekanhanytte avdette.

Gjennomdet sisteåret harde fire kommunenevært samlettil to fellesnettverkssamlinger,oghar
gjennomførtto arbeidsmøteri de respektivekommuneneder MøreforskingogHusbankenhar
deltatt. I tillegghar dekommunaleprosjektlederneogarbeidsgruppenejobbet selvstendigmedulike
oppgaverogproblemstillinger.Vedavslutninger allekommuneneentenferdigemed,eller er klare
for, politisksluttbehandlingavdeboligsosialehandlingsplanene.Detsisteåret hardeogsåjobbet
medtemasomfor eksempelansvars- ogrollefordelingi de boligsosialearbeidet,organisatoriske
problemstillingeroggjennomgangavretningslinjerfor tildelingavboligerogstartlån.

Notatet presentereri tråd mednotat 22/2011,arbeidetvi har gjennomført.Vipresentererikke
verktøyogarbeidsmåtei detalj,det kanlesesi notat 22.Hovedvekteni dette notatet er lagtpåSocial
NetworkAnalyses(SNA)oghvordanvi harbrukt det i analysenavdet boligsosialenettverket i
kommunene.
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1. Innledning
Boligsosialtarbeidogplanlegginger et kompetanseutviklingsprogramunderBoligsosialt
utviklingsprogrami HusbankenregionMidt-Norge.RegionMidt-Norgeetablertesitt boligsosiale
utviklingsprogrami 2009,oghar gjennomprogrammetambisjonom å bidratil “bedre boligsosiale
resultaterfor kommunene,innbyggernei regionenogHusbanken”(HusbankenRegionMidt-Norge
2009). Kommunenei regionener delt inn etter gradavforpliktendesamarbeidmedHusbankeni den
såkalteKommunepyramiden. Defem kommunenesomfikk tilbud om deltakelsei Møreforskingsitt
kompetanseutviklingsprogramer alleentensatsings- eller samarbeidskommuner: Molde,Malvik,
Stjørdal,LevangerogSteinkjer.

Boligsosialtarbeidogplanlegginger gjennomførti to faseroverdrøyeto år. HusbankenRegion-Midt
har ytt kompetansetilskuddfor utviklingoggjennomføringavprogrammet.Deltakerkommunenehar
sjølfinansiertegetarbeidogdeltakelse.Kommuneneharsjølgjennomførtblant annetbåde
informasjonsinnhentingogkartleggingsarbeid,medvirkningsaktivitetogarbeidoverforpolitiskmiljø,
i tilleggtil deltakelsepåfellesaktiviteteri programmet.

Førstedel avprosjektetBoligsosialt arbeidogplanleggingble gjennomførti periodenoktober2009-
desember2010,mensandredel blei gjennomførti periodenjanuar2011- januar2012.Førstefaseav
programmeter dokumenterti Notat 22/2011(Ouff,YttredalogHanche-Dalseth2011). Notatet tar
for seghvilkearbeidsmetoderogverktøysomblei brukt i planprosessen. Vårtmål for planprosessen
varat denskullebidratil enbrei prosesssomgagodforankringavplandokumentet, ogpådenmåten
gi et kvalitativtgodt planverktøyfor det boligsosialearbeidetframover.

Dettenotatet tar i hovedsakfor seghvordanvi harbrukt analyseverktøyetSocialNetworkAnalyses
(SNA)i Boligsosialtarbeidog planlegging. Notatet er ikkeen forskningsrapport,mener ment å gi
andreutafor prosjektetet innblikki arbeidetsomer gjort, ogkanfungeresomen “huskelapp”for
deltakernei arbeidet.Det lesesbest i sammenhengmednotatet fra faseI somnevntover.

1.1. Boligsosialt arbeid og planlegging fase I og fase II
Arbeidetmed«Boligsosialtarbeidogplanlegging»harbestått avto fasergjennomførti perioden
oktober2009– desember2011.Underskisserervi kort de to fasene avprogrammet.

FaseI
Arbeideti førstefasevar konsentrertom utviklingavplanutkastfor boligsosialhandlingsplani den
respektivekommune, ogom å få til en bredprosessrundt dette. Vårmotivasjontil å utvikleog
gjennomføreet kompetanseutviklingsprogramrundt arbeidmedplanprosessvar flere. Ett avmålene
varå bidratil å økekompetansenoverforde nyekravenetil medvirkningi Plan- ogbygningsloven(jfr.
§ 5 i PBL2009).

Arbeidsgruppenei kommuneneblei samlettil fem fellessamlingerder vi haddesommålå bidratil
kompetansehevingpåuliketema innen plan- ogprosessarbeid,boligsosialetiltak ogboligsosiale
virkemidler.Ett annet avformålenemedsamlingenevarå gideltakerkommunenanledningtil
gjensidigerfaringsutvekslingoglæring.Mellomsamlingenejobbaarbeidsgruppeneblant annetmed
kartlegging,medvirkningogutarbeidingavplanutkast.
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FaseII
FaseII avutviklingsprogrammetblei tilbudt desammefem kommunenei regionen.Levanger,Molde,
SteinkjerogStjørdaltakket ja til å delta. I fase2 avprogrammethaddevi mer fokuspåoppfølgingav
denenkeltekommune,oggjennomførtekun to fellessamlingerfor alledeltakerne.

HensiktenmedprogrammetsfaseII varå biståkommunenei overgangenmellomplanprosess,
politiskbehandlingavplaneneogoppstartenpågjennomføringavdevedtattehandlingsplanene.

Somutgangspunktfor arbeidetbruktevi nettverksanalysepådet boligsosialeområdetfor hver
enkelt kommuneorganisasjon.Nettverksanalysen varment å gi kommunenegod anledningtil å
diskuteredeorganisatoriskeutfordringenede fleste fikkavdekketi kartleggingsarbeideti
planprosessen.Detgaogsågodmulighetfor kommuneneå sammenlignesegmeddeandre
kommunene.

I invitasjonentil kommunenesatteHusbankento kravtil kommunenefor å delta:

1. Kommunenmåvisepolitisk vilje til å setteboligsosialtarbeidpådagsordengjennomå
a. gi administrasjonogprosjektansvarliget tydeligmandatfor kommunensdeltakelse
b. værevilligetil å delta i dialogmøtersammenmedMøreforsking

2. Kommunenmåviseadministrativvilje til å prioritere tid og ressursertil arbeidetgjennomå
a. oppnevne,ogsetteavtidsressurstil prosjektansvarlig(hvorstor tidsressursenbørvære,

er avhengigavkommunensambisjonsnivåfor arbeidet)
b. oppfordrealt aktueltpersonelltil å deltasominformanteri nettverksanalysen
c. setteavtid for deansattetil å deltapådialogmøtersammenmedMøreforsking(lokalt)
d. prioritere tid ogøkonomi(reiseogservering)fordeltakelsefor 4-5 personerpåto

nettverkssamlinger(i regionen)
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2. Arbe idsmetoder og verktøy
Fradeltakerkommunenei Boligsosialtarbeidogplanleggingblei det etter førstefaseuttalt behovfor
videreforankringavdet boligsosiale arbeidet genereltogboligsosialhandlingsplanspesielt, både
vertikalt oghorisontalti organisasjonen.Målet medfaseII varderfor er å sikreøkt bevissthetom
boligsosialtarbeidbådepolitiskogadministrativt,sikreeierskaptil denboligsosialehandlingsplanen
ogplassereansvaretfor oppfølgingav tiltakenei planen.Undergjengirvi innholdet i deulikedelenei
arbeidet.Til sistfølgerarbeidetoppsummerti en framdriftsplan.

2.1.SNA- verktøy for analyse av nettverk

Hvorfor nettverksanalyse (SNA- Social Network Analyses)
Nettverksanalyseblei valgt i faseII avprosjektetBoligsosialtarbeidog planleggingspesieltavto
grunner:

1. Relasjonermellompersonerbestemmerhvaslagshandlingsromdesammepersonenehar.Med
handlingsrommenervi dehindringerogmulighetersomfungerersomrammerfor
gjennomføringavarbeidetvårt. Relasjonerer kanalerfor kommunikasjon,ogfor flyt av
ressurser.Formelleeller uformellestrukturer liggertil grunnfor samhandlingsmønstre,og for
hvilkeninformasjons- ogkunnskapsutvekslingsomskjermellompersoner.Detbetyr at
samhandlingsmønstrebådeer struktur- ogpersonavhengig,noesomer viktig nårendiskuterer
konkretenettverk.

2. Allede fem kommunenesomvarmed i faseI i Boligsosialtarbeidogplanlegging,pektepå
organisatoriskeutfordringer i det boligsosialearbeidet.Disseutfordringenekomklart til syne
gjennomarbeidetmedboligsosialhandlingsplan:

– Boligpolitikken(…)kanvirkeuklaroger pregetav sektorisering
– (Viopplever)ansvarsfragmentering
– Tverretatlig/-faglig arbeider fragmentert
– Deter for lite sammenhengmellomboligtildeling ogutformingav innhold
– Veldigmangeaktørerdrivermedboligtildeling

Formåletmednettverksanalysenharværtå kartleggeogbeskrivemønsterfor kunnskaps- og
informasjonsutveksling,ogbrukedette somdiskusjonsgrunnlagrundt organiseringavboligsosialt
arbeidi kommunen.Foreksempel:hvordankanvi korte nedarbeidsveien mellomansattesom
jobbermot sammemål?Trengervi nyeeller forbedredearenaerfor samhandlingfor at vi skalfå
dette til?

”Hovedmålet”for analysener at allesomjobbermedboligsosialtarbeidskalfå tilgangtil den totale
”poolen” medressurser,kunnskap,goodwillogteknologikommunensomorganisasjonhar, for
sammenå yte bestmuligtjenestertil innbyggerne.

Hva kan SNA-data brukes til?
Styrkenvedå brukeet verktøysomSNAfor å beskrivesamhandlingi et nettverk,er det visuelle
bildet det gir.Vikanlesekompleksesammenhengeri relasjoner,vi kanseom aktørerer utelatt eller
operereraleine,ogom det er ”hull” i kommunikasjonen.Vi kanoppdageflaskehalser,ogom det er
sammenfallmellomformelleoguformellemøtepunktogarenaer.Deter ogsåmuligå avdekkeom
det finnes”overflødige”relasjoner.Hensiktener å finne om ogeventuelthvorpotensialetfor
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videreutviklingavrelasjonerligger.SNAkanogsåblant annetberegneaktørenessentralitet i et
nettverkavrelasjoneroghverenkelt aktørsinprestasjonsevne/slagkrafti nettverket.

Dataenetil analysener samletinn gjennomspørreundersøkelsei Questback,et verktøyfor
innhentingavdataper epost.Deter kommunenselvsomharavgjorthvemsomskalsvarepå
undersøkelsen,ogdermedhvemsomutgjør“universet” boligsosialplanleggingogarbeid.Deter
viktigå huskepåat dette er avgjørendefor resultateneavanalysen.Enviktigdelavdiskusjonen
internt er dermedhvemsomer relevantefor boligsosialtarbeidi kommunene,altsåhvem som
utgjørdet boligsosialenettverket i kommunen.Detteer i segsjølei viktigavklaring.

Ethvertnettverkoppstårogvirker i engitt kontekstogunderbestemtevilkår.Deter derfor ikke
muligå sihvasomer det «perfekte»eller «rette»bildeavet nettverk,gjengitt i SNA.Hvordan
kommunensomorganisasjonskalforholdesegtil det somkommerfram påbildenei denne
presentasjonen,er avhengigavmåleten har for densammeorganisasjonen.

Hvordan leser vi SNA-data?
Underviservi et utsnitt avet størrenettverk i en kommune.

Bildet lesesslik:
• Denblå firkanten representererenpersoni nettverket,ogkallesnode.
• OrdetTildelinger kodenfor enpersonsomdekkerfunksjonentildelingavboligi nettverket.
• Linjenmellom de to representereren relasjoni form avkontaktmellomde to.
• Pilaviseri hvilkenretningrelasjonener oppgitt. Merk: at pila ikkegårbeggeveier,kanha

flere grunner:
• Spørsmåletsomliggertil grunnfor svaret,gir enslik

fordeling.
• Deto personenedelerikkeoppfatningaavrelasjonen
• Beggeoppfatter at relasjonener ensidig.
• Denenehar ikkesvartpåundersøkelsen,slikat vi ikkevet

hvorvidt relasjonener oppfattet gjensidig.

Det er viktigå huskepåat kommunikasjons- oginformasjonsmønstre i stor gradavhengeravrutiner
ogforutsetningeri organisasjonen.

Pånestesideviservi tre enkleeksempelpåhvordanulikenettverkkanframståetter analysen,og
hvilkesterkeogsvakesiderslikenettverkkanha.Virkeligenettverker sjeldensårendyrkete,men
har trekk fra alletre. Dermedkanvirkeligenettverkhar flere sterkeogsvakesidervedseg.
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Stjerneformet nettverk
A har i dette nettverketen brobyggerfunksjonmellomde andre
aktørene,sidenA er denenestesomhardirektekontaktmed
alle.Brobyggerfunksjonenkanbådebrukesogmisbrukes.Amå
sannsynligvishasværtgodoversiktoverallesarbeidsområde,
kompetanseogbehovfor å utnytte enslikplasseringi nettverket
påbestmuligmåte.

Styrker
� Enaktør(A)har tilgangtil all informasjoni nettverket,og

kankoordinereinformasjons- ogkunnskapsflyten.
�

Svakheter
� !lle aktørermå“gjennom” ! for å kommetil hverandre.

Detkani bestefall væretungvint, i verstefall kanA
hindreat deandrekommeri kontaktmedhverandre.

� ! kan“sile” informasjoneller kunnskappåen negativ
måte,slikat enkeltefår mer eller mindre informasjonenn
andre.

� PersonligeegenskapervedA kanværeavgjørendefor
hvordannettverket fungerer.

� DersomA avulikegrunnerforsvinnerut avnettverket,er
det ingenandresomharsammeoversikt,ogdet vil
sannsynligvista langtid for andreå byggeoppsamme
kunnskapsbase.

Sirkulært nettverk
I et sirkulærtnettverkhar allesammemuligheterog funksjonnår
det gjelderformidlingoginnhentingavinformasjonogkunnskap
til andrei nettverket,menbaretil hversineto aktører(Atil BogG
osv.).!lle har like lang“arbeidsvei”til denaktørensomligger
lengstvekki nettverket.

Styrker
• Alleaktørerhar tilgangtil likemangeandreaktører.

Svakheter
• Allemågjennomto ledd, i form avandreaktører,for å

kommetil vedkommendesombefinnerseglengstvekki
nettverket.

• Det finnesingensomhar fullstendigtilgangtil all
informasjon,ogkankoordinereden.

• Deter ingengarantifor at de to aktøreneen harkontakt
med,er deviktigsteå hakontaktmed,alt etter
arbeidsområde,kompetanseosv.



13

Lineært nettverk
Et lineærtnettverkkjennetegnessomvist i figurenunder. Aktørenesplasseringer sværtulik, alt
ettersomdebefinnersegi ytterkant (somA ogG)ellermot midten (somD).Alleaktørermedunntak
avA ogG,har kontaktmedhversineto andreaktører.Dhar like langarbeidsveitil beggesideri
nettverket,mensdeøvrigehar kort arbeidsveitil enesiden,oglengertil denandre(Eharkort vei til
FogG,menlangtil BogA).

Deter ingenstyrkervedet nettverksomer organisertpådennemåten.

Svakheter
• Deter sværtlangtfra deneneendenav

nettverket til denandre,slikat A ogG
har langarbeidsveifor å kommei
kontaktmedhverandre.

• Mangemellomliggendeaktørerkan
hindreat informasjonogkunnskap
kommerfram.

• Ingenharmulighettil å koordinere
arbeidet.

• Ingen har fullstendigoversiktover
arbeidet.

Mer om nettverksundersøkelsenefinnesi vedleggenea-d. Mer om SNAkandu finne i blant anneti
anbefaltlitteratur til påside19.

2.2.Nettverkssamlinger
Gjennomførstefasei Boligsosialtarbeidog planleggingfikk kommunenegoderfaringmedå bruke
fellessamlingertil arbeid. I andrefaseavarbeidet,arrangertevi to slikesamlingeri løpetavåret.
Hensiktenmedsamlingenevar todelt. Fordet førsteville vi gi kommunenetid ogrom til å jobbemed
aktuelleproblemstillinger,bådeenkeltvisogpåtversavorganisasjonene.Dettekunnevære
problemstillingersomkommunene selvtok opp,eller somvi tenktekunneværerelevantepådet
aktuelletidspunkteti prosessen.Fordet andreville vi at samlingeneskulleværeen arenafor læring
ogkompetansehevinggjennomgjensidigerfaringsutvekslingogdiskusjonermellomkommunene.

Denførstesamlingenhaddeet todelt fokus:1) å forberedearbeidsgruppenepådet viderearbeidet
vedå legge“slagplan”for det videreboligsosialearbeidetetter at planener vedtatt og 2)å jobbe
medsammenlignendedatafra nettverksanalysenpå tversavkommunene.

I tilleggformulertedekommunalearbeidsgruppenehvilkeforventningerde haddetil dennestefasen
avarbeidetdehaddeforanseg,oghvasomvarmålet for å delta i Boligsosialtarbeidog planlegging
ogsåi faseII.

Denandreogavsluttendesamlingenbruktevi blant annettil å besøkeulikeboligprosjekteri Molde
kommune,samtdiskuterearbeidetvidereetter prosjektslutt.Detaljenei samlingeneer beskrevet
under.
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2.3.Prosess-støtte
Forbevisstgjøringi, ogarbeidmed,denenkeltekommuneorganisasjonmentevi det varnødvendig
meden tettere oppfølgingute i hverenkeltkommunei dennefasenavarbeidet. Viantokat det ville
varieremellomkommunenepåhvilkeområderbehoveter størst,slikat oppleggetfor hver
kommunemåtte tilpassesnoe.

Tilbudetom oppfølgingbestoav

� to besøki hverkommune

� nettverksanalyse(SNA)avdet boligsosialearbeideti kommunen

� praktiskebidragi viderearbeidmedforankringoggjennomføringavhandlingsplanen

� viderekompetansehevingi dialogbasertprosessarbeid
� hjelp til bevisstgjøringavpolitikerepådet boligsosialefeltet

1. samling

Restart
� Omendringsprosesserogmotstandmot endring
� Ståafor plandokumentogarbeidsgrupper

Forventningsavklaringindividuelt og i gruppe
� Forventningerogfrykt i faseII
� Forventningertil MF,til arbeidsgruppaogsegsjøl
� Kort formuleringavde tre viktigstemålafor arbeidet

Gruppearbeidpå utvalgte SNA-data
� Hvaviserdataeneom forskjellenemellom

kommunene?
� Hvilkekonkretekonsekvenserserderesomfølge

avulikemåteråorganiseresegpå?
� Hvilkeløsningerserdere?

SOFTpå det viderearbeidet
� Hverkommunefor seg(styrker,svakheter,

hindringerogmuligheter)

Lagehandlingsplanfor de viktigste aktivitetene i
2012– 2013
� Lærdommenfra forrigegruppearbeid; hvordantar vi

dette viderei vårkommune?
� Påhvilkenmåtekanen brukenettverksundersøkelsen

viderei arbeidet?
� Hvilkedeleravorganisasjonener det viktigå

engasjere?
� Hvilketiltak kanenta fatt i først?
� HvordankanMFogHBbidra?

2. samling

Synfaring,refleksjonog diskusjon
� Småhusfor rusavhengige
� Bofellesskapfor ensligemindreårige

flyktninger

Medvirkningog forankring i Lillehammerkommune
� Innleggom Lillehammerkommunesitt boligsosiale

arbeid(prosjektlederLillehammerkommune)
� Diskusjon; likheterogforskjelleri arbeidsmåterog

metoder

Boligsosialtarbeidog planleggingi Molde kommune
framover
� Innleggfra rådmanni Molde kommune

Gruppearbeidpå tversav kommunene
� Prosjektlederpresentereren aktuellproblemstilling

til diskusjon
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Møte i april/mai
“Vårmøtet” blei gjennomførtmedomtrent sammeagendai allekommunene,medgjennomgang,
analyserogdiskusjonom datafra nettverksanalysen(SNA):

� HvorforSNAi Boligsosialtarbeid?
� Hvakanvi brukeSNAtil? Hvakanvi ikkebrukeSNA-datatil?

� Hvordanlesedataene?

� Presentasjonavdataslikde framkommeretter undersøkelsen

� Diskusjonom konsekvenseravkommunikasjons- oginformasjonsflytenslikdenframstår,og
muligheterfor endringer.

Møte i november
Detavsluttendemøtet blei gjennomførtmeduliketemaetter ønskefra de respektivekommunene,
medtemasomspentefra viderediskusjon rundt SNA-dataogorganisatoriskeendringer,til arbeidfor
å oppnåfærrehusleierestansereller utarbeidenyeretningslinjerfor brukavkommunaleboliger.

2.4.Arbeidsgruppemøter
Somvist i framdriftsplanenunder la vi opp til at arbeidsgruppenemøttesminst en ganghverannen
måned.Deflestearbeidsgruppenemøttesmyeoftere enndet. Innholdet i arbeidsmøtenevarierte
naturlignokmedbehoveti denenkeltekommune,mendet blei ogsåforventaat gruppene
gjennomførteen delarbeidsoppgaversomfulgte avprosjektet.Flereavdisseoppgavenevarknytta
til nettverksanalysen.Dennettbaserteundersøkelsensomliggertil grunnfor analysenkrevdeat
prosjektlederog/ellerarbeidsgruppenenøyevurdertehvemsomskulleomfattes avundersøkelsen.
Detvil i praksissihvemsomskulleregnessomdel avdet boligsosialenettverket i kommunen.

Utoverarbeidsoppgavenesomlå til prosjektet,varkommuneneselvansvarligefor å drivearbeidet
framover.

Arbeidet oppsummert
Aktivitet Jan. Feb. Mars April Mai Juni Aug. Sept. Okt. Nov. Des.

Nettverksanalyse
Nettverkssamlinger
Prosess-støtte
Arbeidsgruppemøter
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3. Erfaringer med Boligsosialt arbeid og planlegging
Allede fire kommunenesomharværtmedi andrefaseavarbeidetharutformet boligsosiale
handlingsplaner.Deflesteer ogsåferdigbehandlapolitisk.Allekommuneneer alleredei dagi gang
medå ta fatt pådekonkreteutfordringenesomer identifisertgjennomplanprosessen.Detteer
utfordringersomorganiseringavdet boligsosialearbeidet,retningslinjerfor tildelingavboligeller
startlån,ansvars- ogrollefordelingogsamhandling.

Deter ikkegjennomførtnoenevalueringavprosjektettotalt sett ogstyrkenemedprosesseni faseI
(fra kommunenesitt ståsted), blei beskreveti forrigenotat (22/2011). Vigjengirlikevelnoenavdisse
her.Vihar i tillegggjort noenrefleksjoneroverhvavi villeendretpådersomvi skullegjort prosjektet
om igjen.

Styrken i en bredt anlagt planprosess
Detå jobbemeden bred innfallsvinkeltil det boligsosialeogtil å haen bredereprosessinternt i
kommunenenndet somharvært vanlig,hargitt kommunenepositiveerfaringer:

� Styrtprosessfører noemedseg,en får kunnskap.Prosessenhar ført til ting somikkeer skrevetned
eller lestopp.Deter et myesterkerefokuspåde svakheteri systemenenåenntidligere.Vi skalikke
yte hjelp til bolig,mentil et hjem. Vi måha fokusogsårundt boligen.

� Tidaogprosesseni segsjølharbidratt til modningmedtankepåhvaboligsosialtarbeider, oghvordan
vi skaljobbemeddet.

� Åbli pressatil å ta politiskeogadministrativediskusjoner,sikrer”skikkelig”behandling.

� Måtenvi hargjennomførtprosessenpå,harbidratt til størrekunnskap,interesse,fokus,åpenhetog
forventning.Denhargitt ossstørre ”vidsyn”vedat mangeparter harvært involvert,vi serflere
muligheterenntidligere.

� Vi har fått bedreforankring,ogmulighetfor bedresamordningogkoordinering, for eksempelfokuspå
bedreavklaringrundt enkelte leietakerefør boligtildeling..

� Arbeidethargitt engodplanmedeierskaphosflere,oger engod start påveimot godsamordning.
� Bedrekartlegginghargitt bedreoversikt.

� Vi haroppnåddfellesforståelsefor at
o arbeidetogorganisasjonener fragmentert, ogat det burdeikkevært slik
o det boligsosialearbeidetikkeer godt nokkoordinert
o det boligsosialearbeideter bareen liten del avheleorganisasjonen;derfor måvi finnemåter

å jobbepåsombyggerbruermellomdeulikeenhetene
o kriterienefor tildelingavkommunaleutleieboligerer viktigesomgrunnlagfor god

tildelingspraksis

Verktøy
Avde ulikeverktøyenevi brukte i prosessen,gakommuneneuttrykk for at særlig
medvirkningsplanenvarnyttig. Forventningsavklaring,gap-analyseogsoft-analyseble i varierende
gradansettsomnyttig verktøy,somdeogsåbrukte i egenregi i arbeideti egenkommune:

� Gap-analysenbruktevi selvog fikk inn veldigmyeinteressant,denvistehvasomrører seg”ute”.

� Gap-analysenvarunyttig.
� Arbeidetmedmedvirkningsplanvareffektivt ogoppklarende!

Vedoppstartavplanarbeidetanmodetvi kommuneneom å få mandattil åutarbeideden
boligsosialehandlingsplanensomkommunedelplan.Særligto avkommunenementedette var
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vesentligfor hvordanplanenhar blitt behandletunderveisi prosessen,oghvordanbevisstheten
rundt det boligsosialearbeidetkanholdesoppeframover:

� Statussomkommunedelplan,meddenlovgivningsomdaslårinn, virkertil at organisasjonenblir mer
klar overhvasomskjer.

� Kommunedelplaneninngåri årshjuletpåenmåtesomandrehandlingsplanerikkegjør.

Samtidiger det pektpåat planstatuser mindreviktigenndet å hagode,overordnedestrukturer for
samhandlingogansvarsdeling,ogkultur for å delekunnskapogkompetanse.

Overgang til fase II
Kommuneneblei bedt om identifiserehvilkenstyrkedesjølopplevdeat det boligsosialearbeidet
haddevedoppstartavfaseII. Herer noenavkommentarenederes:

� Planenogdet boligsosialearbeideter godt forankret politiskogi administrativledelse

� Vi (i arbeidsgruppa)har sværtgodkompetansepåområdet

� Boligsosialtarbeider pådagsordeni egenorganisasjon

� Vi harskaptgodesamarbeidsrelasjonermedeksterneaktører
� Vi harstørre kunnskapom ogbruk avHusbankensinevirkemidler

� Vi harenklar kursi retningavorganisasjonsendring

� Vi har fått ensammensveisetarbeidsgruppesomer stabilogbredt sammensatt
� Tokonkreteprosjekt/tiltak er alleredeplanlagtsomfølgeavplanarbeidet

� Planenbegynnerå bli kjent

Hva ville vi ha gjort annerledes?
Settunderett er tilbakemeldingenefra deltakerkommuneneat prosjektetharbidratt til å løfte fram
ogopp det boligsosialearbeideti kommunen.Prosjektethar bidratt til enøkt bevissthetblant annet
rundt hvadet boligsosialefeltet beståri, hvilkekonsekvenserorganiseringaavdet boligsosiale
arbeidetkanhaogpåhvordanen kanløsedeboligsosialeutfordringeneannerledesenni dag.I
etterpåklokskapenslys,servi likevelting vi menerkunnegjort prosessenbedre.

Når vi serbeggefaseneavarbeidetunderett, har kommuneneogvi (MøreforskingogHusbanken)
jobbasammeni drøyeto år. Det førsteåret varsværtkrevendefor kommunene,der
arbeidsgruppenei allekommunenela nedenstor arbeidsinnsats.Vedårsslutt2010varplanenei
ulikegradklar for politiskbehandlingslikat kommunenepådette tidspunktetikkevarhelt i takt. Det
er muligat det villeværtmer hensiktsmessigå ta en “pause” i det formellesamarbeidetet halvteller
ett årstid, slikat kommunenefikk tid til å sluttføreogbehandleplandokumentethver for seg.

Vihar gjennomarbeidethatt fokusbådepåplanarbeidetsomsådan,ogpåverktøyogmetoderfor
prosessarbeid.Detharværtganskekrevendefor deltakerne.Med mer tid til rådighetkunnevi ha
lagt opp til øvelserogkompetansehevingrundt prosessarbeidfør vi gikk i gangmeddet faktiske
planarbeidet.

Kommuneneblei bedt om å gjøreet relativt omfattendekartleggingsarbeidi førstehalvdelavfaseI
for å sikreet bestmuligkunnskapsgrunnlagfor det videreplanarbeidet.Kartleggingsarbeidetkan
ogsåhasomfunksjonå bidratil medvirkningog forankringavdet viderearbeidet,fordi engjennom
kartleggingsarbeidetmåoppsøkeulikedeleravorganisasjonen.Dersomøkonomientillater det, kan
det væregodegrunnerfor å sette ut deler avkartleggingsarbeidettil eksterneaktører. Enkan
oppnåhøyeregradav legitimitet for resultatetavkartleggingsarbeidethvisinnsamlingsarbeideter
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gjennomførtaven uhildetpart, ogpådenmåtenløfte det boligsosialearbeidetopp ogfram.
Samtidigskalensikresegat en slikforanalysespeilerde lokaleforholdenepåengodog
overbevisendemåte,slikat deneksterneaktørenfor eksempelikkekanavfeiesmedikkeå hagjort
en grundignok jobb.

Vi vil nok i framtidai størregradfinne fram til godeeksempler fra kommunesektorenpåhvordan
andreløsersineboligsosialeutfordringer.Detgjelderfor eksempelboligsosialplanlegging,
kartleggingsverktøy,konkreteboligsosialetiltak ogbrukenavHusbankensinevirkemidler.

Vi i MøreforskingogHusbankensatte kravtil dentidsressursenkommunenesatteavtil
(sam-) arbeidet. I seinereprosjektvil vi nokværemer konkrete i kravet til tidsbruk som
kommunenesetterav.Dethandlerom å skapeforståelsebådepolitiskogadministrativtfor at dette
arbeideter tidkrevende.Særliggjelderdet vedkommendesomtar påsegå lede prosjektet.
Prosjektledelseavdette formatet kanikkeleggestil eksisterendearbeidsoppgaveruten avlastningfra
andre.

I prosjektethaddevi lagtopp til tidlig involveringavarbeidetbådepolitiskogadministrativt.Viserat
vi kanskjeburdehalagt opptil å bidradirekteute i kommunenei beggefasene, vedfor eksempelå
delta påeller gjennomføreet kort dialogmøtei formannskapeller kommunestyre, der også
relevante deltakerefra administrasjonener med.Pådenmåtenkunnevi hjulpet arbeidsgruppene
tidlig i arbeidet,noesomkunnehalettet “spydspissarbeidet”noe.

Nettverksanalysenblei gjennomførti førstehalvdelavfaseII. I ettertid servi at det kunnehavært
nyttig å gjennomførenettverksanalysentidligere i forløpet, ogpådenmåtenbidratil å sette i gang
viktigediskusjonerpået tidligerestadium.
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Innledning
Denne presentasjonen gir et overblikk over nettverket av ansatte som har boligsosiale oppgaver i Levanger kommune,
og kommunikasjonsflyten imellom dem. Dataene til presentasjonen er hentet inn i forbindelse med utviklingsprosjektet
Boligsosialt arbeid og planlegging.

Presentasjonen er ikke en rapport, og inneholder derfor mindre tekst enn ellers. Den er ment som et hjelpemiddel i
diskusjonen rundt organisering av, og innholdet i, det boligsosiale arbeidet i kommunen. Det følger med kommentarer
og arbeidsspørsmål til bildene. De kan brukes enkeltvis eller flere sammen. Lysbildene 4-11 inneholder informasjon
som er viktig for å kunne lese og analysere dataene på en god måte. Vi anbefaler at disse blir presentert sammen med
enkeltlysbilder.

I siste del av presentasjonen blir nettverket i Levanger kommune sammenliknet med tilsvarende i Stjørdal og Molde
kommuner.

Presentasjonen markerer avslutningen på det toårige samarbeidet mellom kommunene Levanger, Stjørdal, Steinkjer og
Molde (Malvik var også med i 2009-2010), Husbanken region Midt-Norge og Møreforsking. Vi takker for godt og
innholdsrikt samarbeid, der kommunen ved arbeidsgruppa har lagt ned et betydelig arbeid for å videreutvikle det
boligsosiale arbeidet i kommunene, til beste for vanskeligstilte på boligmarkedet. Vi ønsker Levanger kommune lykke til
i arbeidet framover.

Volda, 30. november 2011
Susanne Moen Ouff
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Hvorfor nettverksanalyse (SNA - Social Network Analyses)

Hvorfor nettverksanalyse?
Nettverksanalyse blei valgt i fase II av prosjektet Boligsosialt arbeid og planlegging spesielt av to grunner:
1. Relasjoner mellom personer bestemmer hva slags handlingsrom de samme personene har. Med handlingsrom mener vi de hindringer og

muligheter som fungerer som rammer for gjennomføring av arbeidet vårt. Relasjoner er kanaler for kommunikasjon, og for flyt av ressurser.
Formelle eller uformelle strukturer ligger til grunn for samhandlingsmønstre, og for hvilken informasjons- og kunnskapsutveksling som skjer
mellom personer. Det betyr at samhandlingsmønstre både er struktur- og personavhengig, noe som er viktig når en diskuterer konkrete
nettverk.

2. Alle de fem kommunene som var med i fase I i Boligsosialt arbeid og planlegging, pekte på organisatoriske utfordringer i det boligsosiale
arbeidet. Disse utfordringene kom klart til syne gjennom arbeidet med boligsosial handlingsplan:

Boligpolitikken (…) kan virke uklar og er preget av sektorisering
(Vi opplever) ansvarsfragmentering
Tverretatlig/-faglig arbeid er fragmentert
Det er for lite sammenheng mellom boligtildeling og utforming av innhold
Veldig mange aktører driver med boligtildeling

Formålet med nettverksanalysen har vært å kartlegge og beskrive mønster for kunnskaps- og informasjonsutveksling, og bruke dette som
diskusjonsgrunnlag rundt organisering av boligsosialt arbeid i kommunen. For eksempel: hvordan kan vi korte ned arbeidsveien mellom ansatte
som jobber mot samme mål? Trenger vi nye eller forbedrede arenaer for samhandling for at vi skal få dette til?

”Hovedmålet” for analysen er at alle som jobber med boligsosialt arbeid skal få tilgang til den totale ”poolen” med ressurser, kunnskap, goodwill
og teknologi kommunen som organisasjon har, for sammen å yte best mulig tjenester til innbyggerne.
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Hva kan SNA-data brukes til?

Styrken ved å bruke et verktøy som SNA for å beskrive samhandling i et nettverk, er det visuelle bildet
det gir. Vi kan lese komplekse sammenhenger i relasjoner, vi kan se om aktører er utelatt eller
opererer aleine, og om det er ”hull” i kommunikasjonen. Vi kan oppdage flaskehalser, og om det er
sammenfall mellom formelle og uformelle møtepunkt og arenaer. Det er også mulig å avdekke om det
finnes ”overflødige” relasjoner. Hensikten er å finne om og eventuelt hvor potensialet for
videreutvikling av relasjoner ligger. SNA kan også blant annet beregne aktørenes sentralitet i et
nettverk av relasjoner og hver enkelt aktør sin prestasjonsevne/slagkraft i nettverket.

Dataene til analysen er samlet inn gjennom spørreundersøkelse i Questback, et verktøy for innhenting
av data per epost. Det er kommunen selv som har avgjort hvem som skal svare på undersøkelsen, og
dermed hvem som utgjør “universet” boligsosial planlegging og arbeid. Det er viktig å huske på at
dette er avgjørende for resultatene av analysen. En viktig del av diskusjonen internt er dermed hvem
som er relevante for boligsosialt arbeid i kommunene, altså hvem som utgjør det boligsosiale
nettverket i kommunen. Dette er i seg sjøl ei viktig avklaring.

Ethvert nettverk oppstår og virker i en gitt kontekst og under bestemte vilkår. Det er derfor ikke mulig å
si hva som er det «perfekte» eller «rette» bilde av et nettverk, gjengitt i SNA. Hvordan kommunen som
organisasjon skal forholde seg til det som kommer fram på bildene i denne presentasjonen, er
avhengig av målet en har for den samme organisasjonen.
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Hvordan leser vi SNA-data?

Det er viktig å huske på at kommunikasjons- og
informasjonsmønstre i stor grad avhenger av
rutiner og forutsetninger i organisasjonen.

Neste lysbilde viser tre enkle eksempel på
hvordan ulike nettverk kan framstå etter
analysen, og hvilke sterke og svake sider slike
nettverk kan ha. Virkelige nettverk er sjelden så
rendyrkete, men har trekk fra alle tre. Dermed
kan virkelige nettverk har flere sterke og svake
sider ved seg.

Til høyre viser vi et utsnitt av et større nettverk
i en kommune.

Bildet leses slik:
• Den blå firkanten representerer en person

i nettverket, og kalles node.
• Ordet Tildeling er koden for en person

som dekker funksjonen tildeling av bolig i
nettverket.

• Linjen mellom de to representerer en
relasjon i form av kontakt mellom de to.

• Pila viser i hvilken retning relasjonen er
oppgitt. Merk: at pila ikke går begge veier,
kan ha flere grunner:

• Spørsmålet som ligger til grunn for svaret,
gir en slik fordeling.

• De to personene deler ikke oppfatninga av
relasjonen

• Begge oppfatter at relasjonen er ensidig.
• Den ene har ikke svart på undersøkelsen,

slik at vi ikke vet hvorvidt relasjonen er
oppfattet gjensidig.
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Stjerneformet nettverk
A har i dette nettverketen brobyggerfunksjonmellomdeandreaktørene,siden
A er denenestesomhardirektekontaktmedalle.Brobyggerfunksjonenkan
bådebrukesogmisbrukes.Amåsannsynligvishasværtgodoversiktoveralles
arbeidsområde,kompetanseogbehovfor å utnytte en slikplasseringi
nettverketpåbestmuligmåte.

Styrker

� Enaktør(A)har tilgangtil all informasjoni nettverket,ogkankoordinere
informasjons- ogkunnskapsflyten.

Svakheter

� !lle aktørermå“gjennom” ! for å kommetil hverandre.Detkani beste
fall væretungvint,i verstefall kanAhindreat deandrekommeri kontakt
medhverandre.

� ! kan“sile” informasjoneller kunnskappåennegativmåte,slikat enkelte
får mer eller mindreinformasjonennandre.

� PersonligeegenskapervedA kanværeavgjørendefor hvordannettverket
fungerer.

� DersomAavulikegrunnerforsvinnerut avnettverket,er det ingenandre
somharsammeoversikt,ogdet vil sannsynligvista langtid for andreå
byggeoppsammekunnskapsbase.
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Sirkulært nettverk
I et sirkulært nettverk har alle samme muligheter og funksjon når
det gjelder formidling og innhenting av informasjon og kunnskap til
andre i nettverket, men bare til hver sine to aktører (A til B og G
osv.). Alle har like lang “arbeidsvei” til den aktøren som ligger
lengst vekk i nettverket.

Styrker
• Alle aktører har tilgang til like mange andre aktører.

Svakheter
• Alle må gjennom to ledd, i form av andre aktører, for å komme

til vedkommende som befinner seg lengst vekk i nettverket.
• Det finnes ingen som har fullstendig tilgang til all informasjon,

og kan koordinere den.
• Det er ingen garanti for at de to aktørene en har kontakt med,

er de viktigste å ha kontakt med, alt etter arbeidsområde,
kompetanse osv.
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Lineært nettverk
Et lineært nettverk kjennetegnes som vist i figuren.
Aktørenes plassering er svært ulik, alt ettersom de
befinner seg i ytterkant (som A og G) eller mot midten
(som D). Alle aktører med unntak av A og G, har
kontakt med hver sine to andre aktører. D har like
lang arbeidsvei til begge sider i nettverket, mens de
øvrige har kort arbeidsvei til ene siden, og lenger til
den andre (E har kort vei til F og G, men lang til B og
A).

Det er ingen styrker ved et nettverk som er organisert
på denne måten.

Svakheter
• Det er svært langt fra den ene enden av

nettverket til den andre, slik at A og G har lang
arbeidsvei for å komme i kontakt med hverandre.

• Mange mellomliggende aktører kan hindre at
informasjon og kunnskap kommer fram.

• Ingen har mulighet til å koordinere arbeidet.
• Ingen har fullstendig oversikt over arbeidet.
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Bakgrunn for SNA-data diskutert i møte den 27.
april
Spørreundersøkelsen som ligger til grunn for nettverksanalysen blei gjennomført i februar 2011.
Nettverket av deltakere i boligsosialt arbeid i kommunen blei vurdert til å bestå av 33 personer fordelt
på funksjonene husleiekontrakter, utbygging, framskaffing av bolig, drift og vedlikehold, boligsosial
planlegging, økonomiske virkemidler, økonomisk rådgiving, tildeling av bolig, innholdstjenester og
arealplanlegging. Mange dekker flere funksjoner i kraft av stillingen sin.

15 av 33 personer svarte på undersøkelsen, som var frivillig. Funksjonene innholdstjenester, drift,
utbygging, kontraktsinngåelse og økonomisk rådgiving/virkemidler er minst representert. De som ikke
har svart, er likevel del av undersøkelsen ved at andre har oppgitt kontakt med dem.

Analyse av resultatene blei gjennomført i mars, og resultatene diskutert i arbeidsmøte mellom
Møreforsking og kommunen 27. april.

Utvalgte resultater blir presentert og kommentert under. Til resultatene følger også med
arbeidsspørsmål til bruk som bakgrunn for videre diskusjon.
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Forkortelser for funksjoner brukt i undersøkelsen
Tildeling Tildelingavkommunalbolig

Utbygging Utbygging

Innhold Innholdstjenestersomdet å læreå bo,hjelp til praktiskegjøremål,hjemmehjelpo.l.

Boligsosialplan Boligsosialplanlegging

Kontrakt Kontraktsinngåelse

Drift Drift avbygg

Økonomiråd Økonomiskrådgiving

Økonomiskevm Økonomiskevirkemidler

ØkonomiII Bådeøkonomiskrådgivingogøkonomiskevirkemidler

Areal Arealplanlegging
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Del I

Nettverk av aktører i boligsosialt arbeid i
Levanger kommune og kontaktmønsteret
mellom dem.
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Sammenligning Figur 1) Daglig kontakt og
Figur 2) Daglig og ukentlig kontakt. Hele nettverket.

Figur 1: Daglig kontakt i hele nettverket Figur 2: Daglig og ukentlig kontakt i hele nettverket

Arbeidsspørsmål
• Kjenner du igjen dette kontaktmønsteret? Hva virker i tilfelle ukjent, eller uriktig?
• Hvilken rolle spiller de tre «klyngene» i det daglige arbeidet?
• Hvem kommer med i nettverket i overgangen fra daglig til ukentlig kontakt (funksjoner og roller)?
• Hvilke formelle og uformelle arenaer danner grunnlaget for kontakten?
• Hvem knytter klyngene sammen? Er det naturlig at disse fyller en slik funksjon?
• Fra ditt ståsted; hva er svakhetene ved dette kontaktmønsteret? Og styrkene?
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Kommentar til figur 1 og 2

- På daglig basis er kontakten konsentrert om tre «klynger» av ulik størrelse og utforming. Det er ikke
grunnlag for å si at dette mønsteret i seg selv er rett eller galt. På generelt grunnlag kan en likevel si
at:

- Den ene klyngen består av kun to ansatte, og er dermed svært sårbar. Den dekker kun en funksjon (tildeling)
- Klyngen bestående av fire personer er lineær, slik at det er relativt lang vei fra den ene enden til den andre.

De som befinner seg i enden av «informasjonslinja» er avhengig av de to som befinner seg mellom dem, for å
få tilgang til informasjon eller kunnskap. Klyngen dekker både tildeling, innholdstjenester, boligsosial
planlegging, drift og kontraktsinngåelse, og dekker likevel derfor et stort kompetanseområde, selv om bare fire
personer er involvert.

- Den største klyngen er sammensatt av lineære og sirkulære nettverk. Det betyr at ikke alle i nettverket møter
hverandre på samme arena, men samarbeider på ulike arenaer. I den ene enden finner vi seks personer som
samarbeider relativt tett, og dekker innholdstjenester, økonomi og boligsosial planlegging. Mest perifert finner
vi to personer som dekker en rekke funksjoner, deriblant utbygging, som ikke er representert ellers på daglig
basis.

- På ukentlig basis ser vi at kontaktmønsteret er konsentrert om to tett sammenvevde klynger, som er
bundet sammen av seks personer. Disse seks kan representere formelle møtepunkter, eller mer
uformelt. Den ene klyngen består i hovedsak av folk som har ansvar for tildeling. Den andre klyngen
dekker så godt som alle funksjoner innafor nettverket.

I figurene 3 og 4, ser vi mer inngående på brobyggerfunksjonen i nettverket.
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Sammenligning Figur 3) Daglig og ukentlig kontakt og Figur 4) Daglig,
ukentlig og månedlig kontakt, med brobyggerfunksjon. Hele nettverket.

Figur 3: Daglig og ukentlig kontakt, med brobyggerfunksjon. Figur 4: Daglig, ukentlig og månedlig kontakt, med brobyggerfunksjon.

Arbeidsspørsmål
Hvem som er sentrale i nettverket, er avhengig hvor hyppig kontakt en må ha for å løse oppgavene på en god måte:
• Er oversikten over brobyggere i det boligsosiale nettverket overraskende? I tilfelle, på hvilken måte?
• Gjenspeiler brobyggerne formelle eller uformelle funksjoner?

- Hvem har beslutningsmakt- og myndighet?
- På hvilke arenaer blir beslutningene tatt?
- Hvem er tilstede på disse?

• Er det grunn til å se nærmere på hvilke konsekvenser, positive og negative, dette mønsteret har?
• Er det de «rette» personene/funksjonene som innehar brobyggerfunksjonene i dag? Hva kan ev gjøres annerledes?
• Er det gode grunner til at arealplanlegging som område ikke er involvert i boligsosialt arbeid på månedlig basis?
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Kommentar til figur 3 og 4
Enbrobyggerer enpersonsomvirkersommellomleddmellomandrei nettverket.Påbildenegjenspeiler
størrelsenpånoden, i hvilkengradenaktørfungerersombrobygger.Jostørrenode,jo viktigereregnes
brobyggerfunksjonenå være.

Sterkebrobyggerekanbidrabådepositivt ognegativti nettverket.Dekanfungerersom«propper»i nettverket
somhindrer flyt ogkontakt,ellerdekanbidratil økt informasjons- ogkunnskapsflytmellomaktørenei
nettverketgjennomå koordinereogvidereformidleslikaktivitet.

Vi serat brobyggerfunksjoneneendrersegi takt medkontaktfrekvensen.Enkeltesomikkeer involverti
nettverketpådagligbasis,harenbrobyggerfunksjonmellomandrei nettverketi det vi gårovertil å sepå
nettverketpåukentligbasis.

I overgangenfra ukentligtil månedligkontaktservi flere trekk
• Deto klyngenebestårfortsatt
• Desammepersonenefyller brobyggerfunksjonenemellomde to klyngene
• Beggeklyngenefår et breieretilfangavkompetanseogkunnskap
• Påbasisavmånedligkontakt,synesdet somom det bareer arealplanleggingsomikkeer dekketoppsom

funksjoni nettverket.
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Sammenligning figur 5) Daglig og ukentlig og
figur 6) Daglig, ukentlig og månedlig kontakt, kun Tildeling.

Figur 5: Daglig og ukentlig kontakt, kun Tildeling Figur 6 : Daglig, ukentlig og månedlig kontakt, kun Tildeling

Arbeidsspørsmål
• Er tildelingsarbeidet koordinert godt nok på ukentlig basis? I tilfelle ikke, finnes det arenaer som blir brukt på månedlig basis, som kan

brukes oftere?
• Er alle deler av organisasjonen (i form av grupper av innbyggere o.l.) like godt involvert når det gjelder tildeling?
• Hvilke styrker og svakheter kan dette kontaktmønsteret ha for søkere til kommunal bolig?
• Gjenspeiler de to «klyngene» av personer naturlige skiller i organisasjonen?
• Er det grunner til at de to klyngene også i fortsettelsen bør koordineres gjennom de to «brobyggerne»?
• Er nettverket sårbart overfor fravær av de to nøkkelpersonene, eller ligger mye av kunnskapen og kompetansen i koordineringsarbeid

åpent for andre i nettverket?
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Kommentarer til figur 5 og 6

I nettverket av personer som fyller funksjonen tildeling av kommunal bolig kan vi se følgende
• Nettverket er delt i to tydelig atskilte klynger
• Mellom de to klyngene fungerer to personer som klare «brobyggere»
• Når vi tar med alle kontaktpunkt på månedlig basis, er de to klyngene godt integrert på hver sin

kant, men det skjer ingen ytterligere kontakt mellom de to klyngene.

Det vi ikke kan si på bakgrunn av dataene er:
• Hvorvidt de to «klyngene» av personer gjenspeiler naturlige skiller i organisasjonen, og hvilke

styrker og svakheter dette kontaktmønsteret har for søkere til kommunal bolig?
• Om alle deler av organisasjonen er like godt involvert når det gjelder tildeling (form av grupper av

innbyggere o.l.)
• Om det er gode grunner til at de to klyngene også i fortsettelsen bør koordineres gjennom de to

«brobyggerne»
• Hvor sårbart er nettverket, og arbeidet med tildeling av kommunal bolig overfor fravær av de to

nøkkelpersonene, med tanke på om mye av kunnskapen og kompetansen i koordineringsarbeid
åpent for andre i nettverket?
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Del II

Kontaktmønster mellom boligsosialt nettverk
og utvalgte politiske organ
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Kontakt overfor Driftsstyret og Plan- og utviklingsstyret

Figur 9: Kontakt overfor Driftsstyret Figur 10: Kontakt overfor Plan og utviklingsstyret

Arbeidsspørsmål
• Er det viktig at boligsosialt arbeid er forankret i disse styrene? I tilfelle; hvem og på hvilken måte kan en pleie

kontakt mot disse styrene i større grad enn i dag?
• Er Driftsstyret og Plan- og utviklingsstyret relevante arenaer for diskusjon om boligsosialt arbeid? Sitter

medlemmene med kompetanse en kan utnytte?
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Kontakt overfor ordfører og Innherred samkommune

Figur 11: Kontakt mellom boligsosialt nettverk og ordfører Figur 12: Kontakt mellom boligsosialt nettverk og
Innherred samkommune

Arbeidsspørsmål
• Hvilken nytte kan en ha av økt kontakt med ordføreren?
• Hvilke områder behandles i samkommunen, som gjør at en har relativt mye kontakt dit?
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Oppsummering av kontakt overfor politiske organ

Figur 13: Alle politiske organ

Arbeidsspørsmål
• Er vi fornøyd med den kontakten vi har med politiske organ totalt sett?
• Finnes det medlemmer i styrene som sitter på fagkompetanse vi kunne ha utnyttet mer?
• Kan en vinne noe på at boligsosialt arbeid er mer kjent i det politiske miljøet?
• Der flere har kontakt med samme styre/organ; er det grunn til å koordinere denne kontakten?
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Kommentar til figurene 9-13

• Det er svært lite kontakt mellom administrasjon
og politikere innafor boligsosialt arbeid

• I den grad det er kontakt, blir det utvekslet
informasjon og/eller kunnskap

• Så godt som ingen faglige diskusjoner finner
sted

De neste bildene viser hvordan nettverkene i de fire
kommunene både er like, og hva som skiller dem.
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Del III

Sammenligninger mellom Levanger
kommune og Molde, Steinkjer og Stjørdal.
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Hele nettverket, daglig kontakt, Levanger og Stjørdal kommuner

Figur 14: Daglig kontakt, hele nettverket, Levanger Figur 15: Daglig kontakt, hele nettverket, Stjørdal
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Kommentar
- Kommunene er ganske like på daglig basis ved at begge består av en større «klynge» og et par mindre.
- Nettverket av ansatte innafor boligsosial arbeid er større i Levanger enn i Stjørdal (henholdsvis 33 og 20).
- Det er særlig på området tildeling av bolig at kommunene skiller seg fra hverandre.



Hele nettverket, daglig og ukentlig kontakt,
Levanger og Stjørdal kommuner

Figur 16: Daglig og ukentlig kontakt, hele nettverket, Levanger Figur 17: Daglig og ukentlig kontakt, hele nettverket, Stjørdal
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Kommentar
- Levanger har to klynger som blir koplet sammen av noen få (seks) brobyggere
- Stjørdal mer «full-integrert» enn Levanger, men også Stjørdal har noen få brobyggere. Brobyggerne i Stjørdal ser ut

til å være mer jevnbyrdige
- På ukentlig basis er alle aktører i nettverket i Stjørdal involvert i kommunikasjonen, mens det ikke er tilfelle i

Levanger.



Hele nettverket, daglig og ukentlig kontakt,
Levanger og Steinkjer kommuner

Figur 19: Daglig og ukentlig kontakt, hele nettverket SteinkjerFigur 18: Daglig og ukentlig kontakt, hele nettverket, Levanger
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Kommentar
- Også i forhold til Steinkjer er Levanger sitt boligsosiale nettverk mye større. Det er interessant å reflektere over om

forskjellen er reell, eller et resultat av ulike definisjoner og tanker om hva boligsosialt arbeid er. Det er i seg sjøl en
aktuell diskusjon.

- Som Stjørdal, ser Steinkjer sitt nettverk ut til å være mer integrert enn Levanger sitt.
- Nettverket i begge kommunene er holdt sammen av et mindre antall brobyggere.



Daglig og ukentlig kontakt, hele nettverket,
Levanger og Molde kommuner

Figur 20: Daglig og ukentlig kontakt, hele nettverket, Levanger Figur 21: Daglig og ukentlig kontakt, hele nettverket, Molde
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Kommentar
- Nettverkene i Molde og Levanger har flere fellestrekk

- Nettverket består at to klare klynger
- Klyngene er koordinert (eller ikke) av noen få og sterke brobyggere

- Kommunene har ulike klynger. I Levanger består den ene klart av tildeling, i Molde består den av ulike planleggere.



Tildelingsnettverket i Levanger og Molde

Figur 22: Kun aktører med funksjonen tildeling, daglig og ukentlig
kontakt, Levanger

Figur 23: Kun aktører med funksjonen tildeling, daglig og
ukentlig kontakt, Molde
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Kommentar
- Når en tar vekk alle andre relasjoner enn tildeling i seg sjøl, blir nettverket rundt funksjonen veldig tydelig.
- Forskjellen mellom Levanger og Molde enda tydeligere, blant annet arbeidet med tildeling i Molde er fordelt på

fem personer, mens det i Levanger er fordelt på 13 personer.



Tildeling og nettverket av deres direkte relasjoner, daglig og ukentlig
kontakt. Levanger og Molde

Figur 24: Tildeling og direkte relasjoner, daglig og ukentlig kontakt,
Levanger

Figur 25: Tildeling og direkte relasjoner, daglig og ukentlig kontakt,
Molde
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Kommentar
- I Levanger er tildeling i en klynge for seg. De fleste som driver med tildeling, har bare denne oppgaven (boligsosialt)
- I Molde er funksjonen tildeling mer integrert i nettverket ellers. Samtidig som de som har tildeling som oppgave, også

han andre ansvarsområder.



Funksjonen tildeling, og dens plass i hele det boligsosiale
nettverket. Levanger og Molde.

Figur 26: Funksjonen Tildeling (merket med rødt) sin plass i hele
nettverket, daglig og ukentlig kontakt, Levanger.

Figur 27 Funksjonen Tildeling (merket med rødt) sin plass i hele
nettverket, daglig og ukentlig kontakt, Molde
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Kommentar
- Både i Molde og Levanger er funksjonen tildeling fordelt rundt i nettverket
- Funksjonen er i begge kommunene til dels sentralt plassert i nettverket (som brobyggere)
- I Levanger sitter det folk med ansvar for tildeling i svært sentrale brobyggerfunksjoner



Funksjonen økonomi sin plass i det boligsosiale nettverket.
Levanger og Stjørdal

Figur 28: Funksjonen Økonomi og deres nærmeste relasjoner, daglig
og ukentlig kontakt, Levanger

Figur 29: Funksjonen Økonomi og deres nærmeste relasjoner, daglig
og ukentlig kontakt, Stjørdal
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Kommentar
- I Stjørdal ser det ut som om økonomi har en lite sentral plass i nettverket totalt sett.
- I Levanger var det mange innafor området økonomi som ikke har svart. Dette kan være forklaringa på at økonomi ser ut

til å ha en perifer plass også her.



Politisk involvering: Driftsstyrer

Figur 30: Kontakt med Driftsstyret, Levanger Figur 31: Kontakt med Drift og forvaltning, Molde
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Bildene viser at
- To personer gir informasjon til, en får informasjon fra og en diskuterer faglige spørsmål med (-), i Levanger
- To personer gir informasjon til, fire får informasjon fra og to legger fram saker for (-) i Molde



Politisk involvering: Plan og utvikling

Figur 32: Kontakt med Plan og utvikling, Levanger Figur 33: Kontakt med Plan og utvikling, Molde
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Bildene viser at
- en gir informasjon til og en får informasjon fra (-) i Levanger
- fire gir informasjon til, seks får informasjon fra, fem legger fram saker for og to diskuterer faglige spørsmål med (-) i

Molde



Politisk involvering: Ordfører

Figur 34: Kontakt med ordfører, Levanger Figur 35: kontakt med ordfører, Stjørdal
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Bildene viser at
- to gir informasjon til og tre får informasjon fra (-) i Levanger
- åtte gir informasjon til, tre får informasjon fra, to legger fram saker for og en diskuterer faglige spørsmål med (-) i

Stjørdal



All politisk kontakt

Figur 36: All politisk kontakt, boligsosialt område, Levanger Figur 37: All politisk kontakt, boligsosialt område, Molde
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Bildene viser at Molde har atskillig større kontaktflate mellom administrasjon og politikere på det boligsosiale området
enn Levanger.



b. Nettverksanalyse Steinkjer
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Innledning

Denne presentasjonen gir et overblikk over nettverket av ansatte som har boligsosiale oppgaver i Steinkjer kommune,
og kommunikasjonsflyten imellom dem. Dataene til presentasjonen er hentet inn i forbindelse med utviklingsprosjektet
Boligsosialt arbeid og planlegging.

Presentasjonen er ikke en rapport, og inneholder derfor mindre tekst enn ellers. Den er ment som et hjelpemiddel i
diskusjonen rundt organisering av, og innholdet i, det boligsosiale arbeidet i kommunen. Det følger med kommentarer
og arbeidsspørsmål til bildene. De kan brukes enkeltvis eller flere sammen. Lysbildene 4-11 inneholder informasjon
som er viktig for å kunne lese og analysere dataene på en god måte. Vi anbefaler at disse blir presentert sammen med
enkeltlysbilder.

I siste del av presentasjonen blir nettverket i Steinkjer sammenliknet med tilsvarende i Levanger, Stjørdal og Molde
kommuner.

Presentasjonen markerer avslutningen på det toårige samarbeidet mellom kommunene Levanger, Stjørdal, Steinkjer og
Molde (Malvik var også med i 2009-2010), Husbanken region Midt-Norge og Møreforsking. Vi takker for godt og
innholdsrikt samarbeid, der kommunen ved arbeidsgruppa har lagt ned et betydelig arbeid for å videreutvikle det
boligsosiale arbeidet i kommunene, til beste for vanskeligstilte på boligmarkedet. Vi ønsker Steinkjer kommune lykke til
i arbeidet framover.

Volda, 19. desember 2011
Susanne Moen Ouff
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Hvorfor nettverksanalyse (SNA - Social Network Analyses)

Hvorfor nettverksanalyse?
Nettverksanalyse blei valgt i fase II av prosjektet Boligsosialt arbeid og planlegging spesielt av to grunner:
1. Relasjoner mellom personer bestemmer hva slags handlingsrom de samme personene har. Med handlingsrom mener vi de hindringer og

muligheter som fungerer som rammer for gjennomføring av arbeidet vårt. Relasjoner er kanaler for kommunikasjon, og for flyt av ressurser.
Formelle eller uformelle strukturer ligger til grunn for samhandlingsmønstre, og for hvilken informasjons- og kunnskapsutveksling som skjer
mellom personer. Det betyr at samhandlingsmønstre både er struktur- og personavhengig, noe som er viktig når en diskuterer konkrete
nettverk.

2. Alle de fem kommunene som var med i fase 1 i Boligsosialt arbeid og planlegging, pekte på organisatoriske utfordringer i det boligsosiale
arbeidet. Disse utfordringene kom klart til syne gjennom arbeidet med boligsosial handlingsplan:

– Boligpolitikken (…) kan virke uklar og er preget av sektorisering
– (Vi opplever) ansvarsfragmentering
– Tverretatlig/-faglig arbeid er fragmentert
– Det er for lite sammenheng mellom boligtildeling og utforming av innhold
– Veldig mange aktører driver med boligtildeling

Formålet med nettverksanalysen har vært å kartlegge og beskrive mønster for kunnskaps- og informasjonsutveksling, og bruke dette som
diskusjonsgrunnlag rundt organisering av boligsosialt arbeid i kommunen. For eksempel: hvordan kan vi korte ned arbeidsveien mellom ansatte
som jobber mot samme mål? Trenger vi nye eller forbedrede arenaer for samhandling for at vi skal få dette til?

”Hovedmålet” for analysen er at alle som jobber med boligsosialt arbeid skal få tilgang til den totale ”poolen” med ressurser, kunnskap, goodwill
og teknologi kommunen som organisasjon har, for sammen å yte best mulig tjenester til innbyggerne.
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Hva kan SNA-data brukes til?

Styrken ved å bruke et verktøy som SNA for å beskrive samhandling i et nettverk, er det visuelle bildet
det gir. Vi kan lese komplekse sammenhenger i relasjoner, vi kan se om aktører er utelatt eller
opererer aleine, og om det er ”hull” i kommunikasjonen. Vi kan oppdage flaskehalser, og om det er
sammenfall mellom formelle og uformelle møtepunkt og arenaer. Det er også mulig å avdekke om det
finnes ”overflødige” relasjoner. Hensikten er å finne om og eventuelt hvor potensialet for
videreutvikling av relasjoner ligger. SNA kan også blant annet beregne aktørenes sentralitet i et
nettverk av relasjoner og hver enkelt aktør sin prestasjonsevne/slagkraft i nettverket.

Dataene til analysen er samlet inn gjennom spørreundersøkelse i Questback, et verktøy for innhenting
av data per epost. Det er kommunen selv som har avgjort hvem som skal svare på undersøkelsen, og
dermed hvem som utgjør “universet” boligsosial planlegging og arbeid. Det er viktig å huske på at
dette er avgjørende for resultatene av analysen. En viktig del av diskusjonen internt er dermed hvem
som er relevante for boligsosialt arbeid i kommunene, altså hvem som utgjør det boligsosiale
nettverket i kommunen. Dette er i seg sjøl ei viktig avklaring.

Ethvert nettverk oppstår og virker i en gitt kontekst og under bestemte vilkår. Det er derfor ikke mulig å
si hva som er det «perfekte» eller «rette» bilde av et nettverk, gjengitt i SNA. Hvordan kommunen som
organisasjon skal forholde seg til det som kommer fram på bildene i denne presentasjonen, er
avhengig av målet en har for den samme organisasjonen.
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Hvordan leser vi SNA-data?

Det er viktig å huske på at kommunikasjons- og
informasjonsmønstre i stor grad avhenger av
rutiner og forutsetninger i organisasjonen.

Neste lysbilde viser tre enkle eksempel på
hvordan ulike nettverk kan framstå etter
analysen, og hvilke sterke og svake sider slike
nettverk kan ha. Virkelige nettverk er sjelden så
rendyrkete, men har trekk fra alle tre. Dermed
kan virkelige nettverk har flere sterke og svake
sider ved seg.

Til høyre viser vi et utsnitt av et større nettverk
i en kommune.

Bildet leses slik:
• Den blå firkanten representerer en person

i nettverket, og kalles node.
• Ordet Tildeling er koden for en person

som dekker funksjonen tildeling av bolig i
nettverket.

• Linjen mellom de to representerer en
relasjon i form av kontakt mellom de to.

• Pila viser i hvilken retning relasjonen er
oppgitt. Merk: at pila ikke går begge veier,
kan ha flere grunner:

• Spørsmålet som ligger til grunn for svaret,
gir en slik fordeling.

• De to personene deler ikke oppfatninga av
relasjonen

• Begge oppfatter at relasjonen er ensidig.
• Den ene har ikke svart på undersøkelsen,

slik at vi ikke vet hvorvidt relasjonen er
oppfattet gjensidig.
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Stjerneformet nettverk
A har i dette nettverketen brobyggerfunksjonmellomdeandreaktørene,siden
A er denenestesomhardirektekontaktmedalle.Brobyggerfunksjonenkan
bådebrukesogmisbrukes.Amåsannsynligvishasværtgodoversiktoveralles
arbeidsområde,kompetanseogbehovfor å utnytte en slikplasseringi
nettverketpåbestmuligmåte.

Styrker

� Enaktør(A)har tilgangtil all informasjoni nettverket,ogkankoordinere
informasjons- ogkunnskapsflyten.

Svakheter

� !lle aktørermå“gjennom” ! for å kommetil hverandre.Detkani beste
fall væretungvint,i verstefall kanAhindreat deandrekommeri kontakt
medhverandre.

� ! kan“sile” informasjoneller kunnskappåennegativmåte,slikat enkelte
får mer eller mindreinformasjonennandre.

� PersonligeegenskapervedA kanværeavgjørendefor hvordannettverket
fungerer.

� DersomAavulikegrunnerforsvinnerut avnettverket,er det ingenandre
somharsammeoversikt,ogdet vil sannsynligvista langtid for andreå
byggeoppsammekunnskapsbase.
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Sirkulært nettverk
I et sirkulært nettverk har alle samme muligheter og funksjon når
det gjelder formidling og innhenting av informasjon og kunnskap til
andre i nettverket, men bare til hver sine to aktører (A til B og G
osv.). Alle har like lang “arbeidsvei” til den aktøren som ligger
lengst vekk i nettverket.

Styrker
• Alle aktører har tilgang til like mange andre aktører.

Svakheter
• Alle må gjennom to ledd, i form av andre aktører, for å komme

til vedkommende som befinner seg lengst vekk i nettverket.
• Det finnes ingen som har fullstendig tilgang til all informasjon,

og kan koordinere den.
• Det er ingen garanti for at de to aktørene en har kontakt med,

er de viktigste å ha kontakt med, alt etter arbeidsområde,
kompetanse osv.
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Lineært nettverk
Et lineært nettverk kjennetegnes som vist i figuren.
Aktørenes plassering er svært ulik, alt ettersom de
befinner seg i ytterkant (som A og G) eller mot midten
(som D). Alle aktører med unntak av A og G, har
kontakt med hver sine to andre aktører. D har like
lang arbeidsvei til begge sider i nettverket, mens de
øvrige har kort arbeidsvei til ene siden, og lenger til
den andre (E har kort vei til F og G, men lang til B og
A).

Det er ingen styrker ved et nettverk som er organisert
på denne måten.

Svakheter
• Det er svært langt fra den ene enden av

nettverket til den andre, slik at A og G har lang
arbeidsvei for å komme i kontakt med hverandre.

• Mange mellomliggende aktører kan hindre at
informasjon og kunnskap kommer fram.

• Ingen har mulighet til å koordinere arbeidet.
• Ingen har fullstendig oversikt over arbeidet.
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Oversikt over SNA-data diskutert i møte den 22.
september 2011, samt kommentarer til disse
Bakgrunn
Spørreundersøkelsen blei gjennomført august/september 2011. Nettverket av deltakere i boligsosialt
arbeid i kommunen blei vurdert av kommunen selv til å bestå av 10 personer fordelt på funksjonene
husleiekontrakter, utbygging, framskaffing av bolig, drift og vedlikehold, boligsosial planlegging,
økonomiske virkemidler, økonomisk rådgiving, tildeling av bolig, innholdstjenester og arealplanlegging.
Noen dekker flere funksjoner i kraft av stillingen sin.

Åtte av 10 personer svarte på undersøkelsen, som var frivillig. De som ikke har svart, er likevel del av
undersøkelsen ved at andre har oppgitt kontakt med dem.

Analyse av resultatene blei gjennomført i september, og resultatene diskutert i arbeidsmøte mellom
Møreforsking og kommunen 22. september, 2011.

Utvalgte resultater blir presentert og kommentert under. Til resultatene følger også med
arbeidsspørsmål til bruk som bakgrunn for videre diskusjon.
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Forkortelser for funksjoner brukt i undersøkelsen
Tildeling Tildelingavkommunalbolig

Utbygging Utbygging

Innhold Innholdstjenestersomdet å læreå bo,hjelp til praktiskegjøremål,hjemmehjelpo.l.

Boligsosialplan Boligsosialplanlegging

Kontrakt Kontraktsinngåelse

Drift Drift avbygg

Økonomiråd Økonomiskrådgiving

Økonomiskevm Økonomiskevirkemidler

ØkonomiII Bådeøkonomiskrådgivingogøkonomiskevirkemidler

Areal Arealplanlegging
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Del I

Kontaktmønster mellom aktører i boligsosialt
arbeid i kommunen
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Sammenligning Figur 1) Daglig kontakt og Figur 2) Daglig og ukentlig
kontakt med brobyggerfunksjon. Hele nettverket.

Figur 1: Daglig kontakt i hele nettverket Figur 2: Daglig og ukentlig kontakt i hele nettverket

Arbeidsspørsmål
• Kjenner du igjen dette kontaktmønsteret? Hva virker i tilfelle ukjent, eller uriktig?
• Hvordan endrer kontakten i nettverket seg i overgangen fra daglig til ukentlig kontakt (funksjoner og roller)?
• Hvilke formelle og uformelle arenaer danner grunnlaget for kontakten?
• Hvem knytter nettverket sammen? Er det naturlig at disse fyller en slik funksjon?
• Fra ditt ståsted; hva er svakhetene ved dette kontaktmønsteret? Og styrkene?
• Ser det ut til at nettverket som skal dekke det boligsosiale arbeidet i kommunen her er komplett? Hvis ikke; hvem mangler?
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Kommentar til figur 1 og 2
På daglig basis er kontakten fordelt på tre «klynger». Det er ikke grunnlag for å si at dette
mønsteret i seg selv er rett eller galt, men det kan være interessant å diskutere om dette
er et logisk og naturlig kontaktmønster med tanke på hvilke utfordringer en møter i det
daglige arbeidet.

På ukentlig basis ser nettverket ut til å være godt integrert, med to tydelige brobyggere
mellom aktørene.

Et aktuelt spørsmål er hvorvidt nettverket er sårbart overfor fravær av de to
nøkkelpersonene, eller om mye av kunnskapen og kompetansen i koordineringsarbeid
ligger åpent for andre i nettverket?
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Sammenligning Figur 3) Daglig og ukentlig kontakt og Figur 4) Daglig, ukentlig og
månedlig kontakt, med brobyggerfunksjon. Hele nettverket.

Figur 3: Daglig og ukentlig kontakt i hele nettverket, med brobyggerfunksjon. Figur 4: Daglig, ukentlig og månedlig kontakt, i hele nettverket med
brobyggerfunksjon.

Arbeidsspørsmål
Hvem som bør være sentrale i nettverket, er avhengig hvor hyppig kontakt en må ha for å løse oppgavene på en god måte:
• Er oversikten over brobyggere i det boligsosiale nettverket overraskende? I tilfelle, på hvilken måte?
• Gjenspeiler brobyggerne formelle eller uformelle funksjoner?

• Hvem har beslutningsmakt- og myndighet?
• På hvilke arenaer blir beslutningene tatt? Hvem er tilstede på disse?

• Hvilke sterke sider har disse mønstrene, som det er verdt å ta vare på? Hva er de svake sidene?
• Er det relevant å diskutere hvordan brobyggerfunksjonen endrer seg fra daglig-ukentlig til daglig-ukentlig-månedlig kontakt?
• Hvilke formelle og uformelle arenaer styrker kontakten mellom aktørene på månedlig basis?
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Kommentar til figur 3 og 4
Enbrobyggerer somnevnten personsomvirkersommellomleddmellomandrei nettverket.Påbildene
gjenspeilerstørrelsenpånoden, i hvilkengradenaktørfungerersombrobygger.Jostørrenode,jo viktigere
regnesbrobyggerfunksjonenå være.

Sterkebrobyggerekanbidrabådepositivt ognegativti nettverket.Dekanfungerersom«propper»i nettverket
somhindrer flyt ogkontakt,ellerdekanbidratil økt informasjons- ogkunnskapsflytmellomaktørenei
nettverketgjennomå koordinereogvidereformidleslikaktivitet.

Vi serat brobyggerfunksjoneneendrersegnoei takt medkontaktfrekvensen,pådenmåtenat aktøreneblir
mer jevnbyrdigei kontakten.
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Sammenligning figur 5) Daglig og ukentlig kontakt for funksjonen tildeling, og figur 6)
Daglig og ukentlig kontakt for funksjonen tildeling og nettverket rundt.

Figur 5: Daglig og ukentlig kontakt, kun funksjonen Tildeling Figur 6 : Daglig og ukentlig kontakt, funksjonen Tildeling og de nærmeste relasjoner
de inngår i.

Arbeidsspørsmål
• Er tildelingsarbeidet koordinert godt nok på ukentlig basis? I tilfelle ikke, finnes det arenaer som blir brukt på månedlig basis, som kan

brukes oftere?
• Er alle deler av organisasjonen (i form av grupper av innbyggere o.l.) like godt involvert når det gjelder tildeling?
• Hvilke fordeler og ulemper er det at de som har ansvar for tildeling, ikke samtidig har ansvar for andre oppgaver?
• Hvilke styrker og svakheter kan dette kontaktmønsteret ha for søkere til kommunal bolig? Hvor sårbart er arbeidet med tildeling av

kommunal bolig?
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Kommentarer til figur 5 og 6
I nettverket er det to personer som fyller funksjonen tildeling av kommunal bolig. Slik det
framstår har ikke disse to andre boligsosiale oppgaver enn tildeling.

I det totale nettverket som funksjonen tildeling inngår i (figur 6), har en av to en svært
sentrale plasseringer, mens den andre er mer perifert plassert. Det kan være interessant
å diskutere hvorvidt dette er begrunnet i formelle eller uformelle strukturer, og hvordan
det påvirker tildelingsarbeidet.

Det vi ikke kan si på bakgrunn av dataene er:
• Hvilke styrker og svakheter kontaktmønsteret deres har for søkere til kommunal

bolig?
• Om gruppene av innbyggere er jamstilte ved søknad om kommunal bolig.

Kommentarertil nettverksanalyse,Steinkjer 18



Del II

Kontakt mellom boligsosialt nettverk og
politiske hovedutvalg
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Kontakt overfor Hovedutvalg for teknisk, miljø og
naturforvaltning og overfor ordfører

Figur 7: Kontakt mellom boligsosialt nettverk og Hovedutvalg
for teknisk, miljø og naturforvaltning. Røde noder er aktører,
blå er type kontakt.

Figur 8: Kontakt overfor ordfører. Røde noder er aktører,
blå er type kontakt.

Arbeidsspørsmål
• Er det viktig at boligsosialt arbeid er forankret i Teknisk, miljø og naturforvaltning? Er dette en relevant arena for diskusjon

om boligsosialt arbeid? I tilfelle;
• hvem og på hvilken måte kan en styrke kontakten mot Teknisk, miljø og naturforvaltning?

• Er vi fornøyd med den kontakten vi har med ordføreren i dag?
• Kan den kontakten vi allerede har utnyttes bedre? Kan den styrkes?
• Hvilken nytte kan det boligsosiale arbeidet ha av økt kontakt med ordføreren?
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Kontakt overfor Hovedutvalg for helse og omsorg og Hovedutvalg for
oppvekst og kultur

Figur 9: Kontakt mellom boligsosialt nettverk og Hovedutvalg for helse
og omsorg. Røde noder er aktører, blå er type kontakt.

Figur 10: Kontakt mellom boligsosialt nettverk og Hovedutvalg for
oppvekst og kultur. Røde noder er aktører, blå er type kontakt.

Arbeidsspørsmål
• Er vi fornøyd med den kontakten vi har med Hovedutvalg for helse og omsorg Hovedutvalg for oppvekst og kultur?

Hvis ikke: hvilken type kontakt bør vi har mer av? Hvilken kontakt bør styrkes? Hvem bør opprette og/eller opprettholde denne
kontakten?

• På hvilken måte kan vi bedre dra nytte av relasjonene til utvalga?
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Kommentar til figurene 7-10
Oppsummert tenker vi at kontakten mellom administrasjonen og det politiske
miljøet innafor det boligsosiale arbeidet er noe begrensa. Det er opp til
kommunen å vurdere om kontakten likevel er hyppig og god nok i forhold til
formålet.
Det kan være nyttig å diskutere for eksempel om
• Vi er fornøyd med den kontakten vi har med politiske organ totalt sett?
• Finnes det medlemmer i styrene som sitter på fagkompetanse vi kunne ha

utnyttet mer?
• Kan en vinne noe på at boligsosialt arbeid er mer kjent i det politiske miljøet?
• Der flere har kontakt med samme styre/organ; er det grunn til å koordinere

denne kontakten?
• Er det andre politiske utvalg, styrer eller komiteer som kan være relevante å

involvere i det boligsosiale arbeidet?
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Del III

Sammenligninger mellom Levanger,
Stjørdal, Molde og Steinkjer

I denne delen blir bare de utvalg, styrer eller komiteer som er sammenlignbare
på tvers av kommunene, presentert.
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Hele nettverket, daglig kontakt, Steinkjer og Molde kommuner

Figur 11: Daglig kontakt, hele nettverket, Steinkjer Figur 12: Daglig kontakt, hele nettverket, Molde
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Kommentar
- Molde sitt nettverk består på daglig basis av to store klynger med stor bredde i kompetanse og fagsammensetning.
- Steinkjer sitt nettverk framstår med tre mindre klynger, og mindre faglig bredde innafor hver av dem enn Molde har.
- Nettverket av ansatte innafor boligsosialt arbeid er større i Molde enn i Steinkjer (henholdsvis 17 og 10).



Hele nettverket, daglig og ukentlig kontakt, Stjørdal og Steinkjer

Figur 13: Daglig og ukentlig kontakt, hele nettverket, Stjørdal Figur 14: Daglig og ukentlig kontakt, hele nettverket, Steinkjer
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Kommentar
- Begge kommunene framstår med «full-integrerte» nettverk uten tydelige klynger som skiller seg ut.
- På ukentlig basis er alle aktører i nettverket involvert i kommunikasjonen i begge kommunene.



Hele nettverket, daglig og ukentlig kontakt, Molde og Steinkjer

Figur 16: Daglig og ukentlig kontakt, hele nettverket SteinkjerFigur 15: Daglig og ukentlig kontakt, hele nettverket, Molde
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Kommentar
- Molde og Steinkjer sine boligsosiale nettverk er relativt jevnstore i antall aktører.
- I Molde består nettverket av to tydelige klynger som blir holdt sammen av to brobyggere.
- Steinkjer sitt nettverk er mindre delt.
- I Molde fyller mange av aktørene flere funksjoner samtidig. Dette er ikke tilfelle i like stor grad i Steinkjer.
- Nettverket i begge kommunene er holdt sammen av to tydelige brobyggere, tross ulikhetene i organisasjonen ellers.



Daglig og ukentlig kontakt, hele nettverket, Levanger og Steinkjer

Figur 17: Daglig og ukentlig kontakt, hele nettverket, Levanger Figur 18: Daglig og ukentlig kontakt, hele nettverket, Steinkjer
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Kommentar
- Som med Molde, skiller Steinkjer seg fra Levanger ved at Levanger har to tydelige klynger holdt sammen av en

mindre antall brobyggere.
- I Levanger består den ene klyngen av folk knyttet til tildeling, og denne funksjonen er fordelt på mange ulike aktører.



Tildelingsnettverket i Levanger og Steinkjer

Figur 19: Kun aktører med funksjonen tildeling, daglig og ukentlig
kontakt, Levanger

Figur 20: Kun aktører med funksjonen tildeling, daglig og
ukentlig kontakt, Steinkjer
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Kommentar
- Når en tar vekk alle andre relasjoner enn tildeling i seg sjøl, blir nettverket rundt funksjonen veldig tydelig.
- Det er en klar forskjell mellom Steinkjer sine to, og Levanger sine 13.



Funksjonen tildeling og de nærmeste relasjoner på daglig og ukentlig
basis.. Steinkjer og Molde

Figur 21: Tildeling og direkte relasjoner, daglig og ukentlig kontakt,
Steinkjer

Figur 22: Tildeling og direkte relasjoner, daglig og ukentlig kontakt,
Molde

Kommentarertil nettverksanalyse,Steinkjer 29

Kommentar
- Både i Molde og i Levanger er funksjonen tildeling godt integrert i nettverket ellers.
- I begge kommunene er tildeling som funksjon i kontakt med så godt som hele det boligsosiale nettverket på ukentlig

basis.



Funksjonen økonomi sin plass i det boligsosiale nettverket.
Molde og Steinkjer.

Figur 23: Funksjonen Økonomi og deres nærmeste relasjoner, daglig
og ukentlig kontakt, Molde. Økonomi er markert med rødt.

Figur 24: Funksjonen Økonomi og deres nærmeste relasjoner, daglig
og ukentlig kontakt, Steinkjer. Økonomi er markert med rødt.
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Kommentar
- Nettverka rundt økonomi ser ut til å være mye sterkere i Molde enn i Steinkjer.
- I Molde ser det ut til å være flere som fyller andre funksjoner i tillegg til økonomi.



Politisk involvering, Steinkjer og Molde

Figur 25: Kontakt med Hovedutvalg for teknisk, miljø og
naturforvaltning, Steinkjer

Figur 26: Kontakt med Drift og forvaltning, Molde
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Bildene viser at
- En får informasjon fra, og en legger fram saker for Hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning i Steinkjer. Totalt

er to personer i kontakt med Hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning i Steinkjer.
- To personer gir informasjon til, fire får informasjon fra og to legger fram saker for Drift og forvaltning i Molde. Totalt er

seks personer i kontakt med Drift og forvaltning i Molde.



Politisk involvering: Ordfører

Figur 27: Kontakt med ordfører, Steinkjer Figur 28: kontakt med ordfører, Stjørdal
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Bildene viser at
- to gir informasjon til og to får informasjon fra og to diskuterer faglige spørsmål med ordføreren i Steinkjer. Totalt er

tre personer i kontakt med ordføreren knyttet til boligsosiale spørsmål.
- fem gir informasjon til, fire får informasjon fra, tre legger fram saker for og to diskuterer faglige spørsmål med

ordføreren i Stjørdal. Totalt er sju personer i kontakt med ordføreren i Stjørdal om boligsosiale spørsmål.



All politisk kontakt

Figur 29: All politisk kontakt, boligsosialt område, Steinkjer Figur 30: All politisk kontakt, boligsosialt område, Molde
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Bildene viser at Molde har atskillig større kontaktflate mellom administrasjon og politikere på det boligsosiale området
enn Steinkjer. Mens ti personer i administrasjonen i Molde har kontakt inn mot det politiske miljøet, har fire personer det
samme i Steinkjer.



c. Nettverksanalyse Stjørdal



Boligsosialt arbeid og planlegging
Nettverksanalyse av boligsosialt arbeid

i Stjørdal kommune

Bakgrunn og kommenterte data

Desember 2011
Susanne Moen Ouff



Innledning
Denne presentasjonen gir et overblikk over nettverket av ansatte som har boligsosiale oppgaver i Levanger kommune,
og kommunikasjonsflyten imellom dem. Dataene til presentasjonen er hentet inn i forbindelse med utviklingsprosjektet
Boligsosialt arbeid og planlegging.

Presentasjonen er ikke en rapport, og inneholder derfor mindre tekst enn ellers. Den er ment som et hjelpemiddel i
diskusjonen rundt organisering av, og innholdet i, det boligsosiale arbeidet i kommunen. Det følger med kommentarer
og arbeidsspørsmål til bildene. De kan brukes enkeltvis eller flere sammen. Lysbildene 4-11 inneholder informasjon
som er viktig for å kunne lese og analysere dataene på en god måte. Vi anbefaler at disse blir presentert sammen med
enkeltlysbilder.

I siste del av presentasjonen blir nettverket i Stjørdal kommune sammenliknet med tilsvarende i Levanger, Molde og
Steinkjer kommuner.

Presentasjonen markerer avslutningen på det toårige samarbeidet mellom kommunene Levanger, Stjørdal, Steinkjer og
Molde (Malvik var også med i 2009-2010), Husbanken region Midt-Norge og Møreforsking. Vi takker for godt og
innholdsrikt samarbeid, der kommunen ved arbeidsgruppa har lagt ned et betydelig arbeid for å videreutvikle det
boligsosiale arbeidet i kommunene, til beste for vanskeligstilte på boligmarkedet. Vi ønsker Levanger kommune lykke til
i arbeidet framover.

Volda, 20. desember 2011
Susanne Moen Ouff
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Hvorfor nettverksanalyse (SNA - Social Network Analyses)

Hvorfor nettverksanalyse?
Nettverksanalyse blei valgt i fase II av prosjektet Boligsosialt arbeid og planlegging spesielt av to grunner:
1. Relasjoner mellom personer bestemmer hva slags handlingsrom de samme personene har. Med handlingsrom mener vi de hindringer og

muligheter som fungerer som rammer for gjennomføring av arbeidet vårt. Relasjoner er kanaler for kommunikasjon, og for flyt av ressurser.
Formelle eller uformelle strukturer ligger til grunn for samhandlingsmønstre, og for hvilken informasjons- og kunnskapsutveksling som skjer
mellom personer. Det betyr at samhandlingsmønstre både er struktur- og personavhengig, noe som er viktig når en diskuterer konkrete
nettverk.

2. Alle de fem kommunene som var med i fase I i Boligsosialt arbeid og planlegging, pekte på organisatoriske utfordringer i det boligsosiale
arbeidet. Disse utfordringene kom klart til syne gjennom arbeidet med boligsosial handlingsplan:

Boligpolitikken (…) kan virke uklar og er preget av sektorisering
(Vi opplever) ansvarsfragmentering
Tverretatlig/-faglig arbeid er fragmentert
Det er for lite sammenheng mellom boligtildeling og utforming av innhold
Veldig mange aktører driver med boligtildeling

Formålet med nettverksanalysen har vært å kartlegge og beskrive mønster for kunnskaps- og informasjonsutveksling, og bruke dette som
diskusjonsgrunnlag rundt organisering av boligsosialt arbeid i kommunen. For eksempel: hvordan kan vi korte ned arbeidsveien mellom ansatte
som jobber mot samme mål? Trenger vi nye eller forbedrede arenaer for samhandling for at vi skal få dette til?

”Hovedmålet” for analysen er at alle som jobber med boligsosialt arbeid skal få tilgang til den totale ”poolen” med ressurser, kunnskap, goodwill
og teknologi kommunen som organisasjon har, for sammen å yte best mulig tjenester til innbyggerne.
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Hva kan SNA-data brukes til?

Styrken ved å bruke et verktøy som SNA for å beskrive samhandling i et nettverk, er det visuelle bildet
det gir. Vi kan lese komplekse sammenhenger i relasjoner, vi kan se om aktører er utelatt eller
opererer aleine, og om det er ”hull” i kommunikasjonen. Vi kan oppdage flaskehalser, og om det er
sammenfall mellom formelle og uformelle møtepunkt og arenaer. Det er også mulig å avdekke om det
finnes ”overflødige” relasjoner. Hensikten er å finne om og eventuelt hvor potensialet for
videreutvikling av relasjoner ligger. SNA kan også blant annet beregne aktørenes sentralitet i et
nettverk av relasjoner og hver enkelt aktør sin prestasjonsevne/slagkraft i nettverket.

Dataene til analysen er samlet inn gjennom spørreundersøkelse i Questback, et verktøy for innhenting
av data per epost. Det er kommunen selv som har avgjort hvem som skal svare på undersøkelsen, og
dermed hvem som utgjør “universet” boligsosial planlegging og arbeid. Det er viktig å huske på at
dette er avgjørende for resultatene av analysen. En viktig del av diskusjonen internt er dermed hvem
som er relevante for boligsosialt arbeid i kommunene, altså hvem som utgjør det boligsosiale
nettverket i kommunen. Dette er i seg sjøl ei viktig avklaring.

Ethvert nettverk oppstår og virker i en gitt kontekst og under bestemte vilkår. Det er derfor ikke mulig å
si hva som er det «perfekte» eller «rette» bilde av et nettverk, gjengitt i SNA. Hvordan kommunen som
organisasjon skal forholde seg til det som kommer fram på bildene i denne presentasjonen, er
avhengig av målet en har for den samme organisasjonen.
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Hvordan leser vi SNA-data?

Det er viktig å huske på at kommunikasjons- og
informasjonsmønstre i stor grad avhenger av
rutiner og forutsetninger i organisasjonen.

Neste lysbilde viser tre enkle eksempel på
hvordan ulike nettverk kan framstå etter
analysen, og hvilke sterke og svake sider slike
nettverk kan ha. Virkelige nettverk er sjelden så
rendyrkete, men har trekk fra alle tre. Dermed
kan virkelige nettverk har flere sterke og svake
sider ved seg.

Til høyre viser vi et utsnitt av et større nettverk
i en kommune.

Bildet leses slik:
• Den blå firkanten representerer en person

i nettverket, og kalles node.
• Ordet Tildeling er koden for en person

som dekker funksjonen tildeling av bolig i
nettverket.

• Linjen mellom de to representerer en
relasjon i form av kontakt mellom de to.

• Pila viser i hvilken retning relasjonen er
oppgitt. Merk: at pila ikke går begge veier,
kan ha flere grunner:

• Spørsmålet som ligger til grunn for svaret,
gir en slik fordeling.

• De to personene deler ikke oppfatninga av
relasjonen

• Begge oppfatter at relasjonen er ensidig.
• Den ene har ikke svart på undersøkelsen,

slik at vi ikke vet hvorvidt relasjonen er
oppfattet gjensidig.
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Stjerneformet nettverk
A har i dette nettverketen brobyggerfunksjonmellomdeandreaktørene,siden
A er denenestesomhardirektekontaktmedalle.Brobyggerfunksjonenkan
bådebrukesogmisbrukes.Amåsannsynligvishasværtgodoversiktoveralles
arbeidsområde,kompetanseogbehovfor å utnytte en slikplasseringi
nettverketpåbestmuligmåte.

Styrker

� Enaktør(A)har tilgangtil all informasjoni nettverket,ogkankoordinere
informasjons- ogkunnskapsflyten.

Svakheter

� !lle aktørermå“gjennom” ! for å kommetil hverandre.Detkani beste
fall væretungvint,i verstefall kanAhindreat deandrekommeri kontakt
medhverandre.

� ! kan“sile” informasjoneller kunnskappåennegativmåte,slikat enkelte
får mer eller mindreinformasjonennandre.

� PersonligeegenskapervedA kanværeavgjørendefor hvordannettverket
fungerer.

� DersomAavulikegrunnerforsvinnerut avnettverket,er det ingenandre
somharsammeoversikt,ogdet vil sannsynligvista langtid for andreå
byggeoppsammekunnskapsbase.
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Sirkulært nettverk
I et sirkulært nettverk har alle samme muligheter og funksjon når
det gjelder formidling og innhenting av informasjon og kunnskap til
andre i nettverket, men bare til hver sine to aktører (A til B og G
osv.). Alle har like lang “arbeidsvei” til den aktøren som ligger
lengst vekk i nettverket.

Styrker
• Alle aktører har tilgang til like mange andre aktører.

Svakheter
• Alle må gjennom to ledd, i form av andre aktører, for å komme

til vedkommende som befinner seg lengst vekk i nettverket.
• Det finnes ingen som har fullstendig tilgang til all informasjon,

og kan koordinere den.
• Det er ingen garanti for at de to aktørene en har kontakt med,

er de viktigste å ha kontakt med, alt etter arbeidsområde,
kompetanse osv.
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Lineært nettverk
Et lineært nettverk kjennetegnes som vist i figuren.
Aktørenes plassering er svært ulik, alt ettersom de
befinner seg i ytterkant (som A og G) eller mot midten
(som D). Alle aktører med unntak av A og G, har
kontakt med hver sine to andre aktører. D har like
lang arbeidsvei til begge sider i nettverket, mens de
øvrige har kort arbeidsvei til ene siden, og lenger til
den andre (E har kort vei til F og G, men lang til B og
A).

Det er ingen styrker ved et nettverk som er organisert
på denne måten.

Svakheter
• Det er svært langt fra den ene enden av

nettverket til den andre, slik at A og G har lang
arbeidsvei for å komme i kontakt med hverandre.

• Mange mellomliggende aktører kan hindre at
informasjon og kunnskap kommer fram.

• Ingen har mulighet til å koordinere arbeidet.
• Ingen har fullstendig oversikt over arbeidet.
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Bakgrunn for SNA-data diskutert i møte den 29.
april
Spørreundersøkelsen blei gjennomført i april 2011. Nettverket av deltakere i boligsosialt
arbeid i kommunen blei vurdert til å bestå av 20 personer fordelt på funksjonene
husleiekontrakter, utbygging, framskaffing av bolig, drift og vedlikehold, boligsosial
planlegging, økonomiske virkemidler, økonomisk rådgiving, tildeling av bolig,
innholdstjenester og arealplanlegging. Mange dekker flere funksjoner i kraft av stillingen
sin.

17 av 20 personer svarte på undersøkelsen, som var frivillig. Alle funksjoner i det
boligsosiale arbeidet er dekt gjennom undersøkelsen. De som ikke har svart, kan likevel
være del av undersøkelsen ved at andre har oppgitt kontakt med dem.

Analyse av resultatene blei gjennomført i mars, og resultatene diskutert i arbeidsmøte
mellom Møreforsking og kommunen 29. april.

Utvalgte resultater blir presentert og kommentert under. Til resultatene følger også med
arbeidsspørsmål til bruk som bakgrunn for videre diskusjon.
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Forkortelser for funksjoner brukt i undersøkelsen
Tildeling Tildelingavkommunalbolig

Utbygging Utbygging

Innhold Innholdstjenestersomdet å læreå bo,hjelp til praktiskegjøremål,hjemmehjelpo.l.

Boligsosialplan Boligsosialplanlegging

Kontrakt Kontraktsinngåelse

Drift Drift avbygg

Økonomiråd Økonomiskrådgiving

Økonomiskevm Økonomiskevirkemidler

ØkonomiII Bådeøkonomiskrådgivingogøkonomiskevirkemidler

Areal Arealplanlegging
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Del I

Boligsosialt nettverk i Stjørdal kommune og
kontaktmønster mellom aktørene i
nettverket.
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Sammenligning Figur 1) Daglig kontakt og Figur 2) Daglig og ukentlig
kontakt med brobyggerfunksjon. Hele nettverket.

Figur 1: Daglig kontakt i hele nettverket Figur 2: Daglig og ukentlig kontakt i hele nettverket

Arbeidsspørsmål
• Kjenner du igjen dette kontaktmønsteret? I tilfelle ikke; hva virker ukjent, eller uriktig?
• Hvilken rolle spiller den ene «klyngen» i det daglige arbeidet?
• Hvem kommer med i nettverket i overgangen fra daglig til ukentlig kontakt (funksjoner og roller)?
• Hvilke formelle og uformelle arenaer danner grunnlaget for kontakten?
• Fra ditt ståsted; hva er svakhetene ved dette kontaktmønsteret? Og styrkene?
• Med tanke på ny organisering; hvilke styrker ved nettverket mener du det er verdt å ta vare på?
• Flere ansatte dekker relativt mange funksjoner. Hva er sterke og svake sider ved denne organiseringen?
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Kommentar til figur 1 og 2
På daglig basis er kontakten konsentrert om en «klynge», i tillegg til to enkeltstående kontaktpunkt.
Det er ikke grunnlag for å si at dette mønsteret i seg selv er rett eller galt, men det kan være grunn til å
diskutere mønsteret nærmere (som i arbeidsspørsmålene på forrige lysark). Generelle kommentarer til
kontakten på daglig basis:

- Hvis en ser hele klyngen under ett, er alle funksjoner dekket i kommunikasjonen på daglig basis.
- Det er lang vei fra den ene enden av klyngen (Tildeling, boligsosial plan) til den andre (Innhold og Økonomiske

virkemidler), noe som betyr lang arbeidsvei dersom disse skal utveksle informasjon og kunnskap.
- Tre personer fungerer som brobyggere mellom de andre i klyngen, og er omtrent likeverdige i den rollen. Hvor

integrert klyngen kan fungere, vil avhenge av evnen til å samarbeid hos disse tre og/eller hvilke rutiner for
samarbeid som strukturerer dette samarbeidet.

På ukentlig basis er hele nettverket godt integrert. På ukentlig basis er alle i nettverket involvert i
kommunikasjonen. Vi ser ellers at

- To av de ansatte som fungerer som brobyggere på daglig basis, også har samme funksjon på ukentlig basis.
- Funksjonen boligsosial planlegging er svært sentral i nettverket.
- De fleste funksjoner er dekket sentralt i nettverket. Unntaket er kanskje funksjonen økonomi, som ser ut til å

være noe perifer.

I figurene 3 og 4, ser vi på kontaktmønsteret i overgangen mellom ukentlig og månedlig kontakt.
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Sammenligning Figur 3) Daglig og ukentlig kontakt og Figur 4) Daglig, ukentlig og
månedlig kontakt, med brobyggerfunksjon. Hele nettverket.

Figur 3: Daglig og ukentlig kontakt, med brobyggerfunksjon. Figur 4: Daglig, ukentlig og månedlig kontakt, med brobyggerfunksjon.

Arbeidsspørsmål
Hvem som bør være sentrale i nettverket, er avhengig hvor hyppig kontakt en må ha for å løse oppgavene på en god måte:
• Er oversikten over brobyggere i det boligsosiale nettverket overraskende? I tilfelle, på hvilken måte?
• Gjenspeiler brobyggerne formelle eller uformelle funksjoner?

- Hvem har beslutningsmakt- og myndighet?
- På hvilke arenaer blir beslutningene tatt?
- Hvem er tilstede på disse?

• Er det de «rette» personene/funksjonene som innehar brobyggerfunksjonene i dag? Hva kan ev gjøres annerledes?
• Hva tenker du at nettverket vinner i overgangen fra ukentlig til månedlig kontakt (forskjellen fra figur 3 til figur 4)?
• Er det relevant å diskutere hvordan brobyggerfunksjonen endrer seg i overgangen til månedlig kontakt?

Nettverksanalysemedkommentarer,Stjørdalkommune 15



Kommentar til figur 3 og 4
Enbrobyggerer enpersonsomvirkersommellomleddmellomandrei nettverket.Påbildenegjenspeiler
størrelsenpånoden, i hvilkengradenaktørfungerersombrobygger.Jostørrenode,jo viktigereregnes
brobyggerfunksjonenå være.

Sterkebrobyggerekanbidrabådepositivt ognegativti nettverket.Dekanfungererdesom«propper»i
nettverketsomhindrer flyt ogkontakt,eller dekanbidratil økt informasjons- ogkunnskapsflytmellom
aktørenei nettverketgjennomå koordinereogvidereformidleslikaktivitet.

Vi serat brobyggerfunksjoneneendrersegi takt medkontaktfrekvensen.Enkeltesomikkeer involverti
nettverketpådagligbasis,harbrobyggerfunksjonmellomandrei nettverketi det vi gårovertil å sepå
nettverketpåukentligbasis.

I overgangenfra ukentligtil månedligkontaktservi at
• Denrelativesentraliteten(brobyggerfunksjonen)endrerseglite i overgangenfra ukentligtil månedlig

kontakt(desammepersonenefyller brobyggerfunksjonene)
• Defå sompåukentligbasishar liten kontaktflate,økersinkontaktflatebetrakteligpåmånedligbasis.Den

månedligearenaenkanderfor væresværtviktig for enkelte.
• Ogsåpåmånedligbasis,serfunksjonenInnholdstjenesterut til å værenoeperifer,mensøkonomi-

funksjonener mer integrert påmånedligbasis.
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Figur 5 og 6: Funksjonene Tildeling og Økonomi (rådgiving og virkemidler).
Daglig og ukentlig kontakt. Hele nettverket.

Figur 5: Funksjonen tildeling (røde noder ) sin plassering i nettverket.
Daglig og ukentlig kontakt

Figur 6 : Funksjonen økonomi (røde noder) sin plassering i nettverket.
Daglig og ukentlig kontakt.

Arbeidsspørsmål
• Er funksjonene tildeling og økonomi plassert i nettverket på en hensiktsmessig måte?
• Hvilke gode grunner kan en ha for å integrere arbeidet med økonomisk rådgiving mer i nettverket?
• Er alle deler av organisasjonen (i form av grupper av innbyggere o.l.) like godt involvert når det gjelder tildeling?
• Hvilke styrker og svakheter kan dette kontaktmønsteret ha for søkere til kommunal bolig?
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Kommentarer til figur 5 og 6
I nettverket av personer som fyller funksjonen tildeling av kommunal bolig kan vi se at
tildelingsfunksjonen er sentralt plassert i nettverket (de røde nodene som markerer
tildeling fungerer også som brobyggere). Fem ansatte dekker funksjonen tildeling. Fire av
disse dekker også andre funksjoner (som boligsosial planlegging, arealplanlegging,
innholdstjenester mm).

Økonomifunksjonene ser ut til å være mindre sentralt plassert i nettverket (ingen av de
som dekker funksjonen er sentrale brobyggere). Sju personer dekker funksjonen. Fem av
dem dekker kun denne funksjonen (i boligsosialt arbeid).
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Nettverket rundt Drift og Innhold på daglig og ukentlig
basis. Kun de som er i direkte kontakt med funksjonene.

Figur 7: Daglig og ukentlig kontakt, Drift Figur 8: Daglig og ukentlig kontakt, Innhold

Arbeidsspørsmål
• Er det problematisk at Drift ikke er i kontakt med hele nettverket på ukentlig basis?
• Dersom funksjonen Drift skulle være mer integrert i det boligsosiale nettverket, hvordan skulle en løse det?
• Hvilke praktiske eller organisatoriske systemer gjenspeiler plasseringa av funksjonen Innholdstjenester (til dels perifert i

nettverket? Er det gode grunner til å holde på denne organiseringen?
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Kommentar til figurene 7 og 8

Figur 7 Drift
• Ansvaret er fordelt på tre personer.
• På ukentlig basis er i overkant av halvparten av det

boligsosiale nettverket i kontakt med drift.
• Funksjonen er relativt lite sentralt plassert i nettverket.

Figur 8 Innhold
• Funksjonen er fordelt på sju ansatte.
• 16 av 20 personer i nettverket er i kontakt med

Innholdstjenester.
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Del II

Kontaktmønster mellom boligsosialt nettverk
og utvalgte politiske komitèer.
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Kontakt overfor Komité Plan og Komité kultur, næring og miljø

Figur 9: Kontakt overfor Komité Plan Figur 10: Kontakt overfor Komité kultur, næring og miljø

Arbeidsspørsmål
• Er Komité Plan og Komité Kultur, næring og miljø relevante arenaer for diskusjon om boligsosialt arbeid?
• Sitter medlemmene i komiteene med kompetanse en kan utnytte?
• I hvor stor grad er informasjonsutveksling brukt bevisst for å oppnå bestemte formål i dag?
• Er det viktig at boligsosialt arbeid er bedre forankret i disse komiteene enn de er i dag? I tilfelle; hvem og på

hvilken måte kan en pleie kontakt mot disse komiteene i større grad enn i dag?
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Kommentarer til figur 9 og 10

Av dataene kan vi lese at
• både Komité Plan og Komité Kultur, næring og miljø er relevante arenaer for boligsosialt arbeid

fordi de behandler saker innafor saksområdet (Legger fram saker for). Det er likevel lite
informasjonsutveksling mellom politikere og administrasjon på området: henholdsvis tre og fire i
det boligsosiale nettverket gir informasjon til komiteene.

• det ikke foregår faglige diskusjoner mellom politikere og administrasjon på fagområdet.
• Det er til dels de samme personene som har kontaktflate mot begge komiteene.
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Kontakt overfor Komité oppvekst og Komité omsorg

Figur 11: Kontakt mellom boligsosialt nettverk og Komité oppvekst Figur 12: Kontakt mellom boligsosialt nettverk og Komité omsorg

Arbeidsspørsmål
• Er Komité oppvekst og Komité omsorg relevante arenaer for diskusjon om boligsosialt arbeid?
• Sitter medlemmene i komiteene med kompetanse en kan utnytte?
• I hvor stor grad er informasjonsutveksling brukt bevisst for å oppnå bestemte formål i dag?
• Er det viktig at boligsosialt arbeid er bedre forankret i disse komiteene enn de er i dag? I tilfelle; hvem og på

hvilken måte kan en pleie kontakt mot disse komiteene i større grad enn i dag?
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Kommentarer til figur 11 og 12
Komité Oppvekst
• Dere oppgir å legge fram saker for komiteen, men har relativt lite

kontakt utover det.
• Det er variert med funksjoner som har kontakt.

Komité Omsorg
• Det er kun en i nettverket som oppgir å legge fram saker for

komiteen, men det er oppgitt mer kommunikasjon overfor Komité
omsorg enn for Komité oppvekst.

I begge tilfeller er økonomi lite i kontakt med komiteene. Hvorfor er det
slik? Er det grunn til å tenke annerledes om dette?
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Kontakt overfor ordfører, samt total oversikt over kontakt overfor politisk miljø

Figur 13: Kontakt mellom boligsosialt nettverk og ordfører Figur 14: Kontakt mellom boligsosialt nettverk og politisk miljø, minus «legger
fram saker for»

Arbeidsspørsmål
• Hvilken nytte kan en ha av økt kontakt med ordføreren?
• Hvor fornøyde er dere med kontakten overfor politiske organ totalt sett?
• Finnes det medlemmer i styrene som sitter på fagkompetanse vi kunne ha utnyttet mer?
• Kan en vinne noe på at boligsosialt arbeid er mer kjent i det politiske miljøet?
• Der flere har kontakt med samme styre/organ; er det grunn til å koordinere denne kontakten?
• Finnes det politikere som ikke sitter i komiteene, men som det kan være spesielle grunner til å opprette kontakt

med?
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Del III

Sammenligning mellom Stjørdal kommune
og Levanger, Steinkjer og Molde.
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Hele nettverket, daglig kontakt, Levanger og Molde kommuner

Figur 15: Daglig kontakt, hele nettverket, Levanger Figur 16: Daglig kontakt, hele nettverket, Molde
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Kommentar
- Kommunene er ganske like på daglig basis ved at begge består av en større «klynge» og et par mindre.
- Nettverket av ansatte innafor boligsosial arbeid er større i Levanger enn i Molde (henholdsvis 33 og 17).
- Det er særlig på området tildeling av bolig at kommunene skiller seg fra hverandre.



Hele nettverket, daglig og ukentlig kontakt, Molde og Stjørdal

Figur 17: Daglig og ukentlig kontakt, hele nettverket, Molde Figur 18: Daglig og ukentlig kontakt, hele nettverket, Stjørdal
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Kommentar
- Molde har to klynger som blir koplet sammen av to brobyggere
- Stjørdal mer «full-integrert» enn Molde, men også Stjørdal har noen få brobyggere. Brobyggerne i Stjørdal ser ut til å

være mer jevnbyrdige enn i Molde.
- På ukentlig basis er alle aktører i nettverket involvert i kommunikasjonen i begge kommunene.



Hele nettverket, daglig og ukentlig kontakt, Molde og Steinkjer

Figur 20: Daglig og ukentlig kontakt, hele nettverket SteinkjerFigur 19: Daglig og ukentlig kontakt, hele nettverket, Molde
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Kommentar
- Molde og Steinkjer sine boligsosiale nettverk er relativt jevnstore.
- Som Stjørdal, ser Steinkjer sitt nettverk ut til å være mer integrert enn Molde sitt er.
- Nettverket i begge kommunene er holdt sammen av et mindre antall brobyggere.



Daglig og ukentlig kontakt, hele nettverket, Levanger og Molde

Figur 21: Daglig og ukentlig kontakt, hele nettverket, Levanger Figur 22: Daglig og ukentlig kontakt, hele nettverket, Molde
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Kommentar
- Nettverkene i Molde og Levanger har flere fellestrekk

- Nettverket består at to klare klynger
- Klyngene er koordinert (eller ikke) av noen få og sterke brobyggere

- Innholdet i klyngene er forskjellig. I Levanger består den ene klart av tildeling, i Molde består den av ulike
planleggere.



Tildelingsnettverket i Levanger og Molde

Figur 23: Kun aktører med funksjonen tildeling, daglig og ukentlig
kontakt, Levanger

Figur 24: Kun aktører med funksjonen tildeling, daglig og
ukentlig kontakt, Molde
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Kommentar
- Når en tar vekk alle andre relasjoner enn tildeling i seg sjøl, blir nettverket rundt funksjonen veldig tydelig.
- Forskjellen mellom Levanger og Molde enda tydeligere, blant annet arbeidet med tildeling i Molde er fordelt på

fem personer, mens det i Levanger er fordelt på 13 personer.



Tildeling og nettverket av deres direkte relasjoner, daglig og ukentlig
kontakt. Levanger og Molde

Figur 25: Tildeling og direkte relasjoner, daglig og ukentlig kontakt,
Levanger

Figur 26: Tildeling og direkte relasjoner, daglig og ukentlig kontakt,
Molde
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Kommentar
- I Levanger er tildeling i en klynge for seg. De fleste som driver med tildeling, har bare denne oppgaven (boligsosialt)
- I Molde er funksjonen tildeling mer integrert i nettverket ellers. Samtidig som de som har tildeling som oppgave, også

han andre ansvarsområder.



Funksjonen tildeling, og dens plass i hele det boligsosiale
nettverket. Levanger og Molde.

Figur 27: Funksjonen Tildeling (merket med rødt) sin plass i hele
nettverket, daglig og ukentlig kontakt, Levanger.

Figur 28: Funksjonen Tildeling (merket med rødt) sin plass i hele
nettverket, daglig og ukentlig kontakt, Molde
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Kommentar
- Både i Molde og Levanger er funksjonen tildeling fordelt rundt i nettverket
- Funksjonen er i begge kommunene til dels sentralt plassert i nettverket (som brobyggere)
- I Levanger sitter det folk med ansvar for tildeling i svært sentrale brobyggerfunksjoner



Funksjonen økonomi sin plass i det boligsosiale nettverket.
Molde og Stjørdal

Figur 29: Funksjonen Økonomi og deres nærmeste relasjoner, daglig
og ukentlig kontakt, Molde. Økonomi er markert med rødt.

Figur 30: Funksjonen Økonomi og deres nærmeste relasjoner, daglig
og ukentlig kontakt, Stjørdal. Økonomi er markert med rødt.
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Kommentar
- Nettverka rundt økonomi ser ut til å være om lag like store i begge kommunene.
- Økonomi ser ut til å ha en mer sentral plassering i Molde enn i Stjørdal, men er ellers om lag like integrert i begge

kommuner.



Politisk involvering: Driftsstyrer

Figur 31: Kontakt med Driftsstyret, Levanger Figur 32: Kontakt med Drift og forvaltning, Molde
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Bildene viser at
- To personer gir informasjon til, en får informasjon fra og en diskuterer faglige spørsmål med (-), i Levanger
- To personer gir informasjon til, fire får informasjon fra og to legger fram saker for (-) i Molde



Politisk involvering: Plan og utvikling

Figur 33: Kontakt med Plan og utvikling, Levanger Figur 34: Kontakt med Plan og utvikling, Molde
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Bildene viser at
- en gir informasjon til og en får informasjon fra (-) i Levanger
- fire gir informasjon til, seks får informasjon fra, fem legger fram saker for og to diskuterer faglige spørsmål med (-) i

Molde



Politisk involvering: Ordfører

Figur 35: Kontakt med ordfører, Levanger Figur 36: kontakt med ordfører, Stjørdal
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Bildene viser at
- to gir informasjon til og tre får informasjon fra ordføreren i Levanger
- fem gir informasjon til, fire får informasjon fra, tre legger fram saker for og to diskuterer faglige spørsmål med

ordføreren i Stjørdal



All politisk kontakt

Figur 37: All politisk kontakt, boligsosialt område, Levanger Figur 38: All politisk kontakt, boligsosialt område, Molde
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Bildene viser at Molde har atskillig større kontaktflate mellom administrasjon og politikere på det boligsosiale området
enn Levanger.



d. Nettverksanalyse Molde



Boligsosialt arbeid og planlegging
Nettverksanalyse av boligsosialt arbeid

i Molde kommune
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Innledning
Denne presentasjonen gir et overblikk over nettverket av ansatte som har boligsosiale oppgaver i Molde kommune, og
kommunikasjonsflyten imellom dem. Dataene til presentasjonen er hentet inn i forbindelse med utviklingsprosjektet
Boligsosialt arbeid og planlegging.

Presentasjonen er ikke en rapport, og inneholder derfor mindre tekst enn ellers. Den er ment som et hjelpemiddel i
diskusjonen rundt organisering av, og innholdet i, det boligsosiale arbeidet i kommunen. Det følger med kommentarer
og arbeidsspørsmål til bildene. De kan brukes enkeltvis eller flere sammen. Lysbildene 4-11 inneholder informasjon
som er viktig for å kunne lese og analysere dataene på en god måte. Vi anbefaler at disse blir presentert sammen med
enkeltlysbilder.

I siste del av presentasjonen blir nettverket i Molde kommune sammenliknet med tilsvarende i Stjørdal, Levanger og
Steinkjer kommuner.

Presentasjonen markerer avslutningen på det toårige samarbeidet mellom kommunene Levanger, Stjørdal, Steinkjer og
Molde (Malvik var også med i 2009-2010), Husbanken region Midt-Norge og Møreforsking. Vi takker for godt og
innholdsrikt samarbeid, der kommunen ved arbeidsgruppa har lagt ned et betydelig arbeid for å videreutvikle det
boligsosiale arbeidet i kommunene, til beste for vanskeligstilte på boligmarkedet. Vi ønsker Levanger kommune lykke til
i arbeidet framover.

Volda, 19. desember 2011
Susanne Moen Ouff
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Hvorfor nettverksanalyse (SNA - Social Network Analyses)

Hvorfor nettverksanalyse?
Nettverksanalyse blei valgt i fase II av prosjektet Boligsosialt arbeid og planlegging spesielt av to grunner:
1. Relasjoner mellom personer bestemmer hva slags handlingsrom de samme personene har. Med handlingsrom mener vi de hindringer og

muligheter som fungerer som rammer for gjennomføring av arbeidet vårt. Relasjoner er kanaler for kommunikasjon, og for flyt av ressurser.
Formelle eller uformelle strukturer ligger til grunn for samhandlingsmønstre, og for hvilken informasjons- og kunnskapsutveksling som skjer
mellom personer. Det betyr at samhandlingsmønstre både er struktur- og personavhengig, noe som er viktig når en diskuterer konkrete
nettverk.

2. Alle de fem kommunene som var med i fase I i Boligsosialt arbeid og planlegging, pekte på organisatoriske utfordringer i det boligsosiale
arbeidet. Disse utfordringene kom klart til syne gjennom arbeidet med boligsosial handlingsplan:

Boligpolitikken (…) kan virke uklar og er preget av sektorisering
(Vi opplever) ansvarsfragmentering
Tverretatlig/-faglig arbeid er fragmentert
Det er for lite sammenheng mellom boligtildeling og utforming av innhold
Veldig mange aktører driver med boligtildeling

Formålet med nettverksanalysen har vært å kartlegge og beskrive mønster for kunnskaps- og informasjonsutveksling, og bruke dette som
diskusjonsgrunnlag rundt organisering av boligsosialt arbeid i kommunen. For eksempel: hvordan kan vi korte ned arbeidsveien mellom ansatte
som jobber mot samme mål? Trenger vi nye eller forbedrede arenaer for samhandling for at vi skal få dette til?

”Hovedmålet” for analysen er at alle som jobber med boligsosialt arbeid skal få tilgang til den totale ”poolen” med ressurser, kunnskap, goodwill
og teknologi kommunen som organisasjon har, for sammen å yte best mulig tjenester til innbyggerne.
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Hva kan SNA-data brukes til?

Styrken ved å bruke et verktøy som SNA for å beskrive samhandling i et nettverk, er det visuelle bildet
det gir. Vi kan lese komplekse sammenhenger i relasjoner, vi kan se om aktører er utelatt eller
opererer aleine, og om det er ”hull” i kommunikasjonen. Vi kan oppdage flaskehalser, og om det er
sammenfall mellom formelle og uformelle møtepunkt og arenaer. Det er også mulig å avdekke om det
finnes ”overflødige” relasjoner. Hensikten er å finne om og eventuelt hvor potensialet for
videreutvikling av relasjoner ligger. SNA kan også blant annet beregne aktørenes sentralitet i et
nettverk av relasjoner og hver enkelt aktør sin prestasjonsevne/slagkraft i nettverket.

Dataene til analysen er samlet inn gjennom spørreundersøkelse i Questback, et verktøy for innhenting
av data per epost. Det er kommunen selv som har avgjort hvem som skal svare på undersøkelsen, og
dermed hvem som utgjør “universet” boligsosial planlegging og arbeid. Det er viktig å huske på at
dette er avgjørende for resultatene av analysen. En viktig del av diskusjonen internt er dermed hvem
som er relevante for boligsosialt arbeid i kommunene, altså hvem som utgjør det boligsosiale
nettverket i kommunen. Dette er i seg sjøl ei viktig avklaring.

Ethvert nettverk oppstår og virker i en gitt kontekst og under bestemte vilkår. Det er derfor ikke mulig å
si hva som er det «perfekte» eller «rette» bilde av et nettverk, gjengitt i SNA. Hvordan kommunen som
organisasjon skal forholde seg til det som kommer fram på bildene i denne presentasjonen, er
avhengig av målet en har for den samme organisasjonen.
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Hvordan leser vi SNA-data?

Det er viktig å huske på at kommunikasjons- og
informasjonsmønstre i stor grad avhenger av
rutiner og forutsetninger i organisasjonen.

Neste lysbilde viser tre enkle eksempel på
hvordan ulike nettverk kan framstå etter
analysen, og hvilke sterke og svake sider slike
nettverk kan ha. Virkelige nettverk er sjelden så
rendyrkete, men har trekk fra alle tre. Dermed
kan virkelige nettverk har flere sterke og svake
sider ved seg.

Til høyre viser vi et utsnitt av et større nettverk
i en kommune.

Bildet leses slik:
• Den blå firkanten representerer en person

i nettverket, og kalles node.
• Ordet Tildeling er koden for en person

som dekker funksjonen tildeling av bolig i
nettverket.

• Linjen mellom de to representerer en
relasjon i form av kontakt mellom de to.

• Pila viser i hvilken retning relasjonen er
oppgitt. Merk: at pila ikke går begge veier,
kan ha flere grunner:

• Spørsmålet som ligger til grunn for svaret,
gir en slik fordeling.

• De to personene deler ikke oppfatninga av
relasjonen

• Begge oppfatter at relasjonen er ensidig.
• Den ene har ikke svart på undersøkelsen,

slik at vi ikke vet hvorvidt relasjonen er
oppfattet gjensidig.
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Stjerneformet nettverk
A har i dette nettverketen brobyggerfunksjonmellomdeandreaktørene,siden
A er denenestesomhardirektekontaktmedalle.Brobyggerfunksjonenkan
bådebrukesogmisbrukes.Amåsannsynligvishasværtgodoversiktoveralles
arbeidsområde,kompetanseogbehovfor å utnytte en slikplasseringi
nettverketpåbestmuligmåte.

Styrker

� Enaktør(A)har tilgangtil all informasjoni nettverket,ogkankoordinere
informasjons- ogkunnskapsflyten.

Svakheter

� !lle aktørermå“gjennom” ! for å kommetil hverandre.Detkani beste
fall væretungvint,i verstefall kanAhindreat deandrekommeri kontakt
medhverandre.

� ! kan“sile” informasjoneller kunnskappåennegativmåte,slikat enkelte
får mer eller mindreinformasjonennandre.

� PersonligeegenskapervedA kanværeavgjørendefor hvordannettverket
fungerer.

� DersomAavulikegrunnerforsvinnerut avnettverket,er det ingenandre
somharsammeoversikt,ogdet vil sannsynligvista langtid for andreå
byggeoppsammekunnskapsbase.
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Sirkulært nettverk
I et sirkulært nettverk har alle samme muligheter og funksjon når
det gjelder formidling og innhenting av informasjon og kunnskap til
andre i nettverket, men bare til hver sine to aktører (A til B og G
osv.). Alle har like lang “arbeidsvei” til den aktøren som ligger
lengst vekk i nettverket.

Styrker
• Alle aktører har tilgang til like mange andre aktører.

Svakheter
• Alle må gjennom to ledd, i form av andre aktører, for å komme

til vedkommende som befinner seg lengst vekk i nettverket.
• Det finnes ingen som har fullstendig tilgang til all informasjon,

og kan koordinere den.
• Det er ingen garanti for at de to aktørene en har kontakt med,

er de viktigste å ha kontakt med, alt etter arbeidsområde,
kompetanse osv.
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Lineært nettverk
Et lineært nettverk kjennetegnes som vist i figuren.
Aktørenes plassering er svært ulik, alt ettersom de
befinner seg i ytterkant (som A og G) eller mot midten
(som D). Alle aktører med unntak av A og G, har
kontakt med hver sine to andre aktører. D har like
lang arbeidsvei til begge sider i nettverket, mens de
øvrige har kort arbeidsvei til ene siden, og lenger til
den andre (E har kort vei til F og G, men lang til B og
A).

Det er ingen styrker ved et nettverk som er organisert
på denne måten.

Svakheter
• Det er svært langt fra den ene enden av

nettverket til den andre, slik at A og G har lang
arbeidsvei for å komme i kontakt med hverandre.

• Mange mellomliggende aktører kan hindre at
informasjon og kunnskap kommer fram.

• Ingen har mulighet til å koordinere arbeidet.
• Ingen har fullstendig oversikt over arbeidet.
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Oversikt over SNA-data diskutert i møte 28. april,
samt kommentarer til disse
Bakgrunn

Spørreundersøkelsen blei gjennomført i april 2011. Nettverket av deltakere i boligsosialt arbeid i
kommunen blei vurdert til å bestå av 17 personer fordelt på funksjonene husleiekontrakter, utbygging,
framskaffing av bolig, drift og vedlikehold, boligsosial planlegging, økonomiske virkemidler, økonomisk
rådgiving, tildeling av bolig, innholdstjenester og arealplanlegging. Mange dekker flere funksjoner i
kraft av stillingen sin.

14 av 17 personer svarte på undersøkelsen, som var frivillig. Alle funksjoner i det boligsosiale arbeidet
er dekt gjennom undersøkelsen. De som ikke har svart, kan likevel være del av undersøkelsen ved at
andre har oppgitt kontakt med dem.

Analyse av resultatene blei gjennomført i mars, og resultatene diskutert i arbeidsmøte mellom
Møreforsking og kommunen 28. april.

Utvalgte resultater blir presentert og kommentert under. Til resultatene følger også med
arbeidsspørsmål til bruk som bakgrunn for videre diskusjon.
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Forkortelser for funksjoner brukt i undersøkelsen
Tildeling Tildelingavkommunalbolig

Utbygging Utbygging

Innhold Innholdstjenestersomdet å læreå bo,hjelp til praktiskegjøremål,hjemmehjelpo.l.

Boligsosialplan Boligsosialplanlegging

Kontrakt Kontraktsinngåelse

Drift Drift avbygg

Økonomiråd Økonomiskrådgiving

Økonomiskevm Økonomiskevirkemidler

ØkonomiII Bådeøkonomiskrådgivingogøkonomiskevirkemidler

Areal Arealplanlegging
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Sammenligning Figur 1) Daglig kontakt og Figur 2) Daglig og ukentlig
kontakt med brobyggerfunksjon. Hele nettverket.

Figur 1: Daglig kontakt i hele nettverket Figur 2: Daglig og ukentlig kontakt i hele nettverket

Arbeidsspørsmål
• Kjenner du igjen dette kontaktmønsteret? Hva virker i tilfelle ukjent, eller uriktig?
• Hvilken rolle spiller de to «klyngene» i det daglige arbeidet?
• Hvem kommer med i nettverket i overgangen fra daglig til ukentlig kontakt (funksjoner og roller)?
• Hvilke formelle og uformelle arenaer danner grunnlaget for kontakten?
• Hvem knytter klyngene sammen? Er det naturlig at disse fyller en slik funksjon?
• Fra ditt ståsted; hva er svakhetene ved dette kontaktmønsteret? Og styrkene?
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Kommentar til figur 1 og 2
På daglig basis er kontakten konsentrert om to «klynger» av ulik størrelse og utforming.
Det er ikke grunnlag for å si at dette mønsteret i seg selv er rett eller galt. På generelt
grunnlag vil vi kommentere at

- Den ene klyngen består i hovedsak av planfaglige funksjoner
- Den andre klyngen er bredt sammensatt av funksjoner innafor tildeling, økonomi, boligsosial

planlegging, drift mm.
- Kun fire personer i det boligsosiale nettverket er ikke i daglig kontakt med andre i nettverket.

På ukentlig basis ser vi at kontaktmønsteret fortsetter å være konsentrert om de to
klyngene. Vi ser også at

- Klyngene er bundet sammen av to personer som fungerer som brobyggere mellom klyngene.
Disse to kan representere formelle møtepunkter eller mer uformelle arenaer.

- På ukentlig basis deltar alle aktørene i nettverket.

Det kan være interessant å diskutere hvilke gode grunner en har for å koordinere de to
klyngene også i fortsettelsen gjennom de to «brobyggerne»? Et aktuelt spørsmål er også
hvorvidt nettverket er sårbart overfor fravær av de to nøkkelpersonene, eller ligger mye
av kunnskapen og kompetansen i koordineringsarbeid åpent for andre i nettverket?

I figurene 3 og 4 ser vi på hva som skjer i overgangen mellom ukentlig og månedlig kontakt i nettverket.
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Sammenligning Figur 3) Daglig og ukentlig kontakt og Figur 4) Daglig, ukentlig og
månedlig kontakt, med brobyggerfunksjon. Hele nettverket.

Figur 3: Daglig og ukentlig kontakt i hele nettverket, med
brobyggerfunksjon.

Figur 4: Daglig, ukentlig og månedlig kontakt, i hele nettverket med
brobyggerfunksjon.

Arbeidsspørsmål
Hvem som bør være sentrale i nettverket, er avhengig hvor hyppig kontakt en må ha for å løse oppgavene på en god måte:
• Er oversikten over brobyggere i det boligsosiale nettverket overraskende? I tilfelle, på hvilken måte?
• Gjenspeiler brobyggerne formelle eller uformelle funksjoner? Gjenspeiler de to «klyngene» av personer naturlige skiller i

organisasjonen?
- Hvem har beslutningsmakt- og myndighet? På hvilke arenaer blir beslutningene tatt? Hvem er tilstede på disse?

• Hvilke sterke sider har disse mønstrene, som det er verdt å ta vare på i overgangen til ny organisering?
• Er det relevant å diskutere hvordan brobyggerfunksjonen endrer seg fra daglig-ukentlig til daglig-ukentlig-månedlig kontakt?
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Kommentar til figur 3 og 4
Enbrobyggerer enpersonsomvirkersommellomleddmellomandrei nettverket.Påbildenegjenspeiler
størrelsenpånoden, i hvilkengradenaktørfungerersombrobygger.Jostørrenode,jo viktigereregnes
brobyggerfunksjonenå være.

Sterkebrobyggerekanbidrabådepositivt ognegativti nettverket.Dekanfungeresom«propper»i nettverket
somhindrer flyt ogkontakt,ellerdekanbidratil økt informasjons- ogkunnskapsflytmellomaktørenei
nettverketgjennomå koordinereogvidereformidleslikaktivitet.

Vi serat brobyggerfunksjoneneendrersegi takt medkontaktfrekvensen.Enkeltesomikkeer involverti
nettverketpådagligbasis,harenbrobyggerfunksjonmellomandrei nettverketi det vi gårovertil å sepå
nettverketpåukentligbasis.

I overgangenfra ukentligtil månedligkontaktservi flere trekk
• Deto klyngeneer ikkelengerlikeklart atskilt,menframstårsommer integrert.
• Ingenaktørerskillersegut somspesieltperiferei nettverketpåmånedligbasis.
• Brobyggerfunksjoneneer baretil delsdekketavdesammepersonenepåmånedligbasissompåukentlig

basis.Endringeni brobyggerfunksjonenkanavspeileformelleelleruformellearenaereller rollefordelinger.
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Funksjonen tildeling, (daglig og ukentlig kontakt), og funksjonen tildeling med deres
næreste relasjoner (daglig og ukentlig kontakt)

Figur 5: Daglig og ukentlig kontakt, kun funksjonen Tildeling Figur 6 : Daglig og ukentlig kontakt, funksjonen Tildeling og de relasjoner de
inngår i.

Arbeidsspørsmål
• Er tildelingsarbeidet koordinert godt nok på ukentlig basis? I tilfelle ikke, finnes det arenaer som blir brukt på månedlig basis, som kan

brukes oftere?
• Er alle deler av organisasjonen (i form av grupper av innbyggere o.l.) like godt involvert når det gjelder tildeling?
• Hvilke fordeler og ulemper er det at de som har ansvar for tildeling, samtidig har ansvar for en rekke andre oppgaver?
• Innen det nettverket som funksjonen tildeling inngår i, har tildeling sentrale roller (i form av plassering/brobyggerroller).
• Hvilke styrker og svakheter kan dette kontaktmønsteret ha for søkere til kommunal bolig?
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Kommentarer til figur 5 og 6
I nettverket av personer som fyller funksjonen tildeling av kommunal bolig kan vi se
følgende
• Nettverket består av fem personer
• Fire av disse har også andre roller i det boligsosiale arbeidet
• I det totale nettverket som funksjonen tildeling inngår i (figur 6), har tildeling selv

sentrale plasseringer. Men også andre funksjoner har sentrale roller.
• 11 av 17 personer i det boligsosiale nettverket er involvert i større eller mindre grad i

nettverket rundt tildeling.

Det vi ikke kan si på bakgrunn av dataene er:
• Hvorvidt «klyngen» av personer som utgjør tildelingsnettverket gjenspeiler et naturlig

skille i organisasjonen, og hvilke styrker og svakheter kontaktmønsteret deres har for
søkere til kommunal bolig?

• Om enkelte grupper av innbyggere er bedre eller dårligere stilt ved søknad om
kommunal bolig.

• Hvor sårbart nettverket, og arbeidet med tildeling av kommunal bolig er.
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Nettverk rundt Drift og Innhold

Figur 7: Daglig og ukentlig kontakt, funksjonen Drift og nettverket
rundt. Røde noder angir drift.

Figur 8: Daglig og ukentlig kontakt, funksjonen Innhold og nettverket
rundt. Røde noder angir tildeling.

Arbeidsspørsmål
• Hvilken rolle spiller drift i det boligsosiale arbeidet i dag?
• På hvilken måte kan deres kompetanse og rolle utvikles i tida framover?
• Sett fra Drift og Innhold sitt ståsted: hvilke styrker og svakheter har kontaktmønsteret sånn det framstår i figurene

7 og 8?
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Kommentar til figurene 7 og 8

Funksjonene drift og innhold inngår begge i relativt store nettverk, som
også framstår som godt integrerte.
• Drift har kontakt med 12 av 17 i det boligsosiale nettverket
• Innhold har kontakt med 10 av 17 i det boligsosiale nettverket
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Kontakt overfor Drifts- og forvaltningsstyret og Plan- og
utviklingsstyret.

Figur 9: Kontakt overfor Drifts- og forvaltningsstyret. Røde noder
representerer ansatte/aktører, blå noder representerer type kontakt.

Figur 10: Kontakt overfor Plan- og utviklingsstyret. Røde noder
representerer ansatte/aktører, blå noder representerer type kontakt.

Arbeidsspørsmål
• Er det viktig at boligsosialt arbeid er forankret i disse styrene? I tilfelle; hvem og på hvilken måte kan en pleie kontakt mot

disse styrene i større grad enn i dag?
• Er Driftsstyret og Plan- og utviklingsstyret relevante arenaer for diskusjon om boligsosialt arbeid? Sitter medlemmene med

kompetanse en kan utnytte?
• På hvilken måte kan vi utnytte bedre den kontakten vi allerede har med disse styrene i dag?
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Kontakt overfor Molde eiendom KF og Molde utleieboliger KF

Figur 11: Kontakt mellom boligsosialt nettverk og Molde eiendom KF. Røde
noder representerer ansatte/aktører, blå noder representerer type kontakt.

Figur 12: Kontakt mellom boligsosialt nettverk og Molde utleieboliger KF.
Røde noder representerer ansatte/aktører, blå noder representerer type
kontakt.

Arbeidsspørsmål
• Er vi fornøyd med den kontakten vi har med Molde eiendom KF og Molde utleieboliger KF?
• Hvis ikke: hvilken type kontakt bør vi har mer av? Hvilken kontakt bør styrkes?
• Hvem bør opprette og/eller opprettholde denne kontakten?
• På hvilken måte kan vi bedre dra nytte av relasjonene til disse KF-ene?
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Kontakt overfor ordfører, samt total oversikt over kontakt overfor politisk miljø

Figur 13: Kontakt mellom boligsosialt nettverk og ordfører. Røde noder
representerer ansatte/aktører, blå noder representerer type kontakt.

Figur 14: Samlet kontakt mellom boligsosialt nettverk og politisk miljø. Røde
noder representerer ansatte/aktører, blå noder representerer type kontakt.

Arbeidsspørsmål
• Hvilken nytte kan det boligsosiale arbeidet få av økt kontakt med ordføreren?
• Er vi fornøyd med den kontakten vi har med politiske organ totalt sett?
• Finnes det medlemmer i styrene som sitter på fagkompetanse vi kunne ha utnyttet mer?
• Kan en vinne noe på at boligsosialt arbeid er mer kjent i det politiske miljøet?
• Der flere har kontakt med samme styre/organ; er det grunn til å koordinere denne kontakten?
• Er det andre politiske styrer som kan være relevante å involvere i det boligsosiale arbeidet?
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Kommentar til figurene 9-14

• Det ser ut til å være relativt god kontakt mellom administrasjon og
det politiske miljøet i kommunen. Kontakten er likevel begrensa til et
lite antall ansatte i administrasjonen.

• Kontakten mellom politikk og administrasjon ser ut til å være prega
av dialog (de som har kontakt oppgir ofte at de både gir og mottar
informasjon).

• Det er interessant hvorvidt det også er andre politiske styrer og KF-
er som kan være relevante for det boligsosiale arbeidet.

Kommentarertil nettverksanalyse,Moldekommune 23



Hele nettverket, daglig kontakt, Levanger og Molde kommuner

Figur 15: Daglig kontakt, hele nettverket, Levanger Figur 16: Daglig kontakt, hele nettverket, Molde
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Kommentar
- Kommunene er ganske like på daglig basis ved at begge består av en større «klynge» og et par mindre.
- Nettverket av ansatte innafor boligsosial arbeid er større i Levanger enn i Molde (henholdsvis 33 og 17).
- Det er særlig på området tildeling av bolig at kommunene skiller seg fra hverandre.



Hele nettverket, daglig og ukentlig kontakt, Molde og Stjørdal

Figur 17: Daglig og ukentlig kontakt, hele nettverket, Molde Figur 18: Daglig og ukentlig kontakt, hele nettverket, Stjørdal
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Kommentar
- Molde har to klynger som blir koplet sammen av to brobyggere
- Stjørdal mer «full-integrert» enn Molde, men også Stjørdal har noen brobyggere. Brobyggerne i Stjørdal ser ut til å

være mer jevnbyrdige enn i Molde.
- På ukentlig basis er alle aktører i nettverket involvert i kommunikasjonen i begge kommunene.



Hele nettverket, daglig og ukentlig kontakt, Molde og Steinkjer

Figur 20: Daglig og ukentlig kontakt, hele nettverket, SteinkjerFigur 19: Daglig og ukentlig kontakt, hele nettverket, Molde
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Kommentar
- Molde og Steinkjer sine boligsosiale nettverk er relativt jevnstore.
- Som Stjørdal, ser Steinkjer sitt nettverk ut til å være mer integrert enn Molde sitt er.
- Nettverket i begge kommunene er holdt sammen av et mindre antall brobyggere.



Daglig og ukentlig kontakt, hele nettverket, Levanger og Molde

Figur 21: Daglig og ukentlig kontakt, hele nettverket, Levanger Figur 22: Daglig og ukentlig kontakt, hele nettverket, Molde
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Kommentar
- Nettverkene i Molde og Levanger har flere fellestrekk

- Nettverket består at to klare klynger
- Klyngene er koordinert (eller ikke) av noen få og sterke brobyggere

- Innholdet i klyngene er forskjellig. I Levanger består den ene klart av tildeling, i Molde består den av ulike
planleggere.



Tildelingsnettverket i Levanger og Molde

Figur 23: Kun aktører med funksjonen tildeling, daglig og ukentlig
kontakt, Levanger

Figur 24: Kun aktører med funksjonen tildeling, daglig og
ukentlig kontakt, Molde
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Kommentar
- Når en tar vekk alle andre relasjoner enn tildeling i seg sjøl, blir forskjellen mellom Levanger og Molde tydelig,

blant annet er arbeidet med tildeling i Molde er fordelt på fem personer, mens det i Levanger er fordelt på 13
personer.



Tildeling og nettverket av deres direkte relasjoner, daglig og ukentlig
kontakt. Levanger og Molde

Figur 25: Tildeling og direkte relasjoner, daglig og ukentlig kontakt,
Levanger

Figur 26: Tildeling og direkte relasjoner, daglig og ukentlig kontakt,
Molde
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Kommentar
- I Levanger er tildeling i en klynge for seg. De fleste som driver med tildeling, har bare denne oppgaven (boligsosialt)
- I Molde er funksjonen tildeling mer integrert i nettverket ellers. Samtidig som de som har tildeling som oppgave, også

har andre ansvarsområder.



Funksjonen tildeling, og dens plass i hele det boligsosiale
nettverket. Levanger og Molde.

Figur 27: Funksjonen Tildeling (merket med rødt) sin plass i hele
nettverket, daglig og ukentlig kontakt, Levanger.

Figur 28: Funksjonen Tildeling (merket med rødt) sin plass i hele
nettverket, daglig og ukentlig kontakt, Molde
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Kommentar
- Både i Molde og Levanger er funksjonen tildeling fordelt rundt i nettverket
- Funksjonen er i begge kommunene til dels sentralt plassert i nettverket (som brobyggere)
- I Levanger sitter det folk med ansvar for tildeling i svært sentrale brobyggerfunksjoner.



Funksjonen økonomi sin plass i det boligsosiale nettverket.
Molde og Stjørdal

Figur 29: Funksjonen Økonomi og deres nærmeste relasjoner, daglig
og ukentlig kontakt, Molde. Økonomi er markert med rødt.

Figur 30: Funksjonen Økonomi og deres nærmeste relasjoner, daglig
og ukentlig kontakt, Stjørdal. Økonomi er markert med rødt.
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Kommentar
- Nettverka rundt økonomi ser ut til å være om lag like store i begge kommunene.
- Økonomi ser ut til å ha en mer sentral plassering i Molde enn i Stjørdal, men er ellers om lag like integrert i begge

kommuner.



Politisk involvering: Driftsstyrer

Figur 31: Kontakt med Driftsstyret, Levanger Figur 32: Kontakt med Drift og forvaltning, Molde
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Bildene viser at
- To personer gir informasjon til, en får informasjon fra og en diskuterer faglige spørsmål med driftsstyret i Levanger
- To personer gir informasjon til, fire får informasjon fra og to legger fram saker for driftsstyret i Molde



Politisk involvering: Plan og utvikling

Figur 33: Kontakt med Plan og utvikling, Levanger Figur 34: Kontakt med Plan og utvikling, Molde

Kommentarertil nettverksanalyse,Molde 33

Bildene viser at
- en gir informasjon til og en får informasjon fra Plan- og utviklingsstyret i Levanger
- fire gir informasjon til, seks får informasjon fra, fem legger fram saker for og to diskuterer faglige Plan- og

utviklingsstyret i Molde



Politisk involvering: Ordfører

Figur 35: Kontakt med ordfører, Levanger Figur 36: kontakt med ordfører, Stjørdal
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Bildene viser at
- to gir informasjon til og tre får informasjon fra ordføreren i Levanger
- fem gir informasjon til, fire får informasjon fra, tre legger fram saker for og to diskuterer faglige spørsmål med

ordføreren i Stjørdal



All politisk kontakt

Figur 37: All politisk kontakt, boligsosialt område, Levanger Figur 38: All politisk kontakt, boligsosialt område, Molde
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Bildene viser at Molde har atskillig større kontaktflate mellom administrasjon og politikere på det boligsosiale området
enn Levanger.


