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1. INNLEDNING 

Rambøll Management Consulting presenterer herved sluttrapport i prosjektet ”Foranalyse av bo-

ligsosialt arbeid i Elverum kommune”. Prosjektet ble gjennomført i tidsperioden mai til september 

2011.  

 

Vi takker Elverum kommune for godt samarbeid under gjennomføringen av prosjektet. Oppdraget 

har bestått av tett samarbeid og dialog med flere ansatte i kommunen, og vi vil understreke at vi 

opplever Elverum kommune som en endringsvillig organisasjon som er beredt på å yte en innsats 

for å bedre situasjonen for vanskeligstilte på boligmarkedet i kommunen.    

 

1.1 Bakgrunn og formål 

Elverum kommune er som en av flere kommuner invitert til å delta i Boligsosialt utviklingspro-

gram (BoSo), et program i regi av Husbanken Region Øst. I boligsosialt utviklingsprogram satses 

det på tett og gjensidig forpliktende samarbeid mellom Husbanken og utvalgte kommuner. Pro-

grammet skal gi bedre boligsosiale resultater for kommunene, innbyggerne og Husbanken gjen-

nom å utvikle kunnskap, kompetanse og arbeidsmetodikk innenfor boligsosialt arbeid. Program-

met har tre overordnede målsetninger: 
 

 Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet  

 Økt boligsosial aktivitet i kommunene  

 Økt boligsosial kompetanse i kommunene 

 

Formålet med samarbeidet er at kommunene skal utnytte økonomiske virkemidler mer effektivt 

og å se det boligsosiale i sammenheng med andre velferdsområder. Unge bostedsløse og 

bostedsløse barnefamilier er særlige innsatsområder i 2011, og det skal utarbeides regionale pla-

ner for å øke innsatsen for unge bostedsløse, som en integrert del av samarbeidsavtalene som 

Husbanken har med satsingskommuner1.  

 

Bakgrunnen for Elverum kommunes deltakelse i BoSo er en anerkjennelse av at kommunen står 

overfor betydelige boligsosiale utfordringer på flere områder. Som beskrevet i søknaden om del-

takelse i Husbankens boligsosiale utviklingsprogram, kalt ”TAK på eget liv”, er det definert seks 

områder som ulike forbedringspunkter er kategorisert inn under; faglige problemstillinger, kart-

legging/ dokumentasjon/ beslutningsgrunnlag, kompetanse, internt samarbeid, samarbeid mel-

lom forvaltningsnivå og forhold til lokale aktører/ interesser. Av utfordringer trekkes særlig det at 

innbyggerne i Elverum kommune har en lav gjennomsnittsinntekt, scorer lavt på levekårsindika-

torer og at opphold i midlertidig døgnovernattingssteder er høyere enn ønskelig. I søknaden leg-

ges det til grunn at nevnte hovedutfordringer vil medføre at kommunen vil ha spesielle utford-

ringer knyttet til boligsatsing både i et strategisk perspektiv og for akutte behov.  
 
Formålet med foranalysen har videre vært tredelt, og vi har hatt som mål å;   

1. Kartlegge nåsituasjon for Elverum kommune  

2. Identifisere hovedutfordringer på det boligsosiale feltet 

3. Konkretisere praktisk anvendbare anbefalinger og tiltak som potensielt kan gi 

målbare effekter på kort og lang sikt 

 

1.2 Metodisk gjennomføring 

Det er benyttet et bredt spekter av metoder for å generere det datamaterialet som ligger til 

grunn for utformingen av denne rapporten. Følgende metoder er benyttet: 

 

 Innledende eksplorative diskusjoner 

 Dokumentstudier 

 Statistikkstudier 

 Casebesøk med semistrukturerte intervjuer, gruppeintervjuer og avkrysningsskjema 

 

                                                
1 http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/dok/regpubl/prop/2010-2011/prop-1-s-20102011/9.html?id=617341  

http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/dok/regpubl/prop/2010-2011/prop-1-s-20102011/9.html?id=617341
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Som skissert av punktene over, ble det innledningsvis gjennomført en innledende eksplorative 

plenumsdiskusjon med et mindre utvalg av sentrale personer involvert i det boligsosiale arbeidet 

i kommunen. Det er gjennomført dokumentstudier av sentrale kommunale dokumenter, og det er 

foretatt statistiske analyser og beregninger av nåværende og fremtidige behov. De statistiske 

analysene som er foretatt gjøres nærmere rede for i kapittel 3.  

 

Den viktigste kilden til data i denne foranalysen har vært de semistrukturerte intervjuene som 

ble foretatt gjennom besøk i Elverum over tre dager. I løpet av disse dagene ble det gjennomført 

intervjuer med til sammen 23 informanter. I tillegg ble intervjuer med fire informanter gjennom-

ført per telefon i etterkant. Totalt er det derfor gjennomført intervju med 27 informanter. Av dis-

se informantene, var tre representanter for ulike brukergrupper, 20 er ansatt i ulike typer stil-

linger i kommunen, hvorav to er politisk valgt, to er ansatte i NAV og de to resterende represen-

terer henholdsvis politiet og Elverum og Omegn Boligbyggelag (EOBBL). Informantene besto av 

både medarbeidere innen ulike fagområder og medarbeidere på ulike ledernivå. Mot slutten av 

intervjuene ble informantene bedt om å fylle ut et avkrysningsskjema som enten ble fylt ut om-

gående eller i etterkant. Da enkelte av intervjuene ble utført som gruppeintervjuer, ble enkelte 

skjemaer fylt ut av flere i fellesskap. Totalt ble 21 avkrysningsskjemaer samlet inn.    

 

Det er som nevnt også foretatt statistikkstudier hovedsakelig basert på statistikk fra Statistisk 

Sentralbyrå (SSB). Hensikten har både vært å se på interne forhold i Elverum, men også sam-

menligne parametre som kan si noe om de boligsosiale forholdene i Elverum og tilsvarende byer. 

Dette både for å understøtte og/ eller korrigere kvalitative funn, men også for å si noe om hvor-

dan Elverum ligger an nivåmessig sammenlignet med andre tilsvarende byer. I samarbeid med 

oppdragsgiver er byene Kongsvinger, Hamar, Ringsaker, Lillehammer og Gjøvik plukket ut som 

sammenligningsgrunnlag. Begrunnelsen er at alle disse byene også deltar i Husbankens boligso-

siale utviklingsprogram, samt at det er byer som både geografisk og demografisk er nær Elve-

rum. 

 

1.3 Begrepsavklaring 

Under gir vi en kort redegjørelse for vår forståelse av sentrale begreper som blir benyttet i rap-

porten.  

 

 Boligsosialt utviklingsprogram er et langsiktig program i regi av Husbanken Region Øst som 

setter fokus på vanskeligstilte på boligmarkedet, og hvor partnerskap mellom utvalgte kom-

muner og Husbanken skal styrke partnernes boligsosiale kunnskap og evne. 

 Boligsosialt arbeid omfatter alt fra kommunenes innsats for å fremskaffe og tildele boliger til 

tjenester og enkelttiltak som kan bedre den enkeltes forutsetning for å mestre sin bo- og 

livssituasjon. 

 Fremskaffelse av bolig kan være alt fra nybygging og utbedring av kommunal boligmasse til 

bistand til å fremskaffe boliger på det private utleiemarkedet. 

 Booppfølging dreier seg om bistand til å mestre bo- og livssituasjonen og kan innebære vei-

ledning, opplæring og bistand til å utføre praktiske gjøremål i boligen, samt til å overholde 

sine økonomiske forpliktelser. Det kan også innebære bistand til å overholde plikter knyttet 

opp mot boforholdet og naboer. 

 Vanskeligstilte på boligmarkedet forstås i bred forstand, og innbefatter alle personer som vil 

kunne ha behov for boligsosiale virkemidler, og tiltak i kortere eller lengre perioder. 

 

1.4 Leserveiledning 
Denne rapporten fortsetter i kapittel to med et sammendrag som tar for seg sentral funn, utford-

ringer og anbefalinger for det boligsosiale arbeidet i Elverum. Kapittel tre tar så for seg boligbe-
hov og boligtilgang i Elverum, samt presenterer innhentet statistikk hvor situasjonen i Elverum 

sammenlignes med de overnevnte kommunene. Kapittel fire gir så en gjennomgang av hvordan 
det boligsosiale arbeidet er organisert i Elverum og tydeliggjør hvilke utfordringer man står oven-
for. Rapporten avsluttes med en gjennomgang og drøfting av våre anbefalinger for veien videre 
med det boligsosiale arbeidet i Elverum.  
 
 Kapittel 2: Sentrale funn, utfordringer og anbefalinger 
 Kapittel 3: Boligbehov og boligtilgang 

 Kapittel 4: Gjennomgang av det boligsosiale arbeidet 
 Kapittel 5: Veien videre   
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2. SAMMENDRAG  

Rapporten skisserer etter vårt syn et bredt og helhetlig kunnskapsgrunnlag om det boligsosiale 

arbeidet i Elverum kommune. De omfatter synspunkter på, og vurderinger av, boligmassen og 

fremskaffelse av boliger, dagens og fremtidens behov, organisering, kartlegging av individuelle 

behov, tildeling av bolig og tjenester, booppfølging, kompetanse og bruk av boligsosiale virke-

midler.  
 
I forbindelse med deltakelsen i Husbankens boligsosiale utviklingsprogram, har Elverum kommu-
ne allerede igangsatt en rekke tiltak, både når det gjelder organisering og arbeidsmetoder på det 
boligsosiale området. Disse tiltakene bidrar til å løse identifiserte utfordringer. I tillegg må vi på-

peke at en rekke av utfordringene og tiltakene vi har identifisert i dette oppdraget, allerede er 
vist i kommunens boligsosiale handlingsplan. En rekke av problemstillingene og tiltakene er slik 
sett kjent, men de må settes ut i praksis. Deltakelse i Husbankens boligsosiale utviklingsprogram 
bør utnyttes i dette henseendet, da Husbanken både stiller kompetanse og midler til rådighet for 
å understøtte tiltak for å bedre det boligsosiale arbeidet i kommunene.  
 
Vi vil understreke at det allerede gjøres en god jobb på en rekke områder innen det boligsosiale 

området i kommunen, noe kartleggingen av dagens situasjon synliggjør. I dette sammendraget 
har vi valgt å fokusere på identifiserte utfordringer og tilhørende anbefalinger fremfor å beskrive 
hva som fungerer slik situasjonen er i dag.  
 

2.1 Fremskaffelse av boligmasse basert på brukernes behov 

I dette avsnittet beskriver vi utfordringer og tilhørende anbefalinger med tanke på kartlegging av 

brukeres behov for boliger og hvordan disse boligbehovene kan dekkes.  

 

Utfordring 

Funn i denne undersøkelsen viser en mangel på systematisk kartlegging av fremtidig behov for 

bolig for de ulike brukergruppene. Mangel på kartlegging har vært en medvirkende faktor til at 

kommunen i for liten grad er i forkant med planlegging og utbygging av tilpasset boligmasse for 

brukergrupper med boligsosiale behov da slik planlegging og utbygging tar flere år.  

 

Anbefaling 

 Kommunen må utarbeide rutiner for kartlegging av fremtidige boligbehov i de ulike bruker-

gruppene. Den enkelte avdeling som har ansvar for ulike brukergrupper må ha ansvaret for å 

rapportere inn fremtidig behov til Næring, plan og kommunalteknikk som videre må innarbei-

de identifisert boligbehov i kommunal- og reguleringsplaner og utbyggingsplaner. 

 

Utfordring 

Kommunal- og reguleringsplaner er et godt verktøy for å understøtte tilgang på boliger til bru-

kergruppene på det boligsosiale området. Funn viser at disse planene i liten grad legger inn be-

stemmelser og rekkefølgekrav for å sikre utbygging av boligmasse tilpasset brukergrupper innen 

det boligsosiale området. Ved ikke å synliggjøre bygging av for eksempel boliger til brukere med 

rus- og/ eller psykiatriske helseproblemer i kommunal- og reguleringsplaner, risikerer man også 

større grad av protester og støy fra naboer og tomteeiere/ utbyggere, som igjen kan føre til ut-

settelser eller stopp i utbygging.  

 

Anbefalinger 

 Basert på kartlagt behov blant de ulike brukergruppene, bør det settes av arealer, samt leg-

ges inn rekkefølgebestemmelser og bestemmelser for boligbyggingen i kommunal- og regule-

ringsplaner, for å sikre sosial boligbygging. 

 

Utfordring 

Funn viser at det er press på sentrumsnære leiligheter. Boligprisene for denne type leiligheter har 

også steget betraktelig de siste årene. Private utbyggere har egeninteresse i å bygge leiligheter i 

høyere prissegment, både grunnet høye tomte- og byggekostnader, men også for å sikre høyere 

inntekter. En følge er at færre har mulighet til å komme inn på boligmarkedet, og at personer 

med lavt inntektsnivå ikke har anledning til å skaffe egen leilighet i nærheten av sentrum.  
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Anbefaling 

 Kommunen kan understøtte sosial boligbygging ved å stille sentrumsnære tomter til rådighet 

til en pris lavere enn markedsverdi. Samtidig må det i så fall settes krav, som bruk av mate-

rialer og størrelse på boligene, ved utbygging for å sikre lavt prisnivå, og eventuelt legge inn 

begrensninger på hvilke brukere som får kjøpe slike boliger, for eksempel ved å definere dem 

som ungdomsboliger. 

 For å få til denne type utbygging, er det sannsynligvis nødvendig å forestå utbyggingen selv 

eller inngå samarbeid med utbygger. Det anbefales å utvide samarbeidet med Elverum og 

omegn boligbyggelag for utbygging av denne type boliger.  

 

Utfordring 

Det er en prekær mangel på midlertidige boliger. Dette fører til at kommunen har tatt i bruk rela-

tivt dyre og dårlige løsninger for personer man ikke har klart å skaffe bolig til, som campinghyt-

ter og motell/ hotell. I mange tilfeller er behovet for midlertidig bolig faktisk behov for varig bo-

lig. Det vises til eksempler der brukere har blitt værende i en ”midlertidig løsning” i over ett år. 

 

Anbefaling 

 Tilgang på midlertidig bolig, og også varig bolig, må økes – både i form av nybygg og i form 

av bedre forvaltning av eksisterende boligmasse. Se også avsnitt 2.2 og 2.3.2. 

 

2.2  Boligsosiale behov blant de ulike brukergruppene 

I dette avsnittet beskriver vi utfordringer og tilhørende anbefalinger med tanke på de ulike bru-

kergruppenes behov. 

 

Utfordring - eldre og pleietrengende 

Denne brukergruppen er stadig økende. Det er et mål at denne brukergruppen skal bo lenger i 

eget hjem. Dette fører til økt behov for tilrettelegging av eget hjem, vridning fra institusjonsplas-

ser til hjemmebaserte tjenester og bruk av avlastningshjem i kortere perioder ved behov.  

 

Anbefaling 

 Det må settes av ressurser til tilrettelegging i eget hjem, utbygging av omsorgsboliger og 

omdisponering fra institusjonsplasser til hjemmebaserte tjenester og avlastningshjem. 

 

Utfordring - psykisk og fysisk utviklingshemmede 

For denne gruppen er hovedutfordring at tilpassede boliger ikke har vært tilgjengelige når bruke-

re har fylt 18 år/ når de ønsker å flytte i egen leilighet. Dette kan løses ved bedre kartlegging og 

planlegging av utbygging, som vist i avsnitt 2.1. 

 

Utfordring - personer med rus- og/ eller psykiatriske helseproblemer 

For denne gruppen er hovedutfordringen mangel på differensiert boligtilbud, spesielt for personer 

med helseproblemer knyttet til rus. Det er også behov for mer individuelt tilpasset oppfølging 

med et skifte fra kompenserende til endrende tiltak.  

 

Anbefalinger 

 Etablere foreslåtte døgnbemannede midlertidige boliger for rusavhengige, samt planlagte lav-

terskeltilbud med enkle, lettstelte leiligheter for rusavhengige som kan bo i egen leilighet gitt 

tilpasset oppfølging. 

 Sette av økte ressurser til å kunne gi endrende tiltak fremfor kompenserende tiltak.  

 

Utfordring - personer som avslutter soningsforhold 

For denne gruppen er identifiserte utfordring at man i liten grad er i forkant av behovene for 

både bolig og booppfølging ved avslutning av soning.  

 

Anbefaling 

 Utarbeide rutiner for å sikre at bolig og nødvendig booppfølging er på plass ved løslatelse.  
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Utfordring - flyktninger 

For denne gruppen viser funn at hovedutfordringen er knyttet til flyktninger som har vært i Elve-

rum i mer enn fem år, og som derfor ikke lenger er under flyktningteamets ansvarsområde, men 

som har fått utilstrekkelig bistand til å lære å bo den tiden de var i integreringsprogrammet.  

 

Anbefaling 

 De brukerne det gjelder må få praktisk bistand og opplæring i det å bo knyttet til kulturelt 

betinget kunnskap, som det å vedlikeholde boliger i Norge.  

 Det må defineres hvilken avdeling som skal yte denne bistanden da disse brukerne, slik det 

er i dag, ikke hører naturlig inn under noen avdelingers ansvarsområde.  

 

Utfordring - unge som har vært i kontakt med barnevernet 

Funn viser at det ikke er klart hvem som har ansvaret for å bistå unge som har vært i kontakt 

med barnevernet til å skaffe egen bolig ved fylte 18 år. Aktiv bruk av Husbankens virkemidler 

kan også bidra til at denne brukergruppen kan skaffe seg bolig på det private markedet. Denne 

gruppen har også ofte behov for oppfølging og veiledning knyttet til det å bo alene, praktisk bi-

stand til å disponere egen økonomi og lignende.  

 

Anbefaling 

 Avklare hvem som skal bistå denne brukergruppen ved fylte 18 år, samt være proaktive i fa-

sen når slike brukere skal etablere seg i egen leilighet ved å tilby både praktisk bistand, men 

også rådgivning knyttet til Husbankens virkemidler og øvrige støttetiltak som kan bidra til å 

skaffe egen leid eller eid bolig fremfor å få tildelt kommunal bolig.  

 

Utfordring - personer med lav inntekt 

Det understrekes at de fleste av brukergruppene beskrevet over, er overrepresentert i bruker-

gruppen lavtlønte. I tillegg er det også flere brukere, som unge, enslige forsørgere og lignende, 

som ikke faller inn under de øvrige brukerkategoriene, men som har behov for boligsosial bistand 

grunnet lav disponibel inntekt. Hovedutfordringen for denne brukergruppen er begrenset mulig-

het til å skaffe egen bolig. Mange i denne brukergruppen har behov for sentrumsnære leiligheter 

grunnet begrenset tilgang på bil, økte transportkostnader ved å bo i distriktene og lignende. Vi-

dere har mange i denne brukergruppen behov for økonomisk rådgivning, som gjeldsrådgivning 

og rådgivning om bruk av Husbankens virkemidler, samt veiledning i det å bo i egen leilighet, 

som hvordan disponere egen inntekt, betaling av regninger og lignende.  

 

Anbefaling 

 Legge til rette for økt tilgang på rimelige sentrumsnær boliger (se anbefaling i avsnitt 2.1). 

 Aktiv økonomisk rådgivning og bruk av Husbankens virkemidler for å hjelpe flere i denne 

brukergruppen til å eie eller leie bolig på det private markedet. 

 

2.3 Organisering av det boligsosiale arbeidet, tildelingsprosess og kompetanse 

I dette avsnittet beskriver vi utfordringer og tilhørende anbefalinger med tanke på organisering 

av det boligsosiale arbeidet i Elverum kommune, prosess knyttet til tildeling av boliger og kompe-

tanse på det boligsosiale området.  

 

2.3.1 Organisering av det boligsosiale arbeidet 

 

Utfordring 

Det boligsosiale arbeidet fremstår som fragmentert, selv om omorganisering det siste halvåret 

har gitt forbedringer. Den enkelte brukers behov ses ikke nødvendigvis under ett, da ulike avde-

linger kan ha ansvar for deler av en brukers sammensatte behov. I stedet for at brukere kan 

henvende seg ett sted, og der kommunen har ansvaret for å hente inn nødvendig kompetanse for 

å møte en brukers totale behov, blir brukeren henvist til ulike avdelinger for å få dekket sitt be-

hov og få svar på sine spørsmål. Det er heller ikke noe felles kontaktpunkt ulike avdelinger i 

kommunen kan henvende seg til ved spørsmål innen det boligsosiale feltet.  

 

Anbefaling 

 Stillingsbeskrivelser og ansvarsfordeling bør gjennomgås med utgangspunkt i de ulike bru-

kergruppenes boligsosiale behov for å sikre at tjenestene dekker brukernes samlede behov. 
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 Det bør etableres en enhet som mottar alle boligsosiale henvendelser, både eksternt og in-

ternt, og der denne enheten har ansvar for å hente inn nødvendig fagkompetanse som kan 

tilby rett tjeneste eller svare på henvendelsen. Det anbefales at dette ansvaret legges til det 

utvidet tjenestekontoret. 

 

Utfordring 

Det er ikke opprettet gode rutiner for informasjonsdeling på tvers av avdelinger om enkeltbruke-

res behov. Dette gjelder også informasjon som tilegnes ved oppsøkende virksomhet, for eksem-

pel vaktmestertjenesten som stadig må utbedre samme feil som skyldes brukerfeil og som kunne 

vært unngått dersom brukeren hadde fått opplæring i hvordan feilen skal unngås i fremtiden.  

 

Anbefaling 

 Det bør opprettes rutiner for å dele informasjon om enkeltbrukeres behov til de medarbeidere 

og avdelinger som har ansvar for å ivareta brukernes behov.  

 

Utfordring 

Funn viser at kunnskap i liten grad er formalisert gjennom skriftlig dokumentasjon og rutiner, 

noe som gjør kommunen sårbar dersom for eksempel nøkkelmedarbeidere blir syke eller slutter. 

 

Anbefaling 

 Kunnskap bør formaliseres gjennom skriftlige dokumentasjon av prosedyrer og rutiner.  

 

2.3.2 Tildeling av bolig og tjenester 

Tildelingsprosessen i Elverum er for tiden inne i en omstrukturering som utbedrer flere identifi-

serte utfordringer knyttet til tildeling. Under viser vi videre utfordringer og anbefalinger.  

 

Utfordring 

Funn viser at det ikke gjennomføres en enhetlig kartlegging av brukeres behov i forkant av tilde-

lingsmøter som vedlegg til søknad om bolig. 

 

Anbefaling 

 Det bør utarbeides et felles kartleggingsskjema som kan brukes på tvers av ulike bruker-

grupper. En slik felles kartlegging vil også gi et mer objektivt sammenligningsgrunnlag der-

som to brukere må vurderes opp mot hverandre ved mangel på egnede boliger. Selve kart-

leggingen bør gjøres av den fagavdelingen som har hovedansvaret for brukeren. 

 

Utfordring 

Funn viser at tildeling av bolig i for liten grad tar hensyn til sammensetning av brukere. Dette 

skyldes hovedsakelig mangel på boliger. En uheldig sammensetning, for eksempel ved å plassere 

en person som har gjennomført behandlingsopphold på rusinstitusjon sammen med aktive rus-

misbrukere, gjør det særdeles vanskelig å holde seg nykter for personen som har gjennomført 

behandlingsopphold, og behandlingsoppholdet kan slik sett være bortkastet. Blanding av bruker-

grupper har også medført utrygghet blant andre brukergrupper og naboer.  

 

Anbefaling 

 Brukersammensetning bør vurderes ved tildeling av leilighet i den grad det lar seg gjøre gitt 

ut fra tilgjengelig boligmasse. Informasjon til naboer kan også bidra til å redusere utrygghet.  

 

Utfordring 

Funn viser mangel på rutiner for å informere boligsøkere som ikke får tildelt bolig. Dette gjelder 

spesielt brukere som blir satt på venteliste og som må fornye sin søknad innen et halvt år for at 

denne fremdeles skal være gjeldende.   

 

Anbefaling 

 Det bør utarbeides bedre informasjonsrutiner for søkere som får avslått søknad og/ eller står 

på venteliste, samt varslingsrutiner når en søker som står på venteliste må fornye sin søk-

nad.  
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Utfordring 

Funn viser at medarbeidere som ikke deltar i tildelingsmøter har liten kjennskap til tildelingspro-

sessen, samt hvilke kriterier som ligger til grunn for tildeling. Sistnevnte gjelder også for brukere.  

 

 

Anbefaling 

 Tildelingsprosessen bør gjøres kjent i alle avdelinger som er involvert i boligsosialt arbeid. 

Objektive kriterier for tildeling av boliger bør defineres og gjøres kjent både blant søkere og 

medarbeider som arbeider innen det boligsosiale området i kommunen.  

 

Utfordring 

Funn viser at det frem til årsskiftet 2010/ 2011 ikke har blitt gjort tidsbegrensede vedtak ved til-

deling av kommunal bolig. Juridisk er det da Husleieloven som gjelder. I denne loven gis det ikke 

anledning til å inngå tidsbestemte leiekontrakter kortere enn tre år. Tidsubestemte leiekontrakter 

stiller meget strenge krav til når leiekontrakten kan sies opp av utleier, det vil si kommunen. I 

noen tilfeller har dette ført til at brukere, som hadde behov for kommunal bolig ved tildeling, men 

som siden har blitt i stand til å skaffe egen bolig, blir boende i kommunale boliger.  

 

Uten vedtak kan det heller ikke stilles krav til verken beboer eller kommunen ved tildeling av bo-

lig. Ved å fatte vedtak har både bruker og kommunen plikter og rettigheter de må oppfylle. Den-

ne type rettigheter og plikter vil også gjøre det lettere å hjelpe brukeren på vei mot målet om 

egen bolig, da tiltak i større grad kan tilpasses for å understøtte den enkelte brukers bokarriere. 

 

Funn viser samtidig at fattede vedtak ved tildeling av bolig, i varierende grad følges opp. Uten 

oppfølging mister vedtakene sin funksjon, og utfordringene nevnt over vil gjøre seg gjeldende. 

Det må nevnes at praksisen med vedtak er ny, og det vil derfor være nødvendig å opparbeide 

seg erfaring med oppfølging av vedtak.  

 

Anbefaling 

 Fattede vedtak må følges opp, både med tanke på rettigheter og plikter knyttet til oppfølging, 

tidsbegrensning og vurdering av reelt behov for ulike typer kommunal bolig og eventuell til-

hørende oppfølging fremdeles er gjeldende ved eventuell fornyelse av vedtaket.  

 

2.3.3 Bruk av boligsosiale virkemidler 

Utfordring 

Kompetansen på Husbankens virkemidler er konsentrert om enkeltpersoner. Alle søknader til 

Husbanken går gjennom én person. Dette bidrar til at organisasjonen har utfordringer knyttet til 

sårbarhet og fleksibilitet, selv om det ved denne organiseringen er opparbeidet en sterk kompe-

tanse for vedkommende som sitter på de boligsosiale virkemidlene.  

 

Anbefaling 

 Kompetansen om Husbankens virkemidler bør formaliseres. Spisskompetansen bør fremdeles 

samles ett sted, men generell kompetanse bør også spres til medarbeidere som er i kontakt 

med ulike brukere for bedre å informere om muligheten som ligger i disse virkemidlene.  
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3. BOLIGBEHOV OG BOLIGTILGANG 

I dette kapittelet vil vi beskrive dagens boligmasse, hvordan denne fremskaffes og hvordan bo-

ligmassen forvaltes med tanke på omløp og utskiftninger av leietakere. I tillegg vil vi også be-

skrive dagens behov for de ulike brukergruppene, samt se på fremtidig behov basert på befolk-

ningsfremskrivning for Elverum kommune.  

 

3.1 Boligmassen og fremskaffelse av boliger 

I dette avsnittet vil vi overordnet beskrive boligmarkedet i Elverum når det gjelder tilgang på bo-

liger og prisnivå basert på informasjon gitt i gjennomførte intervjuer, samt eksisterende statis-

tikk. Videre vil vi beskrive boligmassen Elverum kommune enten eier, disponerer eller legger til 

rette for finansiering av. Deretter vil vi se på forvaltning av boligmassen. Også denne beskrivel-

sen baseres i hovedsak på informasjon gitt i intervjuene, men også innhentet statistikk. Til slutt 

ser vi på hvordan NAV og kommunen arbeider for å fremskaffe boliger til de ulike målgruppene 

for boligsosialt arbeid.  

 

3.1.1 Boligmarkedet i Elverum 

I dette avsnittet beskriver vi det generelle boligmarkedet i Elverum. Vi bygger beskrivelsene både 

på statistikk fra SSB og informasjon gitt i gjennomførte intervju.  

 

Vi ser først på boligprisnivået, utvikling i boligprisene og antall omsetninger av boliger i Elverum 

sammenlignet med de fem kommunene som er valgt ut som sammenligningsgrunnlag. En hypo-

tese er at lavere boligpriser tilsier at det er enklere å skaffe egen bolig. Samtidig er det viktig å 

understreke at lønnsnivå, arbeidsdeltakelse og øvrige sosialdemografiske variabler også vil virke 

inn på kjøpekraften til innbyggerne.  

Tabell 3-1: Boligpriser i Elverum sammenlignet med boligpriser i tilsvarende kommuner 

 
 

Som vi ser av tabellene over, ligger Elverum noe over Ringsaker og Kongsvinger, relativt likt med 

Gjøvik, men betydelig lavere enn Hamar og Lillehammer når det gjelder boligpriser. Et moment 

man kan bite seg merke i, er at prisutviklingen for blokkleiligheter har økt markant mer i Elverum 

enn i de øvrige kommunene.  

 

Sistnevnte sammenfaller godt med informasjon gitt i de kvalitative intervjuene. Her blir det på-

pekt at det er bygget relativt eksklusive blokkleiligheter ned mot elva de siste årene. Funn i in-

tervjuene tyder også på behov for leiligheter, gjerne blokkleiligheter, i lavere prisklasser. Dette 

er også noe som tas opp i Elverum kommunes Helhetlig integreringsplan fra 2008.   

 

3.1.2 Kommunale boliger  

I dette avsnittet vil vi beskrive tilgangen på kommunale boliger i dag. I tabellen under viser vi en 

oversikt over sammensetningen av kommunale boliger i Elverum hentet fra SSB2, og viser sam-

mensetningen ved årsskiftet 2010/ 2011. 

                                                
2 SSB, N. Bolig - nivå 3 (K) etter region, statistikkvariabel og tid, 

http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/Default_FR.asp?PXSid=0&nvl=true&PLanguage=0&tilside=selecttable/hovedtabellHjem.asp&K

ortnavnWeb=kombolig_kostra 

Enhet Type bolig Elverum Kongsvinger Hamar Ringsaker Lillehammer Gjøvik

Enebolig 13 414         11 848         17 108         12 368         17 337         13 739         

Småhus 18 202         Ikke oppgitt 19 620         15 572         19 348         16 349         
Blokk-

leiligheter 19 103         Ikke oppgitt 23 450         18 471         25 000         22 577         

Enebolig 57 % 47 % 53 % 55 % 50 % 56 %

Småhus 71 % Ikke oppgitt 74 % 92 % 55 % 69 %

Blokk-

leiligheter 97 % Ikke oppgitt 62 % 77 % 62 % 77 %

Enebolig 154              98                231              267              143              166              

Småhus 34                6                  22                26                41                32                
Blokk-

leiligheter 46                6                  67                47                93                40                

Gj.snittlig 

pris/ m2 

Utvikling i 

gj.snittlig 

pris/ m2 

2002-

2010

Antall 

boligomse

tninger 

2010
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Tabell 3-2: Kommunale boliger i Elverum (2010) 

 
 

Som vi ser av tabellen, var det ved årsskiftet 2010/ 2011 447 kommunale boliger som kommu-

nen enten eier (351 boliger), som kommunen leier (syv boliger) eller som eies av private, men 

der kommunen har disposisjonsretten over boligen (89). Kommunen disponerer 227 omsorgsbo-

liger. Av disse eier kommunen 138 av boligene, mens 89 er i privat eie – det vil si at alle de pri-

vat eide boligene med kommunal disposisjonsrett er omsorgsboliger. Det må også presiseres at 

dette er et øyeblikksbilde ved årsskiftet. 25 boliger står som ikke utleid ved årsskiftet. Dette blir 

vurdert til noe over snittet i løpet av et år. En av begrunnelsene for dette er at man var i en inn-

flyttingsprosess på Øvre Sandbakken der boligene ble ferdigstilt i 2010.   

 

Den kommunale boligmassen i Elverum er utvidet de siste 20 årene i form av en satsning på om-

sorgsboliger, flyktningboliger og ungdomsboliger. Det som har vært manglende er en satsning på 

boliger for de som er vanskeligstilte, men som ikke oppfyller vilkårene for omsorgsboliger. Det er 

videre mangel på differensierte boliger til brukere med rus- og/ eller psykiatriske helseproblemer. 

Dette kommer vi tilbake til i avsnitt 3.2.2.4. 

 

Det nevnes både i intervju og i den boligsosiale handlingsplanen fra 2005 at kommunen i hoved-

sak ikke kan stå som eier av flere leiligheter i borettslag, da tillatt eierandel på 10 prosent er 

nådd i de aktuelle borettslagene. For å øke tilgangen på boliger i borettslag, og også understøtte 

det overordnede målet om at flest mulig skal eie egen bolig, kan et alternativ her være i større 

grad å understøtte kjøp av egen bolig, for eksempel gjennom startlån eller bostøtte. Se for øvrig 

diskusjon om bruk av virkemidler i avsnitt 4.6.1. En slik bruk av virkemidler fordrer selvfølgelig 

at brukeren evner å bo i denne type leilighet, samt betjene gjeld og felleskostnader. En målgrup-

pe som kan egne seg godt for denne type virkemidler er lavtlønte, som unge i etableringsfasen 

eller enslige forsørgere, som har vanskelig for å komme inn på det private boligmarkedet gjen-

nom ordinært låneopptak i private banker. Se også avsnitt 3.2.2.7 for videre diskusjon. 

 

For å undersøke hvorvidt sammensetningen av kommunale boliger i Elverum skiller seg ut fra 

sammensetningen i andre kommuner, har vi hentet tilsvarende tall for de kommunene vi har 

valgt ut som sammenligningsgrunnlag, se tabellen under.  

Beskrivelse Antall

Totalt antall kommunalt disponerte boliger 447         

Kommunalt eide boliger 351         

Kommunalt innleide boliger 7             

Privat eide boliger med kommunal disposisjonsrett 89           

Av dette, antall brukereide boliger med kommunal disposisjonsrett 87           

Kommunalt disponerte omsorgsboliger i alt 227         

Kommunalt eide omsorgsboliger 138         

Privat eide omsorgsboliger med kommunal disposisjonsrett 89           

Antall kommunale boliger tilgjengelige for rullestolbrukere 258         

Antall utleide boliger per 31.12. 422         

Antall boliger kjøpt eller bygget siste år 24           

Antall boliger solgt siste år 2             

Av dette, antall boliger solgt til leietakere siste år 1             

Antall nye boliger som følge av oppdeling av eksisterende boliger -              

Antall tapte boliger som følge av sammenslåing av eksisterende boliger -              
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Tabell 3-3: Kommunale boliger i Elverum sammenlignet med øvrige kommuner 

 
 

Som vi ser av tabellen over, ligger Elverum midt på treet når det gjelder antall kommunale boli-

ger per 1.000 innbyggere. For øvrig er det ikke noe klart mønster der Elverum skiller seg mar-

kant, verken den ene eller andre veien, fra de øvrige kommunene. Vi vil allikevel påpeke at, selv 

om Lillehammer og Gjøvik ligger høyere, så er det en relativt høy andel av mottatte søknader om 

kommunale boliger som blir avslått i Elverum. Funn i de kvalitative intervjuene tyder på at søk-

nadene ikke nødvendigvis avslås grunnet at søkeren ikke er berettiget til å få innvilget søknaden, 

men snarere fordi det ikke er tilgjengelige boliger.  

 

3.1.3 Arealplanlegging og arealforvaltning 

For å sikre tilgang på boliger for brukergruppene for boligsosialt arbeid, er det viktig at boligbe-

hovene kartlegges og gjenspeiles i kommunens arealplanlegging. Kommunal og regional areal-

planlegging, skal i følge Plan- og bygningsloven blant annet ”sette mål for den … sosiale og kultu-

relle utviklingen i kommuner og regioner” 3 og ”fremme befolkningens helse og motvirke sosiale 

helseforskjeller, samt bidra til å forebygge kriminalitet”4. Kommunens verktøy for å oppnå disse 

målene, ligger i arealplanlegging. Det kan legges føringer for bruk av arealer i ulike planer. Dette 

kan gjøres helt fra overordnet kommuneplan og ned til detaljplan for et areal. Fra reguleringsfag-

lig hold anbefales det at strategiske boligsosiale grep gjøres på kommuneplannivå, som videre 

gjenspeiles og detaljeres i reguleringsplaner og detaljplaner.  

 

For å ivareta ulike sosiale grupper i reguleringsplaner, kan man gjøre ulike grep. For å sikre for 

eksempel utbygging av rimelige leiligheter, kan man stille krav til for eksempel størrelse på bo-

enhetene og utnyttelsesgrad på tomten for hele eller deler av et område regulert for boliger. Det 

kan også stilles krav om at det skal bygges ut boliger for brukergrupper med spesielle behov. 

Dette kan for eksempel være fysisk eller psykisk utviklingshemmede, eller personer med rus- og/ 

eller psykiatriske helseproblemer. For å sikre at boliger til ulike brukergrupper blir bygget ut, kan 

man også legge inn rekkefølgebestemmelser. Man kan slik sett ikke pålegge private utbyggere å 

bygge ut denne type boliger, men man kan legge et press på utvikler av en tomt ved at utbyg-

ger/ tomteeier ikke får utvikle mer attraktive eiendommer før gitte boenheter er etablert. 

 

Som nevnt tyder funn i intervjuene, samt Helhetlig integreringsplan fra 2008, på behov for leilig-

heter, gjerne blokkleiligheter, i lavere prisklasser. For å kunne etablere rimelige blokkleiligheter, 

er det flere måter kommunen kan bidra til å legge til rette for dette.  

 

Tomtepriser er en faktor som er med på å drive kostnadene for å bygge boliger opp, spesielt for 

sentrumsnære boliger. En studie gjennomført av Norges bank5 viser at ønsket om å bo sentralt 

og nær arbeidssted og tjenestetilbud, presser tomteprisene opp i og nær sentrene av tettbefolke-

de områder. Den samme undersøkelsen viser at økte tomtepriser er den faktoren som har virket 

                                                
3 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 3-1 (a) 
4 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 3-1(f) 
5 Penger og Kreditt 4/ 2006 (årg 34), Jacobsen, Dag H., Solberg-Johansen, Solveig og Haugland, Kjersti (2006): Boliginvesteringer og 

boligpriser 

Indikator/ by Elverum Kongsvinger Hamar Ringsaker Lillehammer Gjøvik

Kommunale boliger/ 1.000 innbyggere 24 18 23 18 24 31

Andel i kommunalt eie 73,6 % 48,1 % 95,1 % 68,1 % 99,2 % 100,0 %

Andel innleide boliger 1,5 % 51,9 % 0,0 % 4,6 % 0,8 % 0,0 %

Andel i privat eie med komm. disp.rett 18,7 % 0,0 % 4,9 % 27,3 % 0,0 % 0,0 %

Av dette andel brukereide boliger med 

komm. disp.rett 97,8 % N/A 100,0 % 0,0 % N/A N/A

Andel utleide boliger 88,5 % 98,4 % 98,5 % 98,7 % 99,2 % 99,3 %

Antall søknader siste året 177 131 308 152 306 225

Antall søknader/ 1.000 innbyggere 8,9 7,5 10,9 4,6 11,5 7,8

Av dette, andel nye søknader 92,1 % 63,4 % 100,0 % 92,1 % 70,9 % 76,0 %

Antall avslag på søknad om kommunal 

bolig 40 7 2 21 83 72

Andel avslag på mottatte søknader 22,6 % 5,3 % 0,6 % 13,8 % 27,1 % 32,0 %

Av dette, andel avslag på nye søknader 100,0 % 71,4 % 100,0 % 100,0 % 63,9 % 38,9 %

Komm. disponerte omsorgsboliger/ antall 

komm. boliger 47,6 % 38,7 % 7,8 % 44,1 % 32,8 % 18,7 %

Komm. eide omsorgsboliger/ antall 

komm. disp. omsorgsboliger 60,8 % 66,7 % 43,1 % 57,7 % 73,6 % 53,9 %
Priv. eide omsorgsboliger/ antall komm. 

disp. omsorgsboliger 39,2 % 33,3 % 56,9 % 42,3 % 26,4 % 46,1 %
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mest dempende på boliginvesteringene på begynnelsen av 2000-tallet. Ved å stille rimelige tom-

ter til rådighet, kan kommunen bidra til å senke boligprisene. Andre kommuner, som Ringsaker, 

har valgt å benytte tomtepriser som et aktivt virkemiddel for å utjevne sosiale forskjeller i tilgang 

på sentrumsnære boliger. I Ringsakers Boligsosial handlingsplan 2008-20116 oppgis det at ”…det 

[vil] være sosialpolitisk feil å la markedsmekanismene alene styre tomteprisene i, og i nærheten 

av, de tettbygde områdene på en slik måte at sosial boligbygging utelukkende skjer i de perifere 

deler av kommunen… Kommunen bør dessuten bruke sin posisjon som sentral og stor tilbyder til 

å begrense prisveksten for boligtomter… Det er i boligsosial sammenheng viktig å holde fokus på 

unge og førstegangsetablerere. Her er det viktig at inngangskostnaden er så lav som mulig. Vi 

ser nå en tendens til at disse ”tvinges” ut i andrehåndsmarkedet hvor eldre selger gamle og 

usentrale boliger for å reetablere seg i nye sentrumsnære leiligheter. En god kommunal tomtepo-

litikk, hvor det legges til rette for et variert bomiljø gjennom styrt og moderat tomtepris, vil gi 

disse etablererne et reelt valg. Det må være et mål at også denne gruppa skal kunne velge bo-

miljø ut fra ønsker og behov, snarere enn ensidig etter pris.” Denne argumentasjonen og ret-

ningslinjene vil også være overførbar til Elverum kommune.  

 

Dersom kommunen stiller tomter til rådighet til en pris under markedsverdi, må det stilles krav til 

disponering av boligene som etableres på tomten for å sikre ønsket utbygging. Dette kan for ek-

sempel være at boligene skal være ungdomsboliger med klare bestemmelser for kjøp og salg av 

leiligheter som etableres.  

 

Videre er det viktig å definere en standard på materiell og løsninger som benyttes i selve byg-

gingen av boligene. Private utbyggere har en tendens til å velge dyrere løsninger for å tiltrekke 

seg et kjøpesterkt segment og dermed ha høyere potensial for avkastning på sine investeringer. 

Til tross for at nye krav til universell utforming medfører at nye boliger blant annet må ha større 

bad enn tidligere normal, og at baderom er dyre arealer å bygge ut, er det store forskjeller i 

kostnader som følge av materialvalg. Nye og strengere bestemmelser med tanke på energifor-

bruk i nye boliger kan også føre til høyere investeringskostnader gjennom for eksempel økte iso-

leringstiltak. På den andre siden kan slike investeringer medføre betydelig reduksjon i årlige opp-

varmingsutgifter, noe som gjør beboerne i stand til å håndtere høyere løpende låne-/ leiekostna-

der.   

 

En siste hovedfaktor, som gjør at boligbygging kan virke som et godt boligsosialt virkemiddel, er 

den sterke sammenhengen mellom tilbud og etterspørsel i bestemmelsen av boligpriser. Ved få 

sentrumsnære boliger, vil dette føre til økende priser for denne type boliger. Personer med svak 

økonomi vil slik sett bli presset ut av dette markedet. Ved å øke tilbudet av en boligtype, vil dette 

føre til mindre press i boligmarkedet, og følgelig lavere priser. Denne sammenhengen støttes 

også gjennom empiriske undersøkelser, som nevnte undersøkelse fra Norges bank7  der det påvi-

ses at vekst i boligmassen demper realprisveksten for boliger.  

 

Dersom kommunen ønsker at en viss type bolig skal etableres, for eksempel rimelige blokkleilig-

heter, kan det være fornuftig å innlede et samarbeid med en utbygger. Dette for ikke å risikere 

at utbygger tolker bestemmelsene som ligger i kommunal- og reguleringsplaner forskjellig fra 

kommunens intensjoner. I sistnevnte tilfelle kan det oppstå strid om reguleringsbestemmelser, 

noe som kan medføre både økte kostnader, forsinkelser og i verste fall utbygging som ikke er i 

tråd med kommunens intensjoner. Også det å velge materialer ut fra et gitt prisnivå for boligen, 

fremfor å bestemme prisnivået basert på materialvalg, vil være enklere å gjennomføre i et sam-

arbeid, eller der kommunen selv eventuelt står som utbygger. I intervjuene gjennomført i dette 

oppdraget er det fra både kommunens og Elverum og Omegn Boligbyggelags (EOBBL) side vist 

interesse for å innlede samarbeid om utbygging. Dette ser vi som en god løsning - spesielt siden 

kommunen allerede samarbeider med EOBBL.  

 

                                                
6 Ringsaker kommune, Boligsosial handlingsplan 2008-2011, 

http://www.ringsaker.kommune.no/archive/diverse%20internett/planer/vedtatte%20planer/boligsosial_handlingsplan.pdf 
7 Penger og Kreditt 4/ 2006 (årg 34), Jacobsen, Dag H., Solberg-Johansen, Solveig og Haugland, Kjersti (2006): Boliginvesteringer og 

boligpriser 
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Etter det vi har fått opplyst i gjennomførte intervjuer, er det ikke lagt inn krav og føringer, som 

nevnt i starten av dette avsnittet, for å integrere boligsosiale behov i kommuneplan eller over-

ordnede reguleringsplaner i kommunen. Funn fra intervjuene viser også at det er en mangelfull 

kartlegging av boligbehovet blant de ulike brukergruppene, spesielt med tanke på behov som 

oppstår noen år frem i tid. Det understrekes i intervjuene at det ikke er kompetansen eller ulike 

avdelinger som feiler i denne sammenheng, men at det er en mangel på gode systemer og ruti-

ner for å drive kartlegging av fremtidige sosialt boligbehov, for så å implementere denne kartleg-

gingen i arbeidet med arealplanlegging.  

 

I denne sammenheng, opplyses det videre at det er etablert et planforum som skal ivareta tverr-

faglige hensyn i arbeidet med ulike arealplaner. Funn kan tyde på at den boligsosiale kompetan-

sen ikke er tilstrekkelig integrert i planforumet, og at det med fordel kan vurderes om denne type 

kompetanse skal inkluderes i dette forumet. Vi kommer også tilbake til utfordringer knyttet til or-

ganisering og informasjonsutveksling i kapittel 4. 

 

Den første åpenbare konsekvensen av mangelfull langsiktig planlegging, er at kommunen ikke 

har tilstrekkelig antall tilpassede boliger tilgjengelig når ulike brukerbehov oppstår. En annen 

virkning er at det har oppstått områder med ansamlinger av brukere med sammensatte boligso-

siale problemer på ulike steder i kommunen. Spesielt i kombinasjon med utilstrekkelig booppføl-

ging av flere av disse brukerne, har dette ført til at naboer har følt seg utrygge. Denne utrygghe-

ten har også oppstått hos medarbeidere i kommunen, som ikke har kompetanse på å følge opp 

brukere med for eksempel rus- og/ eller psykiatriske helseproblemer, men som skal utføre tje-

nester for denne type brukere. Et eksempel er vaktmester som ikke ønsker å gå inn i boligene til 

gitte brukere med mindre de har følge av medarbeidere som kjenner brukeren. Denne utrygghe-

ten kan føre til at tjenestene blir utført til et senere tidspunkt enn hva som er optimalt, eller i 

verste fall ikke blir utført. Vi kommer tilbake til utfordringene knyttet til booppfølging og kompe-

tanse, samt hvordan ressursene bedre kan utnyttes, i kapittel 4. 

 

Flere av informantene har i gjennomførte intervju tatt opp problemstillingen om hvorvidt man 

skal blande ulike brukergrupper eller ikke. Ved å samle brukere innen én brukergruppe geogra-

fiske sett, kan det være enklere å samle ressursbruken og bistå mange brukere på ett sted. For 

brukergrupper uten sammensatte boligsosiale behov, som eldre og pleietrengende og personer 

med fysisk og psykisk utviklingshemming, kan enheter av ulik størrelse, der flere brukere sam-

les, være en god løsning både for beboerne, men også ressursmessig. For brukere med rus- og/ 

eller psykiatriske helseproblemer, kan en slik samling derimot virke direkte uheldig på progresjo-

nen i den enkeltes sykdoms- eller rehabiliteringsprogresjon. Denne brukergruppen har en ten-

dens til heller å dra hverandre ned enn opp. For eksempel vil en rusmisbruker som er på vei ut 

av et misbruk lettere falle tilbake dersom han eller hun kommer får tildelt leilighet i nærheten av 

aktive rusmisbrukere som gir enkel tilgang på rus. Denne problemstillingen diskuteres videre i 

avsnitt 4.4.  

 

3.1.4 Fremtidig utbygging 

Som nevnt i avsnitt 3.1.3, bør fremtidige boligsosiale behov hensyntas allerede i overordnede re-

guleringsplaner gjennom konkrete krav til utnyttelsen av arealene som reguleres. Utbygging er 

også avhengig av nødvendig finansiering for å kunne realiseres. I denne sammenheng er det fat-

tet et politisk vedtak for letter å kunne bygge ut egnede boliger for ulike brukergrupper med bo-

ligsosiale behov. Rådmannen har fått fullmakt til å godkjenne utbygging av boliger gitt at husleie 

fra fremtidige leietakere dekker inn investeringene. Slik sett kan det legges til rette for utbygging 

av relativt rimelige boliger der man på forhånd vet hvilke leiepriser man må forholde seg til per 

kvadratmeter, og dermed også maksimal kostnad for boligene. Det legges også videre opp til at 

Husbankens virkemidler utnyttes aktivt overfor brukergruppene som er tenkt inn boligene som 

bygges etter denne modellen. Dette innebærer både at kommunen søker støtte til utbygging av 

boliger, men også at den enkelte bruker kan motta bostøtte.    

 

3.1.4.1 Oppsummering av utfordringer knyttet til arealplanlegging, boligbehov og fremskaf-

felse av boliger 

Basert på problemstillingene vist over, vil vi oppsummert påpeke følgende problemstilling knyttet 

til arealplanlegging, boligbehov og fremskaffelse av boliger sett i forhold til boligsosiale behov:  
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 Kartleggingen av fremtidig behov for boliger for de ulike målgruppene for boligsosialt arbeid 

synes mangelfull og lite systematisert, noe som igjen gjør at disse behovene ikke implemen-

teres i de langsiktige arealplanene. Det stilles heller ikke konkrete krav i kommunale areal-

planer, som overordnet kommunalplan, for å understøtte ønsket boligsosiale profil i utbyg-

ging av et område. Begge disse forhold fører til en generell tendens til mangler i tilbud til uli-

ke boligsosiale brukergrupper når behov oppstår. 

 

I kapittel 5.1 vil vi gi forslag til tiltak for å møte utfordringene. Det må samtidig understrekes at 

det arbeidet som er allerede er satt i gang i forbindelse med deltakelse i Husbankens boligsosiale 

utviklingsprogram vil møte flere av de nevnte utfordringene gitt at arbeidet videreføres og fore-

slåtte tiltak iverksettes.  

 

3.1.5 Forvaltning av boligmassen 

Med forvaltning av boligmassen mener vi vedlikehold av boligmassen og disponering av hvilke 

brukere som får bo i de disponerte boligene. Vi vil først gå inn på vedlikehold før vi beskriver dis-

poneringen av boligene. Vi kommer tilbake til selve tildelingen av boliger i avsnitt 4.4. I dette av-

snittet vil vi beskrive rutiner for å følge opp husleiekontrakter og hvordan boligmassen dispone-

res i forhold til å få omløp i de kommunale boligene.  

 

3.1.5.1 Vedlikehold 

Når det gjelder vedlikehold av boligmassen, er det eiendomsavdelingen som har ansvaret for å 

gjennomføre vedlikeholdet. Dette gjelder alle kommunale boliger - også sykehjem og omsorgsbo-

liger. Vedlikeholdsarbeidet inkluderer forefallende vedlikehold og nødvendige oppgraderinger som 

for eksempel ved skifte av leietaker etter lengre utleieperiode.  

 

Basert på informasjon i gjennomførte intervju, fungerer rapportering av behov og gjennomføring 

av vedlikehold godt for boliger bebodd av brukere med god boevne. Identifiserte utfordringer er 

hovedsakelig knyttet til boliger for brukere med redusert boevne. Funn fra intervjuene viser at 

dette i hovedsak dreier seg om brukere med rus- og/ eller psykiatriske helseproblemer, og også 

til dels flyktninger som ikke har fått tilstrekkelig opplæring i det å bo i forbindelse med introduk-

sjonsprogrammet.  

 

For de to sistnevnte brukergruppene synes utfordringene å skyldes to hovedproblemer. For det 

første synes det å være et manglende oppfølgingstilbud. Dette medfører at det i stor grad blir 

benyttet kompenserende tiltak fremfor endrende tiltak. Det vil i praksis si at i stedet for å lære 

brukerne hvordan de skal ivareta egen bolig, gjør boveilederne og/ eller vaktmesterne jobben for 

dem. Da brukerne frem til årsskiftet 2010/ 2011 har inngått ordinær husleieavtale uten formelt 

vedtak, har det vært vanskelig å stille krav til endret adferd, og det har også vært begrensede 

virkemidler å sette bak krav om endret adferd. Det har heller ikke vært anledning til å stille krav 

om at beboerne må ta imot boveileder da dette er basert på frivillighet fra brukerens side uten 

vedtak. Brukerne kan dermed nekte å slippe kommunens boveileder inn i leiligheten. Eneste 

sanksjonsmiddelet er utkastelse som følge av brudd på overholdelse av leiekontrakt basert på 

vilkårene stilt i Husleieloven. Ettersom denne brukergruppen i liten grad har mulighet til å skaffe 

seg bolig på det private markedet, vil en utkastelse i prinsippet bety at de blir husløse, og der-

med må det offentlige allikevel stille med boligløsninger der de samme problemene sannsynligvis 

vil oppstå. Resultatet av denne praksisen er gjentagnede ødeleggelser i leiligheter og stort behov 

for vedlikehold.  

 

Som nevnt i avsnitt 3.1.3, har det oppstått situasjoner der for eksempel vaktmestere har følt seg 

utrygge med tanke på å gå inn i boligene til noen brukere. Dette har i noen tilfeller ført til forsin-

kelser i vedlikeholdsarbeidet, som igjen kan føre til at skader blir ytterligere forverret og langt 

mer kostnadskrevende å rette opp. Vår oppfatning er at dette mer skyldes en systemsvikt ved at 

vaktmesterne ikke har fått opplæring i hvordan denne type brukere bør håndteres, og dermed 

oppstår utryggheten. Kompetansen til medarbeiderne som skal håndtere denne type brukere må 

enten heves, eller så bør det legges til rette rutiner som sikrer at medarbeidere uten fagkompe-

tanse på å håndtere brukere som gjør dem utrygge assisteres av fagfolk ved behov. Se også ka-

pittel 4 for diskusjon av både organisering og kompetansebehov.  
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Den andre hovedutfordringen synes å være mangel på gode informasjonsrutiner mellom avde-

linger med ansvar for booppfølging og eiendomsavdelingen med ansvar for vedlikeholdet. I inter-

vjuer oppgir informanter involvert i oppfølgingsarbeidet en mangel på informasjon om hvilke bru-

kere som har behov for tiltak for å øke sin boevne, og som gjør at de ikke gjentar feil som stadig 

vil kreve nye vedlikeholdstiltak. En rutine som sikrer at det meldes fra dersom brukeren er årsa-

ken til vedlikeholdsbehovet, vil gi en oversikt over for hvem og hvilke tiltak som må iverksettes 

for å endre brukerens adferd for å unngå samme feil. En forbedring av dagens situasjon fordrer 

selvfølgelig at avdelingene med ansvar for booppfølging setter inn nødvendig endrende tiltak.  

 

Ettersom eiendomsavdelingen ikke har avsatte ressurser eller midler direkte dedikert vedlikehold 

av boliger med brukere som medfører slitasje utover hva som er normalt, kan prioritering av 

oppgaver også medføre at vedlikehold av denne type boliger blir utsatt med det resultat at boli-

ger blir stående ubebodd, eventuelt at beboere bor under uverdige forhold i perioder. Ved å ut-

sette vedlikehold, øker også sjansen for mer omfattende ødeleggelser som igjen vil kreve mer 

omfattende vedlikehold og/ eller oppgradering. Ettersom det er mangel på boliger for vanskelig-

stilte i kommunen, kan dette være en kilde til frustrasjon for medarbeidere med ansvar for å bo-

sette denne brukergruppen. Sistnevnte problemstilling oppstår, etter vår oppfatning, både grun-

net mangel på endrende tiltak og grunnet manglende ressurser til vedlikehold, sistnevnte både i 

form av dedikert arbeidskraft og penger.  

 

3.1.5.2 Omløpshastighet i kommunale boliger 

Når det gjelder omløpshastigheten på kommunale boliger, tyder informasjon gitt i intervjuene på 

at denne er lav. Informanter har også påpekt at det forekommer ufullstendig oversikt over hvem 

som bor i hvilke leiligheter. Det synes også som det er mangel på oppfølging av de enkelte hus-

leiekontraktene. Det vises til flere tilfeller hvor kontraktsforhold har gått over fra tidsbestemt til 

tidsubestemt kontrakt fordi det ikke er sendt flytteoppfordringer innen lovbestemt frist når leieti-

den har utløpt. 

 

For å få tildelt en kommunal bolig, skal det ligge et klart definert behov i bunn. For brukergrup-

pen med lavt inntektsgrunnlag, men som for øvrige ikke har lav boevne eller behov for booppføl-

ging, synes det å være liten grad av vurdering av hvorvidt beboerne fortsatt er i en situasjon der 

de har behov for kommunal bolig. Det opplyses at denne brukergruppen til dels flytter på eget 

initiativ når de har midler til det, men at det ikke er en aktiv oppfølging av husleiekontrakter med 

tanke på faktisk behov for kommunal bolig for denne type brukere.  

 

Slik vi ser det, er én av utfordringene knyttet til omløp i boliger for brukere med både gode og 

dårlige boevner, mangelen på vedtak og oppfølging av disse. Som nevnt, har man nå innført 

formelle vedtak ved tildeling av bolig. Vedtakene er tidsbegrensede, og medfører både plikter og 

rettigheter for brukerne. Rettighetene innebærer da følgelig også plikter for kommunen knyttet til 

oppfølging både av bruker og husleiekontrakt. For at intensjonen med vedtak skal fungere, er det 

essensielt at kommunen har tilstrekkelige ressurser til å følge opp vedtakene. Begrunnelser for at 

brukere blir boende i leiligheter kan være sammensatte. Men ved å fatte tidsbegrensede vedtak 

ved tildeling av boliger, vil man få en reell vurdering av hvorvidt brukeren faktisk har behov for 

kommunal bolig eller ikke når vedtaket utløper og brukeren må søke om boligen på nytt. Uten en 

slik reell vurdering, kan en kommunal bolig bli en sovepute for brukeren ved at han eller hun ikke 

aktivt stimuleres til å skaffe seg egen bolig. Samtidig må det understrekes at kommunen også 

bør ta en aktiv rolle ved å veilede brukere med tanke på hvordan han eller hun kan skaffe seg 

egen bolig, for eksempel gjennom bruk av Husbankens virkemidler.  

 

Funn fra intervjuene viser at for brukere med rus- og/ eller psykiatriske helseproblemer, er 

mangel på differensierte boliger og det å etablere en bokarriere med mål om egen bolig, en av 

grunnene til at de blir boende lenge i kommunale boliger. For flyktninger med store familieenhe-

ter, er det som nevnt mangel på boliger tilpasset store familieenheter, noe som også har ført til 

et press på denne type boliger med det resultat at disse boligene er relativt dyre. Slik sett blir 

det vanskelig å finne andre egnede boliger de kan flytte inn i. Ved mottak av flere flyktninger 

med store familieenheter, som enten kommer som en familie eller som får familiegjenforening 

etter ankomst, vil det være en stadig større knapphet på denne type boliger.   
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3.1.5.3 Oppsummering av utfordringer knyttet til forvaltning av boligmassen: 

 Mangel på endrende tiltak fører til at beboere gjentar feil som fører til behov for gjentakende 

vedlikehold. Mangel på endrende tiltak synes å skyldes både mangel på informasjon om hvil-

ke brukere som har behov for endrende tiltak, men også mangel på booppfølgingsressurser 

til å gjennomføre endrende tiltak.  

 Mangel på dedikerte budsjett og ressurser knyttet til vedlikehold av boliger til brukere med 

lav boevne, gjør at vedlikeholdsarbeidet ikke iverksettes når behovet oppstår. Dette kan 

igjen føre til økt ødeleggelse, samtidig som brukere bor under uverdige forhold eller at boli-

ger, som kunne vært frigitt til brukere med behov for bolig, blir stående tomme.  

 Ovennevnte problemer forsterkes av mangelen på et lavterskeltilbud til brukere med lav 

boevne og behov for tett oppfølging.  

 Faktisk behov for tildelt bolig har frem til nå i liten grad blitt vurdert etter tildeling av bolig. 

Funn tyder på at flere brukere med kommunal bolig ville vært i stand til å skaffe seg egen 

bolig, enten gjennom leie eller kjøp, men fortsetter å bo i tildelt kommunal bolig da det ikke 

settes krav til at de må flytte.  

 Frem til årsskiftet 2010/ 2011 har det vært en utfordring at det ikke har blitt gjort formelle 

vedtak ved tildeling av bolig. Uten formelle vedtak, der leieforholdet er tidsbestemt, og der 

det også stilles krav til både leietaker og offentlig tjenesteapparat, har kommunen få mulig-

heter til å si opp leiekontrakten, iverksette tiltak eller gi sanksjoner. Det understrekes at det 

fra og med i år gjøres formelle vedtak ved tildeling av alle boliger. For at vedtakene skal ha 

ønsket virkning, er det essensielt at disse følges opp.    

 

3.2 Dagens behov 

I dette avsnittet vil vi først sammenligne sosialdemografiske trekk ved befolkningen i Elverum og 

tilsvarende byer. Videre vil vi gå inn på behov for de enkelte brukergruppene slik situasjonen er i 

Elverum i dag. Til slutt vil vi vise en befolkningsfremskrivning som en indikasjon på fremtidig be-

hov for boligsosialt arbeid i Elverum kommune.  

 

3.2.1 Sammenligning av befolkningssammensetning i Elverum og tilsvarende byer 

I forbindelse med deltagelsen i Husbankens ”Boligsosiale utviklingsprogram” skal Elverum kom-

mune sammenlignes med andre kommuner i Norge. Som nevnt i avsnitt 1.2, er kommunene 

Kongsvinger, Hamar, Ringsaker, Lillehammer og Gjøvik valgt ut som sammenligningsgrunnlag.  

 

Vi har basert sammenligningen vår på statistikk fra SSB. Vi har plukket ut flere indikatorer som 

kan forventes å påvirke kommunens boligsosiale utfordringer i størst grad.  

 

I utvelgelsen av indikatorer har vi i hovedsak basert oss på de demografiske og sosioøkonomiske 

indikatorene i Helsedirektoratets kommunehelseprofiler8. Vi understreker at enkeltindikatorene 

ikke gir god informasjon om boligsosiale utfordringer isolert sett, mens indikatorsettet sett under 

ett kan gi et bilde av hvordan Elverum ligger an i forhold til de øvrige sammenligningskommune-

ne.  

 

I tabellen under viser vi de utvalgte indikatorene for de utvalgte kommunene vi ønsker å sam-

menligne Elverum kommune med. For de indikatorene Elverum scorer dårligst på, sammenlignet 

med de øvrige kommunene, har vi markert med en tykk rød ring, mens de indikatorene Elverum 

scorer nest dårligst på, har vi markert med en tynn rød ring.  

                                                
8 Helsedirektoratets kommunehelseprofiler: http://nesstar.shdir.no/khp/ 
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Tabell 3-4: Demografiske og sosioøkonomiske indikatorer for Elverum og sammenlignbare kommuner 

 

 

Indikator/ by Elverum Kongsvinger Hamar Ringsaker Lillehammer Gjøvik

Folkemengde i alt (2010) 19 834         17 377         28 344         32 524         26 381         28 807         

Anmeldte lovbrudd/ 1.000 

innbygger (2009) 103,2 98,3 81,4 51,9 56,8 75,6

Andel innvandrere (2010) 6,6 % 9,5 % 8,4 % 5,0 % 8,6 % 9,4 %

Lav inntekt (2008) 11,0 % 11,0 % 11,6 % 10,2 % 11,7 % 10,1 %

Bare grunnskole (2009) 17,3 % 21,4 % 15,2 % 19,7 % 10,9 % 16,8 %

Arbeidslediget 16-24 år 

(2009) 3,4 % 3,4 % 2,8 % 5,0 % 3,5 % 2,9 %

Arbeidsledighet 25-66 år 

(2009) 2,3 % 3,3 % 2,3 % 2,6 % 2,0 % 2,1 %

Sosialhjelpstilfeller lang sikt 

totalt (2009) 1,9 % 1,4 % 2,2 % 1,2 % 1,0 % 1,6 %

Sosialhjelpstilfeller lang sikt 

18-24 år (2009) 4,4 % 4,1 % 3,3 % 1,8 % 2,0 % 3,6 %

Sosialhjelpstilfeller lang sikt 

25-44 år (2009) 2,8 % 2,3 % 4,0 % 2,1 % 1,6 % 2,6 %

Sosialhjelpstilfeller lang sikt 

45-64 år (2009) 1,2 % 0,8 % 1,7 % 0,9 % 0,7 % 1,0 %

Sosialhjelpstilfeller lang sikt 

65 år og over(2009) 0,2 % N/A 0,3 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %

Mottakere av 

attføringspenger (2007) 3,0 % 3,2 % 3,4 % 3,5 % 2,3 % 3,3 %

Andel uførepensjonister 16-

49 år (2008) 3,7 % 5,3 % 3,5 % 4,0 % 2,9 % 3,9 %

Andel uførepensjonister 50-

66 år (2008) 27,1 % 31,8 % 23,2 % 26,3 % 19,2 % 24,8 %

Andel enslige 

stønadsmottakere (2008) 20,9 % 20,7 % 19,4 % 16,7 % 17,3 % 18,0 %

Andel barn av enslige 

forsørgere (2007) 19,0 % 19,0 % 17,0 % 15,0 % 15,0 % 17,0 %
Andel barn med tiltak fra 

barnevernet 2,8 % 4,3 % 3,1 % 3,0 % 2,9 % 4,3 %
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Som vi ser av tabellen over, ligger Elverum høyest på antall anmeldte lovbrudd per 1.000 inn-

byggere. Det interessante i denne sammenheng, er at flere informanter knytter boligsted og kri-

minalitet sammen, da det på ulike steder har oppstått ansamlinger av to eller flere kriminelle. 

Det understrekes at dette gjelder opptil en håndfull brukere, men disse få kan påvirke både na-

bolagene de bor i og øvrige beboere negativt. Et praktisk problem politiet har opplevd i denne 

sammenheng, er at for å kunne sikte og domfelle gjerningsmenn, må forbrytelsen med overvei-

ende sannsynlighet knyttes til én eller flere konkrete gjerningsmenn basert på bevis. Dersom to 

eller flere kriminelle bor for eksempel i samme boligkompleks, med felles utearealer, kan tjuv-

gods plassert på fellesarealer vanskeligere knyttes til konkrete gjerningsmenn.    

 

Videre ser vi at Elverum ligger nest høyest eller høyest når det gjelder andel langsiktige sosial-

hjelpstilfeller. Med langsiktig menes at mottakeren har mottatt sosialhjelp i seks til 12 måneder i 

løpet av kalenderåret. Denne indikatoren kan tyde på at det er større behov for boligsosial bi-

stand knyttet til utfordringer med lavt inntektsnivå i Elverum enn i de øvrige kommunene, bort-

sett fra Hamar som ligger på rundt samme nivå som Elverum. Unge i etableringsfasen er ofte i en 

økonomisk vanskeligere situasjon enn eldre, da det har blitt stadig dyrere, i reelle priser, å kom-

me seg inn på boligmarkedet. Det at Elverum til dels ligger betydelig over de øvrige kommunene 

når det gjelder innbyggere i alderen 18-24 år som er langsiktige sosialhjelpsmottakere, tyder 

dette på at behovet for å bistå unge i etableringsfasen med boligsosiale virkemidler er høyere her 

enn i de øvrige kommunene.  

 

Vi ser også at Elverum ligger høyest når det gjelder andel enslige forsørgere og andel barn av 

enslige forsørgere. Denne gruppen har statistisk sett relativt strammere økonomi enn andre be-

folkningsgrupper, og vil derfor sannsynligvis være med å øke behovet for boligsosial bistand 

knyttet til økonomisk rådgivning og -støtte sammenlignet med de øvrige kommunene.    

  

3.2.2 Dagens behov blant ulike målgrupper 

I dette avsnittet beskrives de ulike brukergruppenes behov knyttet til bolig. Behov for oppfølging 

beskrives i avsnitt 4.5.  

 

3.2.2.1 Generell tilgang på kommunale boliger i dag 

NAV er i henhold til Lov om sosiale tjenester i NAV forpliktet til å sørge for midlertidig botilbud til 

brukere som ikke har tak over hodet. Brukere i denne gruppen består i hovedsak av personer 

med rus- og/ eller psykiatriske helseproblemer, men også personer som for eksempel har mistet 

huset sitt i brann, offer for vold i hjemmet eller mangel på bolig grunnet samlivsbrudd.  

 

Funn i denne undersøkelsen viser at det er en prekær mangel på midlertidig botilbud i Elverum 

kommune, og man har i stor grad benyttet dyre løsninger som heller ikke har vært heldige for 

brukerne. Til nå har en privat utleier gitt et godt tilbud til de brukerne som har vært vanskeligst å 

plassere, som personer med rusmessige helseproblemer, men dette tilbudet legges nå ned. Vide-

re har man i mange tilfeller måtte benytte campinghytter og moteller/ hoteller for å gi brukere 

tak over hodet.  

 

I gjennomførte intervju, er det også flere som peker på at flere personer med behov for midlerti-

dig botilbud reelt sett har behov for varig bolig. Grunnet ulike forhold, som mangel på varig bolig 

og/ eller problemer med å bosette gitte brukere i ulike bomiljø, gis det eksempler på at et fåtall 

brukere har blitt boende i midlertidige løsninger i opptil ett år.  

 

Dagens kommunale tilbud av varige boliger til personer uten behov for spesielt tilrettelagt bolig 

eller bemanning, består i hovedsak av boliger kommunen har anskaffet for opptil flere tiår siden. 

Kommunen har i de fleste aktuelle borettslag kjøpt seg opp til maksimal andel på 10 prosent av 

boligmassen. Denne type boliger er det derfor vanskelig å fremskaffe flere av, og kommunen er 

derfor avhengig av rullering i de boligene som eies for å frigjøre kapasitet, eventuelt stimulere til 

nybygging for dette segmentet. I denne sammenheng kan det påpekes, som nevnt i avsnitt 

3.1.3, at det har blitt vurdert et samarbeid med EOBBL om utbygging av leiligheter. Dette har 

ikke blitt formalisert eller konkretisert, men basert på informasjon gitt i intervjuer er både kom-

munalt ansatte og EOBBL åpne for å innlede denne type samarbeid. 
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3.2.2.2 Eldre og pleietrengende 

Eldre og pleietrengende har i hovedsak behov for tilrettelagte boliger eller institusjonsplasser. 

Tilbakemeldingene gitt i gjennomførte intervju tyder på at det er et behov for boliger til denne 

gruppen, da det i dag er mange søknader både om tilrettelagte boliger og om institusjonsplasser. 

Det har også blitt påpekt at, på bakgrunn av den spredte bebyggelsen i Elverum hvor trygghets-

alarm og hjemmetjenester kan oppleves utilstrekkelig, er omsorgsboliger et viktig virkemiddel 

mot ensomhet og utrygghet. Det vil derfor være behov for utbygging av både omsorgsboliger og 

sykehjemsplasser i Elverum. Likevel vises det til at stadig flere eldre og pleietrengende ønsker å 

bo lengst mulig i egen bolig.  

 

For eldre og pleietrengende vil det i de fleste tilfeller være nødvendig å gjøre tilpasninger av egen 

bolig for at de skal kunne fortsette å bo hjemme. Det kan være snakk om bygningsmessige til-

pasninger, som ramper i trapper, fjerning av sviller, utvidelse av toalett og lignende. Det kan 

også være tiltak for å øke tryggheten i eget hjem. Dette er gjerne tekniske løsninger, som trygg-

hetsalarm, installasjoner på elektriske apparater som reduserer risikoen for brann og lignende.  

 

For å bo lengre hjemme, vil det også være et økt behov for bistand i hjemmet. Det vil være be-

hov for både hjemmehjelp, med fokus på hjelp til rengjøring og praktiske gjøremål, som bistand 

til å handle og lage mat, men også hjemmesykepleie for å sikre medisinsk oppfølging av bruker-

ne i hjemmet. I gjennomførte intervjuer, viser funn fra disse en tendens til å snu tilbudet for eld-

re fra langvarige institusjonsplasser til korttidsplasser for rehabilitering, men med økt oppfølging i 

hjemmet. Ressursmessig kan dette også være en samfunnsøkonomisk lønnsom omlegging da 

langtidsplasser med heldøgnsbemanning som regel er mer ressurskrevende enn bistand i tilrette-

lagte boliger. Omleggingen til at eldre og pleietrengende i større grad bor lengre i egen bolig ses 

spesielt i sammenheng med samhandlingsreformen, der det legges stadig større vekt på fore-

bygging fremfor behandling. Elverum kommune har etablert et eget prosjekt for å imøtekomme 

de endrede krav som følger av samhandlingsreformen.  

 

3.2.2.3 Psykisk og fysisk utviklingshemmede 

Når det gjelder psykisk og fysisk utviklingshemmede, har denne brukergruppen behov for tilpas-

sede boliger, men også medisinsk og praktisk oppfølging.  

 

For denne brukergruppen, tyder tilbakemeldinger gitt i intervjuer på at kommunen ikke er flinke 

nok til å være i forkant med å klargjøre boliger til brukere ved ønske og/ eller behov for å flytte 

fra foresatte og inn i egen bolig. Funn tyder på at flere i denne brukergruppen fremdeles bor 

hjemme grunnet mangel på tilbud. Slik sett synliggjøres ikke et akutt behov for denne type boli-

ger, selv om behovet er der. Det oppgis også fra flere informanter at dette også til dels har ført 

til frustrasjon blant foreldre og foresatte.  

 

3.2.2.4 Personer med rus- og/ eller psykiatriske helseproblemer 

De boligsosiale utfordringene er klart størst for denne brukergruppen. Når det gjelder boliger til 

denne gruppen, er det største behovet knyttet til differensiert boligtilbud. Det er et prekært be-

hov for et lavterskeltilbud med tettere oppfølging av brukerne. Med lavterskeltilbud tenker vi på 

enkle, lettstelte boliger der noen boliger er døgnbemannet, og andre ikke er det, men der det til-

bys tett oppfølging tilpasset den enkeltes behov. Lavterskeltilbudet må gjøre det mulig å begren-

se kontakt med ”uønskede” gjester, for å redusere tilgang på rus og bidra til økt trygghet blant 

brukerne.  

 

Det er lagt ulike planer for å sikre en permanent løsning for et slikt lavterskeltilbud. For det første 

er det foreslått at et tidligere sykehjem omdannes til døgnbemannet bolig for personer med rus-

relaterte helseproblemer. Dette vil ta noe tid å etablere, og i mellomtiden er det foreslått en 

brakkeløsning i tilknytning til det døgnbemannede tilbudet for personer med psykiatriske helse-

problemer. Det understrekes at kravene til både oppfølging og bygningsstruktur som er nødven-

dig for å gi et godt lavterskeltilbud bør oppfylles. Etablering av et slikt lavterskeltilbud vil også 

dempe bruken av de uønskede og dyre midlertidige løsningene, som campinghytter (se avsnitt 

3.2.2.1). 

 

Videre er det behov for å understøtte en progresjon i bokarrieren. Lavterskeltilbudet skal være 

kortvarig, der det stilles klare krav til både beboer og oppfølging. Neste steg er tildeling av egen 
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bolig med tilpasset booppfølging. Det er lagt planer for etablering av boliger for personer med 

rusrelaterte helseproblemer på tomten til den gamle brannstasjonen. Disse boligene er tenkt til 

brukere som har kommet et steg videre i sin bokarriere, og ikke har behov for å bo i boliger med 

døgnbemanning. I denne sammenheng må det for det første nevnes at planlagte utbyggingen på 

brannstasjonstomten er kontroversiell, da det er motstand mot at denne type boliger skal etable-

res der. Informasjon gitt i intervjuene vi har gjennomført, tyder på et ønske om å prioritere et 

lavterskeltilbud før den planlagte utbyggingen på brannstasjonstomten da det er størst behov for 

førstnevnte. Samtidig er det viktig at et steg to i en brukers bokarriere, med tilbud om tilpassede 

boliger og forpliktende booppfølging for både bruker og kommunalt tjenesteapparat, etableres. 

 

Det er essensielt at en brukers rus- og/ eller psykiatriske sykdomsbilde hensyntas ved tildeling 

av bolig. Dersom en bruker som har gjennomført rehabilitering eller annen behandling blir plas-

sert sammen med brukere som for eksempel er aktive rusmisbrukere, vil risikoen for tilbakefall 

øke betraktelig, og man risikerer at behandlingen slik sett er bortkastet.  

 

For å gi denne brukergruppen et godt tilbud, er det med andre ord nødvendig å sette inn ressur-

ser både i å bygge ut egnede boliger, men også sette av nødvendige ressurser til tilpasset oppfø-

liging. Tildeling av boliger må også ta hensyn til den enkeltes ruskarriere eller sykdomsbilde. 

Tankegangen om progresjon, der man starter med et lavterskeltilbud med endelig mål om at 

brukeren får egen bolig, bør være modellen man arbeider etter. Det understrekes at egen bolig 

bør være en målsetning, men at det allikevel må gjøres en faglig vurdering om dette tjener den 

enkelte bruker.   

 

Det finnes et tilbud til personer med psykiatriske helseproblemer, der brukere kan få tildelt bolig 

med døgnbemanning, eventuelt bolig i nær tilknytning til boligkomplekset med døgnbemanning. 

Dette tilbudet anses som tilstrekkelig slik situasjonen er i dag.  

  

3.2.2.5 Personer som har avsluttet soningsopphold 

Når det gjelder personer som har avsluttet soningsopphold, gjelder det også her å være i forkant 

av behovet. Funn fra gjennomførte intervjuer, tyder på at det i mange tilfeller ikke er planlagt 

godt nok med tanke på egnet bolig ved avslutning av soningsopphold. Dersom disse brukerne blir 

plassert i sitt gamle kriminelle miljø, blir sjansen for tilbakefall til kriminalitet stor, og for eksem-

pel omskolering eller utdanning under soning vil ikke gi ønsket virkning ved å føre brukeren til-

bake til aktivt yrkesliv. Informantene vi har intervjuet uttrykker også at boforhold virker inne på 

motivasjonen til å bli en lovlydig deltaker i samfunnet. Brukere uttrykker at de føler de blir gitt 

opp av samfunnet ved å få tildelt boliger av dårlig standard og/ eller plassert i et belastet miljø. 

Tidlig involvering, og godt samarbeid med kriminalomsorgen for å finne egnet bolig før endt so-

ning, vil være viktig for å kunne møte denne utfordringen.  

 

3.2.2.6 Flyktninger 

Elverum kommune har i mange år tatt i mot relativt mange flyktninger sett i forhold til antall 

innbyggere i kommunen. En utfordring i denne sammenheng er at man har tatt i mot flyktninger 

uten å ha gode boløsninger på plass i forkant. Resultatet har blitt at mange har blitt boende i bo-

liger som ikke er godt egnet for deres behov. Denne brukergruppen har i mange tilfeller større 

familieenheter og derfor behov for større boenheter med mange soverom. En videre utfordring er 

at flere av flyktningene kommer alene, men søker så om familiegjenforening, og da får behov for 

større boenheter. I utgangspunktet er det relativt få tilgjengelige boliger med tilstrekkelig antall 

soverom for familier med opptil åtte-ti barn. Mangel på egnede boliger har også ført til at huslei-

en er relativt høy for disse boligene. Dette har igjen medført at flere i denne brukergruppen blir 

avhengige av økonomisk støtte fra det offentlige for å dekke sine boutgifter. Dette gjør det videre 

vanskelig å legge seg opp midler til egenkapital for å bli i stand til å kjøpe egen bolig etter hvert. 

Slik sett er det lett at denne brukegruppen blir boende i kommunale boliger, og man får følgelig 

lav gjennomstrømning i disse boligene, noe som igjen fører til enda større vanskeligheter med å 

skaffe egnede boliger til nyankomne flyktninger.  

 

Det må i denne sammenhengen påpekes at det også for denne gruppen er tatt organisatoriske 

grep det siste året. Planleggingen av mottak av flyktninger inkluderer nå rutiner for å ha passen-

de boliger på plass i forkant av ankomst. Det å være i forkant er positivt både for brukeren, men 

også for ressursbruken i kommunen da mindre av ressursbruken går med på å finne bedre bo-
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løsninger for dem som allerede har ankommet. I tillegg arbeides det nå aktivt i forhold til naboer 

i forkant av ankomst. Dette har også medført at naboer er mer positive, noe som videre antas å 

bidra til bedre integrering og redusere stigmatiseringen av denne brukergruppen. 

 

3.2.2.7 Personer med lav inntekt 

I denne rapporten tenker vi på denne brukergruppen som personer med lav inntekt, men uten 

behov for øvrig tilrettelegging gjennom tilpassede boliger eller booppfølging. Denne gruppen ink-

luderer personer i alle aldersgrupper, men unge og enslige forsørgere er eksempler på befolk-

ningsgrupper som er overrepresentert i denne brukergruppen. Det understrekes samtidig at øvri-

ge brukergrupper, som personer med rus- og/ eller psykiatriske helseproblemer og flyktninger, 

ofte også er økonomisk vanskeligstilte, og derfor også har de generelle utfordringene knyttet til 

lav inntekt. 

 

Boligbehovet for denne brukergruppen, er tilgangen på rimelige boenheter – enten i form av 

kommunale boliger eller kjøp/ leie av egen bolig på det private markedet. I intervjuer vises det til 

at spesielt unge lavtlønte har et begrenset tilbud av boliger de konkurrerer om. Det vises til at 

boligprisene spesielt på leiligheter har steget markant de siste årene, noe som også understøttes 

av statistikk fra SSB (se avsnitt 3.1.1). Dagens kommunale tilbud av boliger til disse brukerne, 

består som nevnt i hovedsak av boliger kommunen har anskaffet for opptil flere tiår siden. Videre 

har kommunen som nevnt kjøpt seg opp til maksimal andel på 10 prosent i de fleste aktuelle bo-

rettslag. Tilgangen på kommunale boliger for denne gruppen er derfor begrenset.  

 

For å komme inn på boligmarkedet, settes det i dag stadig strengere krav til egenandel. Funn fra 

intervjuene viser også at mange i denne brukergruppen har utfordringer knyttet til disponering 

av egen økonomi. Det vises til at flere har tatt opp kortsiktig gjeld og forbrukslån som de i etter-

tid har problemer med å håndtere. Denne type gjeld, kombinert med manglende egenkapital, 

gjør det umulig å få lån til huskjøp i private banker. For å rydde opp i egen økonomi, og for å bli i 

stand til etter hvert å sette av penger til egenkapital, er det et stort behov for økonomisk rådgiv-

ning i disse tilfellene. Det å ta Husbankens virkemidler aktivt i bruk overfor denne brukergrup-

pen, vil også gjøre flere i stand til å kjøpe egen bolig, da startlån for eksempel kan brukes som 

toppfinansiering i stedet for egenkapital ved søk om boliglån i private banker.   

 

Da utfordringene for denne brukergruppen forsterkes av mangel på rimelige boliger, både kom-

munale boliger og boliger på det private markedet, vil det å legge til rette for utbygging av rime-

lige leiligheter, enten i kommunal eller privat regi – for eksempel gjennom EOBBL, avhjelpe den-

ne situasjonen. Se avsnitt 3.1.3 for konkrete forslag til hvordan dette kan gjøres.  

 

3.2.2.8 Unge som har vært under tiltak fra barnevernet 

Funn tyder på at det er uklart hvem som har ansvaret for å bistå ungdom, som har mottatt ulike 

tiltak fra barnevernet enten i hjemmet eller på institusjon, til å etablere seg i egen bolig etter fyl-

te 18 år. Det synes heller ikke å være gode rapporteringsrutiner for når ungdom med tiltak fra 

barnevernet avslutter institusjonsopphold eller sannsynligvis vil flytte for seg selv. Også for den-

ne gruppen, har det derfor til tider vært vanskelig å finne gode boligløsninger når behovet opp-

står. Brukere i denne gruppen har ikke nødvendigvis sammensatte boligsosiale behov, og kan 

derfor ha mer behov for bistand til å leie bolig på det private markedet. Innen denne brukergrup-

pen, er også flere brukere innen segmentet med lav inntekt. Denne brukergruppen kan derfor 

være aktuell for ulike boligsosiale virkemidler, som bostøtte. Når det gjelder boliger, vil denne 

gruppen hovedsakelig ha behov for boliger i et lavt prissegment, som øvrige personer med lav 

inntekt.     

 

Flere i denne gruppen kan også ha utfordringer med det å bo. Dette kan være enkle, praktiske 

gjøremål, som det å lære å disponere egen økonomi og sikre at regninger, som husleie og strøm, 

betales til riktig tid. Det kan også være generelle behov knyttet til boevne, som det å ivareta og 

vedlikeholde en bolig. Uten nødvendig opplæring og oppfølging, kan dette resultere i utkastelse 

fra privat leietaker og derigjennom øke behovet for boligsosial bistand. Det er derfor nødvendig å 

etablere rutiner for å sikre en god overgang til det å bo for seg selv.  
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3.3 Fremtidige behov 

Det er gitte sosialdemografiske kjennetegn som går igjen for hovedmålgruppen for boligsosialt 

arbeid. I Tabell 3-4 har vi gjengitt de sosialdemografiske kjennetegnene vi ser som de mest rele-

vante, samt som det finnes offentlig statistikk for. For å gi et bilde av fremtidig behov for bolig-

sosiale arbeid, har vi foretatt en beregning av fremskrevet befolkning i de ulike gruppene. Bereg-

ningene og resultatene er vist i vedlegg 1. Basert på disse beregningene, samt funn i de kvalita-

tive intervjuene, har vi under oppsummert betraktninger om fremtidige behov.   

 

Som vist i vedlegget, vil befolkningen i alderen 65 år og eldre øke fra 3.400 til 5.000 i perioden 

frem til 2030. Det er en økning på 51 prosent. Dette er som nevnt hovedmålgruppen for personer 

med behov for omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Som vist, vil det i fremtiden være et økt be-

hov for tilpassing av egne boliger med mål om å bo lengre hjemme. I tillegg vil det sannsynligvis 

også være behov for å bygge ut antall sykehjemsplasser og rehabiliteringsplasser for å møte det 

fremtidige behovet.   

 

Når det gjelder boliger for psykisk og fysisk utviklingshemmede, tyder intervjuene på at det er et 

skjult behov i det at flere i denne brukergruppen, som ønsker å flytte i egen bolig, men som bor 

hos foreldre og foresatte. For bedre å møte fremtidige behov, vil det være nødvendig å etablere 

rutiner for å kartlegge fremtidig behov, gjerne fem år frem i tid, slik at man kan være i forkant i 

utbygging av denne type boliger.   

 

Da dagens behov for personer med rus- og/ eller psykiatriske helseproblemer ikke anses som 

godt nok dekket, vil fremtidig behov avhenge av hvorvidt denne underdekningen rettes opp, eller 

om man har et stadig etterslep i utbygging av løsninger for denne gruppen. Det å tilby differensi-

erte løsninger for denne gruppen, vil være spesielt viktig.   

 

Når det gjelder behovene til flyktninger, vil det fremtidige behovet i hovedsak avhenge av hvor 

mange flyktninger kommunen tar imot for bosetting. Kommunen kan til en viss grad planlegge 

hvor mange flyktninger man vil ta imot, men det ligger en usikkerhet knyttet til eventuelle fami-

liegjenforeninger. Tilbakemeldingene gitt i intervjuer viser at det også i fremtiden vil være et be-

hov for boliger som egner seg for større familieenheter enn det som er normalt for etnisk norske 

familier. Det å legge til rette for utbygging av større enheter som egner seg for store familier, 

som ikke nødvendigvis har god råd, vil avhjelpe denne situasjonen i fremtiden.  

 

Basert på de sosialdemografiske indikatorene vist i Tabell 3-4: Demografiske og sosioøkonomiske 

indikatorer for Elverum og sammenlignbare kommuner, peker også Elverum seg ut ved å ha en 

relativt høy andel av personer med behov for sosialhjelp. Det vil derfor i fremtiden være behov 

for utbygging av boliger i prisklasser som denne brukergruppen kan håndtere. I praksis vil det 

gjerne si mindre boenheter med lavere, men dog god nok, standard. 
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4. GJENNOMGANG AV DET BOLIGSOSIALE ARBEIDET 

I dette kapittelet vil vi gå dypere inn på organiseringen og arbeidet innenfor det boligsosiale fel-

tet i Elverum kommune. Kapittelet struktureres ved først å se på den overordnede organiseringen 

og ansvarsfordelingen i kommunen, før vi deretter diskutere temaene tildeling av bolig og boopp-

følging mer inngående, samt hvordan disse temaene påvirkes av organiseringen. I tillegg disku-

terer vi kompetansesituasjonen innen henholdsvis de ulike fagfeltene og Husbankens boligsosiale 

virkemidler. Til slutt har vi også sett kort på muligheten for interkommunalt samarbeid.  

 

Innledningsvis må det understrekes at Elverum kommune fremstår som en dynamisk organisa-

sjon i utvikling. I perioden like før og imens vi har gjennomført intervju og utarbeidet denne rap-

porten, har det pågått arbeid for å bedre samordningen og samarbeidet internt gjennom en om-

organisering. Vi tar i denne gjennomgangen utgangspunkt i den forståtte nåsituasjon i kommu-

nen, men inkluderer også et avsnitt der vi ser på hvilke endringer som er i gang, og hvilke kon-

sekvenser dette vil ha.  

 

4.1 Dagens organisering av det boligsosiale arbeidet i Elverum 

Figuren under viser det overordnede organisasjonskartet for Elverum kommune.  

 

Figur 4-1: Organisasjonskart for Elverum kommune 

 
Boligsosialt arbeid er tverrfaglig av karakter og kjennetegnes ved at det involverer ulike typer 

tjenester og følgelig ulike fagkompetanser. Boligsosialt arbeid fordrer derfor samhandling mel-

lom, og koordinering av, tjenestene.  

 

I Elverum er det driftsenhetene Pleie, rehabilitering og omsorg (PRO), Familie og helse, NAV El-

verum, Eiendom, Kultur (ved flyktningtjenesten), samt Næring, plan og kommunalteknikk som 

har de største rollene innen det boligsosiale arbeidet. I tillegg er det også øvrige aktører og orga-

nisasjoner som bidrar inn i det boligsosiale arbeidet. I dette avsnittet beskriver vi først kort de 

ulike enhetene og øvrige aktører/ organisasjoner som er involvert i det boligsosiale arbeidet, før 

vi gir noen innledende betraktninger rundt organiseringen av det boligsosiale arbeidet i Elverum.  
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4.1.1 Pleie, rehabilitering og omsorg (PRO) 

Enheten Pleie, rehabilitering og omsorg (PRO) har det helhetlige ansvaret for kommunens voksne 

funksjonshemmede, eldre og andre pleietrengende.  

 

PRO overtar ansvaret for funksjonshemmede når disse brukerne fyller 20 år. Arbeidet med denne 

brukergruppen er primært organisert i bofellesskap. Enheten har også ansvaret for å tilby tilpas-

set bistand i hjemmet dersom brukerne velger å bo utenfor disse bofellesskapene, eller dersom 

kommunen ikke klarer å fremskaffe plass i bofellesskap. Hjemmetilbudet til eldre og pleietreng-

ende er organisert gjennom en egen avdeling som driver hjemmesykepleien.  

 

Enheten PRO har flere underavdelinger, blant annet tjenestekontoret. Det er tjenestekontoret 

som har tildelingsansvaret for alle kommunale boliger, samt enheten PROs øvrige tjenester. I 

tjenestekontoret er det seks saksbehandlere som jobber direkte med tildelinger av tjenester. Fra 

1/1 2011 ble boligkontoret lagt inn under PRO, og det er boligkontoret som har ansvaret for å 

koordinere tildelingsmøtene. Boligkontoret fungerer i praksis som en tversgående avdeling med 

et bredt ansvar for alt som har med bolig å gjøre i Elverum. For det første sitter boligkontoret på 

oversikten over kommunens tilgjengelig boligmasse. Videre har boligkontoret som nevnt det 

praktiske arbeidet med innkalling til tildelingsmøter og mottak av søknader. Videre har boligkon-

toret ansvaret for utforming av leiekontrakter. Boligkontoret er også Elverum kommunes kon-

taktledd opp mot Husbanken og er søknadsmottaker og saksbehandler for Husbankens virkemid-

ler. Da det, verken for brukere eller ansatte i kommunen, er opprettet et formelt kontaktpunkt 

for spørsmål knyttet til boligsosialt arbeid og behov, må det også bemerkes at boligkontoret har 

blitt et sted mange henvender seg til med denne type spørsmål. Boligkontoret må da videresende 

henvendelsene til de rette enhetene/ avdelingene.       

 

4.1.2 Familie og helse 

I enheten Familie og helse er det avdelinger med ansvar for tjenester rettet mot brukere med 

rus- og/ eller psykiatriske helseproblemer og unge funksjonshemmede.  

 

Psykisk helsearbeid inkluderer bo- og miljøarbeidstjenesten og samtaletjenesten som tilbyr et 

oppfølgingstilbud til brukere med psykiatriske helseproblemer. For brukere med helseproblemer 

knyttet til rus er det først og fremst prosjekt STYRK/ Rustjenesten som tilbyr et oppfølgingstil-

bud. STYRK er et prosjekt i Rustjenesten, men vil i fremtiden være et fast tiltak i kommunen. 

Prosjekt STYRK/ Rustjenesten har et vidt tjenestetilbud til aktive rusavhengige. De drifter et væ-

rested (Annekset) og gir booppfølging til brukergruppen. Ut over booppfølging yter prosjekt 

STYRK/ Rustjenesten et mangfold av tjenester rettet mot brukergruppen.  

 

Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har krav på individuell plan (IP) der-

som de ønsker det. Familie og helse har i dag systemkoordinatoransvaret for IP. Det vil si at de 

har ansvar for å etablere, vedlikeholde og undervise ansatte i rutinene, mens ansvaret for å ut-

arbeide IP sammen med bruker/ pårørende hviler på den enkelte fagavdeling.  

  

4.1.3 NAV 

NAV er i henhold til Lov om sosiale tjenester i NAV forpliktet til å sørge for midlertidig botilbud til 

brukere som ikke har tak over hodet og er derfor en viktig aktør innenfor det boligsosiale feltet. I 

tillegg har NAV et helhetlig sosialtjenesteansvar og spiller derfor avgjørende roller for flere bruke-

re av kommunens botjenester. NAV yter blant annet økonomisk veiledning, og oppfølging av bru-

ker i forhold til arbeid og aktivitet. Den helhetlige veiledningen inneholder også bolig, hvor det 

kartlegges om den enkelte har behov for oppfølging i bolig som da søkes fra andre tjenesteområ-

der i kommunen. NAV’s oppfølging når det gjelder boligsosiale ytelser fra Husbanken består i å 

formidle kontakt med boligkontoret som tidligere nevnt er søknadsmottaker og saksbehandler for 

disse ytelsene.  

 

4.1.4 Eiendom 

Eiendomsavdelingen har et forvaltnings- og innkjøpsansvar for kommunens eiendommer. Eien-

domssjefen har også det formelle ansvaret for underskriving av husleiekontrakter. Vedlikeholds-

ansvaret inkluderer alle botilbud, så som sykehjem, omsorgsboliger og øvrige kommunale boli-

ger. I vedlikeholdsansvaret ligger det også en noe uavklart rolle med tanke på hvordan gjentatt 
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adferd fra brukere som medfører ødeleggelser av boligen skal følges opp og rapporteres, samt 

hvem som har ansvaret for å sikre at uønsket adferd endres. 

 

4.1.5 Kultur 

Flyktningtjenesten er underlagt enheten for Kultur. Flyktningtjenesten har ansvaret for mottak av 

flyktninger, bosetting av disse, samt tilrettelegging for god integrering av flyktningene i samfun-

net. Dette inkluderer også et booppfølgingsansvar i tre faser over fem år etter ankomst til Elve-

rum. Botrening inngår som en del av booppfølgingsansvaret. 

 

4.1.6 Næring, plan og kommunalteknikk 

Næring, plan og kommunalteknikk spiller også en viktig, om enn noe mer indirekte rolle innenfor 

det boligsosiale feltet i Elverum. Avdelingen har ansvar for kommunens arealplaner og fungerer 

som regulerings- og bygningsmyndighet.  

 

4.1.7 Øvrige relevante aktører og organisasjoner 

I tillegg er det flere aktører og organisasjoner som ikke faller direkte under kommunens linjeor-

ganisasjon, men som har en avgjørende betydning for det boligsosiale arbeidet i kommunen. 

Dette inkluderer for eksempel Elverum og Omegn Boligbyggelag (EOBBL), Politiet, ulike bruker-

organisasjoner og de kommunale rådene for funksjonshemmede og eldre.  

 

Elverum har flere kommunale boliger i borettslag driftet av EOBBL. I tillegg drifter EOBBL tre bo-

rettslag med omsorgsboliger.  

 

Politiet spiller en viktig rolle med tanke på oppfølging av flere brukere av kommunens tjenester. I 

tillegg er det i Elverum opprettet et politiråd hvor ordfører, rådmann og politistasjonssjef møtes 

for å drøfte utfordringer i kommunen. Boligsosialt arbeid, og utfordringer knyttet til dette, er et 

av temaene som har blitt drøftet her.  

 

Brukerorganisasjoner spiller en viktig rolle med tanke på å sikre brukernes interesser ved for ek-

sempel å uttale seg i forkant av politiske beslutninger. I Elverum er det opprettet brukerorgani-

sasjoner for henholdsvis funksjonshemmede og eldre, men det er ikke tilsvarende organisasjoner 

for personer med rus- og/ eller psykiatriske helseproblemer eller for flyktninger.  

 

4.1.8 Innledende betraktninger om organisering av det boligsosiale arbeidet 

Vi gir i dette avsnittet noen innledende hovedfunn knyttet til organiseringen av det boligsosiale 

arbeidet i Elverum, før vi i påfølgende avsnitt utdyper dette mer. 

  

På et overordnet nivå observerer Rambøll at organiseringen av det boligsosiale arbeidet i Elverum 

har sterke sider, men organiseringen fremstår også som fragmentert, delvis lite transparent, og 

det fremgår utfordringer knytte til ansvarsfordeling internt i organisasjonen. Det krever en inn-

sats for bedre å legge til rette for koordinerte og helhetlige tjenester, men vi har observert en 

kommune som viser vilje til, og ønske om, forbedring. Det ser ut som om det boligsosiale arbei-

det er i ferd med å forankres godt politiske og administrativt i kommunen, noe som skaper gode 

forutsetninger for videre arbeid.  

 

I spørreskjemaet benyttet under datainnsamlingen spurte vi hvorvidt man oppfattet organise-

ringen av det boligsosiale arbeidet som godt i Elverum kommune. Tilbakemeldingen gitt i avkrys-

ningsskjemaet er gjennomgående på den lavere halvdel av skalaen. Videre spurte vi informante-

ne om de oppfattet at deres arbeidsoppgaver var tydelig definert. Langt de fleste svarte at de vet 

hvilke boligsosiale oppgaver deres enhet har ansvar for. På spørsmål om de hadde oversikt over 

hva som gjøres av boligsosialt arbeid innen andre tjenester/ resultatenheter, og på spørsmål om 

beslutninger som fattes internt i deres enhet er koordinert med andre enheter, var derimot sva-

rende langt mer sprikende. Dette er funn vi kjenner igjen fra de kvalitative intervjuene.  

 

Oppsummert er de overordnede utfordringene knyttet til organiseringen av det boligsosiale ar-

beidet følgende:  

 Arbeidet fremstår som fragmentert og lite transparent. Dette fører også til mangel på infor-

masjonsflyt. 
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 Det er mangel på et klart kontaktpunkt for henvendelser som omhandler boligsosiale spørs-

mål. Dette gjelder både for brukere og ansatte i kommunen og NAV.  

 Funn tyder på at det mangler en helhetlig og koordinert planlegging av det boligsosiale arbei-

det.  

 

4.2 Generelle utfordringer i det boligsosiale feltet 

Som nevnt, tyder funn på at brukernes behov ikke møtes med et helhetlig tilbud. Ansvarsforde-

lingen mellom de ulike enhetene fremstår for så vidt som klar, men gitt den fragmenterte organi-

seringen, blir også brukernes behov møtt på en fragmentert måte. I tillegg viser våre funn at det 

er mangel på systematisk informasjonsdeling mellom de ulike enhetene og avdelingene som har 

ansvar for ulike deler av én enkelt brukers behov. Det vises gjennom våre intervjuer til flere epi-

soder hvor det har vært ulik informasjon i ulike avdelinger om samme bruker, uten at informa-

sjonen samkjøres. En annen negativ virkning av denne fragmenterte måten å møte brukernes 

behov på, er belastningen det er for en bruker å fortelle flere ulike saksbehandlere om sine per-

sonlige problemer. I arbeidet med brukeres individuelle plan, fremheves det også at det ofte står 

blankt bak bolig fordi saksbehandler med ansvar for utarbeidelse av individuell plan ikke har til-

delingsmyndighet eller innsikt i mulighetene brukeren har til å få tildelt egnet bolig.   

 

Det å ikke ha gode kartleggingssystemer for å sikre ulike brukere bolig når behovet oppstår, kan 

også medføre et økonomisk tap for kommune. For eksempel vises det til situasjoner hvor unge 

funksjonshemmede blir boende hjemme hos sine foreldre/ foresatte over lengre tid enn ønskelig. 

Her oppstår da også en situasjon hvor brukere faktisk har et tak over hode, og kommunen såle-

des ikke er pliktig til å finne en tilpasset bolig omgående. Det skal dog påpekes at kommunen, i 

henhold til sosialtjenesteloven § 3-4, er pliktig til å fremskaffe bolig til de med særskilte behov. 

Når kommunen ikke klarer å finne en tilpasset bolig tidsnok, oppstår det en situasjon hvor kom-

munen må tilby dyre tjenesteløsninger i et hjem som ikke nødvendigvis er spesielt tilpasset bru-

keren. Det vil si at kommunen ville vært tjent med å ligge i forkant av behovene. Spesielt for 

brukere som er født fysisk eller psykisk utviklingshemmet, har kommunen gode muligheter for å 

planlegge når disse brukerne har behov for egen bolig lang tid i forkant. Tilsvarende eksempler 

fremheves fra NAV, der det påpekes at de må bruke mye penger på midlertidige løsninger fordi 

det ikke er tilgjengelige varige boliger.  

 

Det er verdt å merke seg at de ulike avdelingene stort sett opplever at deres arbeidsoppgaver er 

tydelige, men at det er liten grad av informasjonsdeling og rutiner ved overlappende ansvarsfelt. 

Som nevnt i avsnitt 4.1.2 har Familie og helse ansvaret for funksjonshemmede inntil de fyller 20 

år. Etter dette går ansvaret over til PRO.  En utfordring her er mangel på informasjonsdeling mel-

lom avdelingene i forbindelse med overføring av ansvar for en bruker fra den ene til den andre 

avdelingen. Blant annet blir det i disse situasjonene vist til eksempler der brukere i overgangen 

har ”falt ut” av systemet, og episoder der PRO i lang tid i forveien har fått beskjed om at behov 

vil komme, men hvor det ikke finnes gode systemer for faktisk fremskaffelse av bolig.  

 

Vi ser det også som en utfordring at for mye av arbeidet er lagt til et underbemannet boligkon-

tor. Det kan derfor være et behov for å systematisere boligkontorets ansvarsoppgaver og fordele 

disse på andre enheter/ avdelinger, eventuelt oppbemanne boligkontoret. Informasjon om til-

gjengelige boliger synes heller ikke å deles tilstrekkelig. Flere av informantene har uttrykt frust-

rasjon over at informasjon om tilgjengelig boligmasse ikke er lett tilgjengelig for alle som jobber 

innenfor det boligsosiale. Det trekkes også fram at BOKART har vært planlagt tatt i bruk helt til-

bake i boligsosial handlingsplan fra 2005. Funn viser at informanter involvert i ulike avdelinger og 

enheter ønsker at BOKART blir innført, slik at man enkelt kan få en oversikt over mulige botilbud 

til sine brukere. Det opplyses i intervju at BOKART nå skal innføres, men at det har vært utford-

ringer ved implementering. Det må i denne sammenheng opplyses at Husbanken har signalisert 

at de ikke lenger vil vedlikeholde og gi samme oppfølging av BOKART-systemet som de har gjort 

til nå. Det opplyses videre at det er et saksbehandlersystem for det kommunale boligsosiale ar-

beidet under utvikling, der målet er at dette systemet skal kunne integreres med øvrige saksbe-

handlingssystem. Systemet utvikles og prøves ut i Oslo, og er tenkt å inkludere et kartleggings-

verktøy á la det som i dag ligger i BOKART.  

 

En naturlig konsekvens av utydeligheter internt i kommunen er også at det blir vanskelig for eks-

terne aktører å forholde seg til kommunen i boligsosiale spørsmål. Dette gjelder da både brukere 
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av kommunens tjenester, som har vanskelig for å finne det rette kontaktpunktet og følge sin sak 

i kommunen, men også for eksterne samarbeidsaktører i det boligsosiale feltet. For eksempel er 

det et nært samarbeid med de videregående skolene angående hvilket behov som vil dukke opp i 

forhold til psykisk og fysisk utviklingshemmede, men det gis tilbakemelding på at det ikke finnes 

gode systemer for å bruke denne informasjon for eksempel som grunnlag for kartlegging og defi-

nering av fremtidig behov for tilpassede boliger til brukere som fyller 18 år og sannsynligvis vil 

flytte i egen bolig. Det gis også tilbakemelding fra EOBBL, som drifter borettslag der kommunen 

har leiligheter at det til tider er vanskelig å få svar på henvendelser, samt at bedre informasjon 

om tildeling av boliger etterlyses. Representant fra politiet opplyser også at politiet opplever at 

det er for dårlig oppfølging og informasjonsflyt fra kommunen til politiet i forhold til personer med 

rus og kriminalitet. Samtidig påpekes det her også at også STYRK/ Rustjenesten savner informa-

sjonsflyt den andre veien.   

 

Hvordan utfordringene gjør seg gjeldene kommer tydeligst til syne ved å fokusere på ulike pro-

sesser og temaer. I det følgende tar vi derfor for oss kartlegging av individuelle behov, tildelings-

prosessen og booppfølgingstilbudet i Elverum.  

 

4.3 Kartlegging av individuelle behov 

Kommunen er forpliktet til å gjennomføre en kartlegging av brukere og utforme en individuell 

plan (IP) i forbindelse med at det mottas sosiale tjenester, dersom brukeren har behov som må 

dekkes av mer enn én avdeling. I forbindelse med utforming av IP, skal tjenestetilbudet utformes 

i samarbeid med klienten. Klientens meninger skal ilegges stor vekt jamfør sosialtjenesteloven § 

8-4. Familie og helse har i dag systemkoordinatoransvaret for IP, men det er de enkelte fagenhe-

tene som har ansvaret for å utarbeide IP sammen med bruker/ pårørende.  

 

Vårt hovedinntrykk er at det er for liten grad av systematikk og koordinering i kartleggingsarbei-

det. Slik kartleggingen er organisert nå, blir hver avdeling ansvarlig for å kartlegge brukerne de 

kommer i kontakt med. Hver avdeling benytter egne kartleggingsskjemaer med ulike utforming 

de ulike avdelingene i mellom. Det er heller ikke rutiner eller systemer som sikrer koordinering 

og informasjonsflyt mellom avdelinger som kartlegger brukere med behov som dekkes av flere 

avdelinger. Dette kan, og har ved flere anledninger, ledet til tiltak fra kommunen som ikke er ba-

sert på et fullstendig bilde av den enkelte brukers totale behov.  

 

At hver avdeling har eget kartleggingsskjema medfører at kartleggingen ikke foregår på like 

premisser. Informanter fra ulike avdelinger har gitt utrykk for at de savner oversikt over hvilke 

kartleggingsprosedyrer man har i andre avdelinger. At hver enhet kun har ansvar for deler av en 

brukers behov, medfører at det er et behov for å gjøre kartlegging mer tverrfaglig, gjerne med 

en standardisert kartleggingsprosedyre som benyttes av alle enheter og avdelinger. Dette kan 

gjøres ved å ha et standardisert kartleggingsskjema som gir en total kartlegging av en brukers 

behov. Videre er det viktig at kartleggingen gjøres tilgjengelig for alle relevante saksbehandlere 

for den enkelte bruker.  

 

Det er også et behov for å tydeliggjøre hvem som har ansvaret for at behov for tilpasset bolig 

inkluderes i individuell plan, og det er behov for en tydeligere sammenheng mellom kartlegging 

av behov og at disse behovene blir møtt med tilpassede tiltak fra de respektive fagavdelingene.  

 

4.3.1 Brukermedvirkning  

I kommune eksisterer det i dag et kommunalt råd for funksjonshemmede og et kommunalt råd 

for eldre. Brukerorganisasjoner er representert i disse rådene. Vi opplever at disse brukerorgani-

sasjonene blir hørt i disse rådene. For brukergruppene rus og psykiatri eksisterer det i dag ikke 

noe kommunalt råd eller andre instanser hvor brukerens rettigheter kan sikres. Det samme gjel-

der for flyktninger. Det fremheves at førstnevnte brukergruppe i de fleste tilfeller ikke har ressur-

ser til å snakke sin egen sak. Det at det i Elverum heller ikke eksisterer brukerorganisasjoner, 

kan være utløsende faktorer for at brukergruppens interesser ikke i tilstrekkelig grad blir hørt. 

Dette kan bety at det ligger et uforløst potensial til å finne gode boløsninger i felleskap.  Det skal 

understrekes at vi oppfatter at kommunen har gehør for brukeres interesser og at det ligger en 

vekselvirkning mellom å lytte til bruker og å stille krav til bruker.  
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4.4 Tildeling av bolig og tjenester  

Det må skilles mellom tildeling av midlertidig bolig og varig bolig. Jamfør Lov om sosiale tjenester 

i NAV § 27, er NAV forpliktet til å finne midlertidig botilbud til dem som ikke klarer det selv. Jam-

før Lov om sosiale tjenester § 3-4, skal sosialtjenesten i kommunen medvirke til å skaffe boliger 

til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med 

særlig tilpassing, samt med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, 

funksjonshemming eller av andre årsaker. Vi vil i dette avsnittet beskrive tildelingsprosessen for 

henholdsvis midlertidig bolig, som ligger under NAV’s ansvarsområde, og varige boliger, som lig-

ger under kommunens ansvarsområde. 

 

4.4.1 Midlertidige boliger 

I følge lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 27, plikter som nevnt NAV å 

finne midlertidig bolig til dem som ikke klarer det selv. Dersom NAV kontaktes om et behov for 

midlertidig bolig, vil de i første rekke søke å komme i konkret dialog med vedkommende for å 

kartlegge hvorvidt det eksisterer et faktisk behov. Dersom behovet er reelt, vil NAV bistå ved-

kommende til å finne midlertidig bolig. NAV vil dekke utgiftene til midlertidig bolig dersom søker 

selv ikke har egne midler. Når NAV gir bistand til midlertidig bolig, vil bruker, dersom det er ak-

tuelt, få hjelp til å søke om varig kommunal bolig. 

 

Det er personer som defineres som bostedsløse som har rett på et midlertidig tilbud. Bostedsløse 

er definert som personer som er helt uten bolig og er avhengig av å ta inn hos andre, eller per-

soner som ikke har tak over hodet i det hele tatt. Behovet for midleritidig bolig kan oppstå blant 

et bredt spekter av befolkningen. For eksempel kan behovet oppstå som en konsekvens av hus-

brann eller andre lignende situasjoner. Likevel er majoriteten av de som har behov for midlertidi-

ge boliger personer som allerede er tilknyttet NAV eller andre kommunale tjenester. Det presise-

res at det er den enkelte bruker som selv må søke om å få tildelt midlertidig bolig og NAV som 

plikter å fremskaffe bolig dersom søker har rett på midlertidig bolig.  

 

Når NAV søker å finne en boløsning på det åpne markedet møter de på en rekke utfordringer. Det 

er blant annet et begrenset boligmarked i Elverum. Videre blir også brukerne NAV bistår med å 

finne bolig som regel prioritert sist når utleier skal velge hvem som får leie en aktuell bolig. Det 

er personer med rus- og/ eller psykiatriske helseproblemer NAV finner det vanskeligst å finne bo-

lig til i det åpne markedet. Dette må også ses i lys av at NAV kun gir depositumsgarantier, ikke 

garantier for å dekke skader på bolig. Dette fører til at private aktører vegrer seg for å tilby bolig 

til denne brukergruppen. Dette, sammen med mangelen på midlertidige kommunale boliger, 

medfører videre at man i flere tilfeller har måtte benytte seg av minimumsløsninger, som cam-

pingplasser og moteller/ hoteller. Det oppgis videre at man frem til nå har gjort seg avhengig av 

én enkeltaktør som på kort varsel har stilt med bolig til de brukerne som har vært vanskeligst å 

finne en løsning for. Denne aktøren skal nå pensjonere seg, og dette tilbudet faller bort.  

 

Det ser heller ikke ut til å være noen systematikk i forhold til å sikre overgangen mellom behov 

for midlertidig og varig bolig. Blant annet vises det til eksempler der brukere har blitt værende i 

en ”midlertidig løsning” i over ett år. 

 

4.4.2 Varige boliger 

Som nevnt innledningsvis skal sosialtjenesten i kommunen medvirke til å skaffe boliger til perso-

ner som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig til-

passing og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjons-

hemming eller av andre årsaker. I praksis er dette å bistå brukere til å skaffe seg varige bolig, 

gitt at brukerne tilfredsstiller krav til å motta denne bistanden.   

 

Selve tildelingsprosessen for varige boliger er organisert gjennom et tildelingsmøte som holdes 

hver 14. dag. Her samles søknadene som er kommet inn fra de ulike fagavdelingene, og det gjø-

res prioriteringer om hvilke søkere som får tildelt bolig. Boligkontoret er den ansvarlige enhet for 

tildelingsmøtene. I tillegg er de respektive fagavdelingen representert for å kunne komme med 

innspill i forhold til sine brukere. Det vil da si NAV i forhold til sine brukere, flyktningtjenesten for 

flyktninger, og så videre. Boligkontoret har oversikten over aktuelle boliger som kan tildeles i 

møtet. For brukerne som får tildelt bolig, er det eiendomsavdelingen som har ansvaret for å inn-

gå husleiekontrakter i henhold til Husleieloven med brukerne som har fått tildelt bolig. Husleielo-
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ven tilsier en treårig standardkontrakt, men de har også spesielt utformet kontrakter for sosial-

klienter der leietiden kan settes så lavt som tre måneder.     

 

Tildelingsprosessen er nylig omgjort. Det har alltid vært et samarbeid mellom fagavdelinger, men 

ved omgjøringen har dette fått en fastere og mer rutinemesseig form. Tildelingsmøtene inklude-

rer nå alle aktuelle fagavdelinger. I intervjuene er det uttrykt at denne omleggingen ses som 

meget positiv. Før omleggingen, er det gjennom intervjuene gitt uttrykk for at tildeling til tider 

ble gjort uten at fagpersoner som kjente saken til de enkelte brukerne deltok på tildelingsmøte-

ne. Flere informanter uttrykte i intervjuene at dette til tider førte til feil prioritering mellom hvem 

som fikk tildelt bolig eller ikke, samt at brukere som ikke burde blitt plassert sammen ble det. 

Som nevnt er dette nå forbedret gjennom utvidet tildelingsmøte.  

 

Videre er det også fremhevet utfordringer knytte til informasjonsflyt til brukere som har søkt om 

bolig i kommune. Alle som søker om kommunale tjenester har krav på en tilbakemelding på sta-

tusen på deres søknader. I utgangspunktet skal tilbakemelding gis fra boligkontoret, men denne 

prosessen ser ikke ut til å være systematisert i tilstrekkelig grad. Dette gjelder også i forhold til å 

informere de involverte enhetene internt i kommune om brukere de har meldt inn, hvor det gis 

tilbakemeldinger om at de ikke får nok informasjon om status på deres søknader. Dette medfører 

også at det kan være uklarheter i forhold til videre oppfølging av søknader.  

 

Mangelen på informasjonsflyt kommer også til syne gjennom hvordan kommunen forholder seg 

til de borettslag hvor kommunen besitter boliger. Burettslagslova § 5-3 sier at andelseier (i dette 

tilfellet kommune) ikke har rett til å overlate bruken til andre med mindre det er godkjent av sty-

ret, eller dersom det foreligger spesiell forutsetninger som er spesifisert i § 5-4 og § 5-5. Fra El-

verum og omegn borettslag fremheves det at denne loven ved flere anledninger har blitt brutt da 

kommunen har endret leietager uten å varsle borettslaget. 

 

Vi har også fått tilbakemeldinger fra flere hold om at det er en del misoppfatninger blant brukere 

i forhold til hva de har krav på. Mange brukere tror de har krav på bolig i tilfeller der det ikke 

stemmer. Det fremheves derfor at det er behov for i større grad å opplyse brukere om hvilke 

kriterier som må oppfylles for å kvalifisere for en kommunal bolig. Mangel på denne informasjo-

nen har skapt uforholdsmessige forventninger til kommunen knyttet til det å fremskaffe boliger til 

byens innbyggere. En videre utfordring knyttet til informasjon til brukere, er at vi har funn som 

viser at kommunen ikke i tilstrekkelig grad har vært flinke nok til å informere funksjonshemmede 

at man har krav på det samme tjenestetilbudet i hjemmet som i en tildelt spesialtilpasset bolig. 

Informanter mener dette har bidratt til å skape uforholdsmessig stort trykk mot å skaffe bolig til 

alle funksjonshemmede.  

 

I vårt spørreskjema til informantene ble det stilt flere spørsmål knyttet til tildelingsprosessen i El-

verum kommune. Gjennomgående svarte informanten at tildelingsprosessen enten i liten eller 

noen grad var oversiktelig. Det var også meget sprikende tilbakemeldinger i forhold til hvorvidt 

tildelingsprosessen involverte de rette fagpersonene. Hvorvidt det generelt er god oversikt over 

tilgjengelig boligmasse i kommunen ble også etterspurt i spørreskjemaet. Her var tilbakemel-

dingen noe sprikende. Dette kan tyde på at tilgjengelig boligmasse er oversiktelig for enkelte, 

mens flere aktører som har behov for denne informasjonen ikke har tilgang på den. Flere av våre 

informanter fremhever mangel på oversikt over tilgjengelig boligmasse som en utfordring i arbei-

det. Boligkontoret fremstår som den eneste avdelingen som har den helhetlige oversikten over 

hva som er ledig. 

 

Til slutt oppgir samtlige informanter at de fra i svært liten grad til noen grad er enige i at tids-

rommet fra mottatt søknad til fattet vedtak om tildeling av bolig er av tilfredsstillende varighet. 

Dette tyder på at det er en opphopning i behandlingsprosessen som ikke er av tilfredsstillende 

karakter. Det kan se ut til at én av årsakene til dette er at det legges for stort ansvar, uten til-

strekkelig ressurser, til boligkontoret.  

 

4.5 Booppfølging 

Booppfølging innebærer bistand til å mestre bo- og livssituasjonen for brukere av kommunens 

botilbud.  
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Booppfølgingstilbudet i kommunen er i dag organisert gjennom de enkelte driftsenhetene, de uli-

ke enhetene følger opp sine brukere etter behov. Det vil si at; Familie og helse har ansvar for rus, 

psykiatri og unge funksjonshemmede; PRO har ansvar for voksne funksjonshemmede, eldre og 

pleietrengende; Kultur (ved flyktningtjenesten) har ansvar for flyktninger. NAV har ingen egne 

miljøarbeidere som driver booppfølging. NAV gir imidlertid brukerne veiledning i forhold til hvor-

dan de skal skaffe bolig og bistår bruker dersom det er aktuelt å søke boligsosiale virkemidler. 

 

Ressursene til booppfølging må trolig styrkes for å imøtekomme de utfordringene vi peker på i 

denne rapporten. Fra intervjuene fremheves det dog at Elverum kommune har mye å hente på å 

omdisponere ressurser, samt bedre samhandlingen og helheten i oppfølging. Som det er nå, er 

det vårt inntrykk at mye kunne vært gjort ved å legge mer trykk på forebyggende og helhetlige 

arbeid fremfor å drive meget ressurskrevende ”brannslukkingsarbeid” i etterkant. Årsaken til 

sistnevnte synes å være at både tidspress og uavklarte rollefordelinger gjør at det legges for lite 

fokus på ”hjelp til selvhjelp”. I Elverum kommunes omsorgsplan refereres det til omsorgstrappa 

som en modell som ønskes benyttet for i så stor grad som mulig å selvstendiggjøre brukerne av 

kommunens tjenester. Dette er et mål vi har inntrykk av at kommunen ikke har oppnådd i til-

strekkelig grad frem til i dag.  

 

4.5.1 Booppfølging for eldre og pleietrengende 

Booppfølgingstilbudet for eldre og pleietrengende ser ut til å være relativt godt ivaretatt i Elve-

rum kommune. Det ser likevel ut til å være noen utfordringer med tanke på hvordan hjelpen 

gjennomføres. Det uttrykkes et ønske om at man i større grad må bli flinke til å se potensialet i 

den enkelte, og den tidligere nevnte omsorgstrappa som sikter på gradvis å selvstendiggjøre 

brukere, trengs å forankres i større grad.   

 

I oppfølging av eldre og pleietrengende vil det alltid føles at det er behov for mer ressurser og 

ønske om å kunne bruke mer tid på den enkelte bruker. Eldrerådet har også ytret et ønske om at 

hjemmesykepleien styrkes. Basert på øvrige informanter, oppfatter vi derimot ikke at Elverum 

har et særskilt ressursbehov her. Det som dog fremheves er et noe udekt behov i forhold til be-

manning og personalbaser i omsorgsboliger.  

 

Videre må det nevnes at tekniske hjelpemidler og tilrettelegging av eget hjem også kan redusere 

behovet for enten plass på institusjon eller hjemmebaserte tjenester.  

 

4.5.2 Booppfølging for psykisk og fysisk utviklingshemmede 

Booppfølging av psykisk og fysisk utviklingshemmede organiseres gjennom Familie og helse inntil 

fylte 20 år. Etter dette overtar PRO ansvaret.  

 

Når bolig først er på plass, ser det ut til at bemanning og tilbudet stort sett fungerer godt for 

denne brukergruppen. Alle boliger er døgnbemannet, og det gis uttrykk for at de har nok ressur-

ser. Det ser også ut til at universell utforming og tilpasning for denne brukergruppen har fått et 

økt fokus, og det legges således godt til rette for at denne brukergruppens interesser er ivaretatt. 

 

4.5.3 Booppfølging for flyktninger  

Når Elverum kommune mottar nye flyktninger kjører flyktningtjenesten et fire til seks ukers vel-

komstprogram, som i stor grad handler om oppfølging i bolig og det å lære å bo. I tillegg til den-

ne intensivperioden i starten, har Flyktningtjenesten rutinemessig oppfølging i tre faser gjennom 

fem år. Flyktningtjenesten opplever selv at de har organisert seg på en måte som leder til at de 

kan drive oppfølgingsarbeidet på en tilfredsstillende måte, selv om de av og til sliter noe med un-

derbemanning.  

 

Behovet for booppfølging for denne brukergruppen er hovedsakelig knyttet til boevne og kunn-

skap om hva som forventes av beboere, for eksempel i et borettslag. Dette er typisk opplæring i 

mer kulturelt betinget kunnskap som faller naturlig for nordmenn, men som må læres av perso-

ner fra andre kulturer. 

 

Utfordringen i forhold til oppfølging av denne brukergruppen ser først og fremst ut til å ligge i et-

terkant av at flyktningtjenesten har avsluttet sitt arbeid. Gjennom intervjuene, tyder funn på at 

det er et fåtall personer som ikke fikk god nok opplæring ved ankomst. Disse er nå ikke lenger 
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under Flyktningtjenestens ansvarsområde da de har bodd i Elverum i mer enn fem år. Dette har 

medført at disse personene ikke har fått hjelp til å endre sin adferd i forhold til det å ivareta egen 

bolig godt nok. Dette har igjen ført til gjentagende behov for vedlikehold, samtidig som det ikke 

er noen avdelinger som har ansvar for å sette inn endrende tiltak som kan bedre situasjonen. 

Dette må også ses i sammenheng med at det ikke forligger gode rutiner på å melde fra om gjen-

tagende vedlikeholdsproblemer som skyldes brukers adferd.  

 

4.5.4 Booppfølging for personer med rus- og/ eller psykiatriske helseproblemer  

Innenfor rus/ psykiatri er det flere brukere som ikke er i stand til å bo uten veiledning og oppføl-

ging. Oppfølgingstilbudet til denne brukergruppen ser ut til å være en av de største utfordringene 

i det boligsosiale arbeidet i Elverum. Dette er imidlertid ikke unikt for Elverum, men en utfordring 

flere kommuner sliter med. Personer med rus- og/ eller psykiatriske helseproblemer har gjerne 

en meget ustabil bohistorie. Dette gjelder spesielt brukere med dobbeltdiagnose. 

 

Booppfølgingstilbudet til denne brukergruppen er spredt blant flere avdelinger innenfor Familie og 

helse. Bo- og miljøarbeidstjenesten, sammen med samtaletjenesten og Skogstua aktivitetssen-

ter, gir et tilbud rettet mot brukere med psykiatriske helseproblemer. Tilbudet til rusmisbrukere 

og personer i rehabilitering fra rus, tilbys av STURK/ Rustjenesten.   

 

Igjen ser det ut som om det gjøres et godt arbeid innenfor de ulike fagavdelingene, hvor enga-

sjerte personer jobber godt for å sikre brukernes interesser. Utfordringen ser først og fremst ut 

til å ligge i mangel på ressurser og i det koordinerende arbeidet. En utfordring som nevnes i in-

tervjuer er at det ikke er et felles kontaktpunkt både for brukere av tjenestene, og for personer 

som ønsker å komme med bekymringsmeldinger.  

 

Booppfølging handler også om å skape trygge omgivelser for brukerne. Vi oppfatter særskilte ut-

fordringer knyttet til å skape trygge omgivelser ved at det er flere personer med rus- og/ eller 

psykiatriske problemer geografisk samlet. Dette henger igjen sammen med mangel på lavterskel-

tilbud og videre tilbud om bolig for å oppnå en progresjon i egen bokarriere. Se avsnitt 3.2.2.4 

for videre diskusjon.   

 

Mangelen på ressurser ser også ut til å lede til at tjenesten har noe preg av å være hjemmesyke-

pleie fremfor å legge til rette for ”hjelp til selvhjelp”. Det er også kommet tilbakemeldinger om at 

det ikke er tilstrekklige ressurser og systemer for å ta i mot og behandle utfordringer som meldes 

inn.  

 

Videre er det fremkommet at man ser et sterkt behov for å innrette boveiledningen på en slik 

måte at det blir lettere å stille krav til brukeren. Frem til årsskiftet 2010/ 2011 ble det som nevnt 

ikke gjort vedtak ved tildeling av bolig, og det ble da heller ikke stilt krav til brukeren gjennom 

husleiekontraktene. For brukere med husleiekontrakter som løper, men der det foreløpig ikke er 

gjort vedtak, vil det være en utfordring noe frem i tid i forhold til det at man ikke kan stille de 

samme kravene til disse brukerne som til brukerne med vedtak. For eksempel er det frivillig å 

motta veiledning dersom det ikke foreligger vedtak om at brukeren skal ta i mot hjemmebesøk 

ved tildeling av bolig.    

 

Vi vil også få påpeke at det til denne brukergruppen i begrenset grad eksisterer et oppsøkende 

tilbud. Flere av våre informanter påpeker at dette er snakk om personer som gjerne har behov 

for at noen kommer innom og snakker med dem, om ikke annet for å sørge for sosialt samvær 

og en mulighet til å sjekke om man makter å ivareta egen leilighet. Sistnevnte kan kun gjøres 

dersom brukeren frivillig tar imot hjelpen.  

 

For brukergruppen ligger det også en uavklart ansvarsfordeling mellom eiendomsavdelingen og 

de respektive fagavdelingen. Eiendom har som nevnt ansvar for drift og vedlikehold av kommu-

nens eiendommer. Dette inkluderer da også kommunale boliger hvor personer med rus- og/ eller 

psykiatriske helseproblemer bor. Eiendomsavdelingen fungerer på mange vis som en kommersiell 

aktør som leier ut boliger til brukere av kommunens tjenester. Her ligger det uavklarte forhold 

som går på to ting; 1) mangel på faglig kompetanse for ansatte i eiendomsavdelingen på hvor-

dan brukere med rus- og/ eller psykiatriske helseproblemer bør møtes og 2) ekstra økonomiske 

bevilgninger knyttet til vedlikehold og oppgraderinger av utleide boliger til brukergrupper som sli-
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ter mer på leilighetene enn normalt. Begge problemstillingene er diskutert i avsnitt 3.1. Det er 

dog viktig å påpeke at dersom medarbeider i eiendomsavdelingen som møter brukerne hadde 

hatt mer kompetanse på oppfølging av brukere, kunne de spilt en rolle i forhold til å stille krav til 

brukere. 

 

4.6 Kompetanse  

På generelt grunnlag er det få informanter som trekker frem kompetanse som et problem, og in-

formantene vurderer stort sett at kommunen besitter tilstrekkelig kompetanse til å gjennomføre 

det boligsosiale arbeidet. Spesielt gis det utrykk for at kommune har god kompetanse for bruker-

gruppene eldre og funksjonshemmede.  

 

Der hvor det er påpekt utfordringer i forhold til kompetanse, er hvor fagavdelinger må utføre ar-

beidsoppgaver de ikke har kompetanse til. For eksempel, i lys av forrige avsnitt om Eiendoms 

ansvar i oppfølgingsarbeidet, har Eiendom kompetanse på drift og vedlikehold, men de mangler 

kompetanse på å forholde seg til brukere. Dette kan løses, enten ved et bedre samarbeid med 

fagavdelinger, eller ved at medarbeidere i eiendomsavdelingen, som er ute blant brukerne, får 

bedre opplæring i hvordan de skal håndtere brukere de føler seg utrygge på. 

 

I avkrysningsskjemaet ble informantene bedt om å gi sine vurderinger i forhold til hvorvidt kom-

munen har tilstrekkelig kompetanse innenfor de ulike fagfeltene. Her er det noe sprikende resul-

tater, men mange mener at kommunen har et stort forbedringspotensial i forhold til å se beho-

vene for de enkelte brukergruppene. Det er vårt inntrykk at kommunen sitter på mye kompetan-

se, men at man trenger å spre kompetanse i organisasjonen. Å sørge for et helhetlig kompetan-

sebasert booppfølgingstilbud krever dedikerte ressurser. For eksempel kan det tenkes at det ville 

vært mye å tjene på å spisse og dele boveiledningskompetansen kommunen besitter.  

 

Det knyttes også noe usikkerhet i forhold til juridisk kompetanse i henhold til Husleieloven. Som 

vi forstår det, er den kompetansen som eksiterer på dette feltet i første rekke samlet rundt én til 

to personer tilknyttet boligkontoret. Flere informanter har fremhevet at det ville styrket deres ar-

beid dersom de hadde hatt mer kompetanse om Husleieloven.   

 

4.6.1 Bruk av, og kompetanse om, boligsosiale virkemidler  

Kommunen har som nevnt vedtatt at rådmannen kan sette i gang bygging av boliger, gitt at hus-

leie settes på et nivå som fullfinansiere bygget. Ved hjelp av Husbankens støtteordninger og so-

sialhjelpstjenesten, kan det offentlige gi støtte opp til et visst månedlig leienivå til brukere som er 

økonomisk vanskeligstilte. Dersom husleien for utbygde boliger kan betjene lånet, skapes forut-

setninger for at byggingen av boliger kan skape et nullsumspill i kommunebudsjettet. For å få til 

dette kreves det at virkemidler ses i sammenheng, og det er vårt inntrykk at kommunen har be-

hov for å utvide sin kompetanse og ressurser på området.  

 

Det som er kommet frem i våre intervjuer er at kompetansen på Husbankens virkemidler er kon-

sentrert om enkeltpersoner. Alle søknader til Husbanken går også gjennom én person. Dette bi-

drar til at organisasjonen har utfordringer knyttet til sårbarhet og fleksibilitet, selv om det ved 

denne organiseringen er opparbeidet en sterk kompetanse for boligkonsulenten. Dersom kompe-

tansen om de ulike boligsosiale virkemidlene i større grad hadde vært spredd i organisasjonen, 

ville også flere ulike aktører som jobber nært med brukere av kommunens tjenester aktivt kunne 

veiledet og gitt god informasjon om hvilke muligheter som eksisterer for brukerne de er i kontakt 

med. Ved slik informasjon kan man nå flere brukere som ikke selv tenker at de kan kvalifisere for 

ulike boligsosiale virkemidler, men som både har behov og rett på denne type støtte.  

  

Det har samtidig blitt fremhevet i gjennomførte intervjuer at det er gode diskusjoner og vurde-

ringer på boligtildelingsmøter knyttet til bruk av Husbankens virkemidler. På tildelingsmøtene 

diskuteres alltid muligheten for at søkeren kan klare seg selv på boligmarkedet, dersom for ek-

sempel han/ hun får tildelt bostøtte, startlån eller lignende.  

 

Under følger en tabell som viser en oversikt over bruken av boligsosiale virkemidler i Elverum og 

sammenlignbare kommuner.  
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Tabell 4-1: Bruken av boligsosiale virkemidler i Elverum og sammenlignbare kommuner 

 
Kilde: SSB 

 

Vi ser at Elverum kommune stort sett befinner seg på gjennomsnittlige verdier i denne tabellen.  

Det som er verdt å merke seg, er at kommunen har et høyt antall videretildelte startlån per 

1.000 innbygger. Dette gjenspeiler også noe som er blitt ytret i våre intervjuer, nemlig at kom-

munen ligger relativt langt fremme med tanke på bruk av startlån.   

 

4.7 Interkommunalt samarbeid  

Det har blitt fremhevet i våre intervjuer at et interkommunalt samarbeid kan muliggjøre et bedre 

differensiert tilbud enn det kommunen kan tilby alene. I dag har Elverum kommune flere inter-

kommunale samarbeider på gang. Ett av disse er ”Sju kommuner i samhandling”, der kommune-

ne Engerdal, Trysil, Åmot, Stor-Elvdal, Åsnes, Våler og Elverum samarbeider om forberedelsene 

til Samhandlingsreformen. Samtlige av disse kommunene er interesserte i løpende informasjon 

om det pågående BoSo arbeidet i Elverum. Om dette kan resultere i et praktisk samarbeid for å 

løse de felles boligsosiale utfordringene kommunene står overfor, gjenstår å se. 

 

Den generelle tilbakemeldingen i våre intervjuer er videre at Elverum kommune som regel er den 

drivende faktorene i disse samarbeidene, og de fleste oppfatter at mulighetene for interkommu-

nalt samarbeid ligger mot kommuner som er sammenlignbare på et demografisk nivå. Dette vil 

da først og fremst være de kommunen vi har sammenlignet Elverum kommune med, nemlig 

Kongsvinger, Hamar, Ringsaker, Lillehammer og Gjøvik.  

  

4.8 Pågående endringer organiseringen av det boligsosiale arbeidet i Elverum 

Elverum kommune fremstår som nevnt som en dynamisk organisasjon som har iverksatt arbeid 

som vil kunne bøte på flere av de utfordringene vi påpeker i denne gjennomgangen.  

 

Endringer det siste halve året går både på organisatoriske endringer, endringer i tildelingsrutiner, 

endringer i booppfølgingsplan og endringer i forhold til å bedre samarbeidet.  

 

Organisatorisk er den største endringen at boligkontoret er flyttet til tjenestekontoret, samtidig 

som det jobbes med å utvide tjenestekontorets rolle.  

 

I forhold til tildeling, er det bestemt at dette nå skal gjøres ved et lengre tildelingsmøte hver 14. 

dag. Samtlige driftsavdelinger inviteres, og representantene fra driftsavdelingen får mulighet til å 

komme og gå ettersom deres aktuelle kandidater behandles. Et felles tildelingsmøte vil potensielt 

kunne bøte på mange av de utfordringene vi her har påpekt i forbindelse med å skape åpenhet 

om tildelingsprosessen og dele informasjon om ulike brukeres behov på tvers av organisasjonen. 

Det er også planlagt at det blir egne møter knyttet til flyktningtjenesten. Dette gjøres fordi bolig 

til flyktninger i første rekke handler om anskaffelser. Det er avsatt et eget budsjett for å kjøpe 

nye boliger i forbindelse med mottak av flyktninger. Dette vil da også ytterligere bidra til at man 

ikke trenge å ta i bruk utilfredsstillende boløsninger ved ankomst for denne brukergruppen.  

 

Videre er det besluttet at man skal jobbe mer med individuell bo- og oppfølgingsplan som et av-

talegrunnlag ved tildeling av bolig. Bo- og oppfølgingsplanen skal være del av vedtak om tildeling 

av bolig som fattes på tildelingsmøter, i tillegg til husleiekontraktene. Det er bestemt at denne 

avtalen skal spesifisere hvilke forutsetninger som eksisterer både for å få tildelt og for å beholde 

bolig. Dersom dette følges opp på en tilfredsstillende måte, vil det kunne bidra til at man får en 

tettere og bedre oppfølging av beboere i kommunens boliger.  

Elverum Kongsvinger Hamar Ringsaker Lillehammer Gjøvik

Folkemengde 19 979         17 436         28 662         32 842         26 571         28 974         

Antall garantier depositum til leie av bolig 45                63                -                   61                -                   295              

Antall lån til depsoitum 2                  -                   -                   4                  -                   295              

Beløp pr mnd statlig bostøtte (Husbanken) pr kommune 1 301 618    1 219 543    1 832 036    1 653 859    1 265 450    1 816 860    

Beløp pr mnd statlig bostøtte pr innbygger 65                70                64                50                48                63                

Viderefordelt beløp til boligtilskudd til etablering 862 000       1 175 907    1 720 000    1 591 000    400 000       1 316 000    

Gj.snittsbeløp boligtilskudd til etablering 172 400       195 984       286 667       265 167       100 000       219 333       

Beløp til boligtilskudd til etablering pr innbygger 43                67                60                48                15                45                

Viderefordelt beløp til boligtilskudd til tilpasning 357 000       1 062 000    347 000       794 000       325 000       1 106 000    

Gj.snittsbeløp boligtilskudd til tilpasning 27 462         55 895         38 556         46 706         40 625         110 600       

Viderefordelt boligtilskudd til tilpasning pr innbygger 18                61                12                24                12                38                

Videretildelt startlån fra kommunen 40 933 000  37 356 000  31 033 000  23 014 000  29 786 000  39 682 000  

Gj.snittsbeløp videretildelt startlån 487 298       583 688       795 718       523 045       1 063 786    748 717       

Antall videretildelt startlån 84                64                39                44                28                53                
Antall videretildelt startlån pr. 1.000 innbygger 4,2               3,7               1,4               1,3               1,1               1,8               
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Det er vedtatt et boligflytskjema på bakgrunn av et arbeid igangsatt for å bedre samarbeidet på 

tvers av organisasjonen. Fra februar 2011 har det vært avhold faste samarbeidsmøter i en ar-

beidsgruppe hvor ledere fra Familie og helse, PRO, Eiendom og NAV møtes for å diskutere hvor-

dan de kan forbedre samarbeid og prosedyrer tilknyttet det boligsosiale arbeidet. Her jobber man 

også med å tydeliggjøre ansvarsfordelingen på tvers i organisasjonen. Arbeidsgruppen har man-

dat til å implementere de endringer som besluttes. Vårt inntrykk er at disse samarbeidsmøtene 

har dannet et godt grunnlag for en felles forståelse av situasjonen som det kan bygges videre på.  

Samtidig må det påpekes at det er lang vei å gå for at hele organisasjonen samarbeider og mak-

ter å se helheten i kommunens boligsosiale arbeid. Det har blant annet blitt fremhevet i intervju-

er at selv om ledelsen i de ulike avdelingene har begynt å samarbeide, har tjenesteytere forelø-

pelig vanskelig for å se effekten av dette.  

 

Samarbeidsgruppen har også medført fortgang i implementeringen av BOKART, som ble nevnt al-

lerede i den boligsosiale handlingsplanen fra 2005. BOKART er et elektronisk system rettet mot å 

kunne gi kunnskap om hvilke behov som eksisterer blant de vanskeligstilte på boligmarkedet i en 

kommune. Ved en god implementering, vil BOKART kunne gi kommunen et bedre grunnlag for å 

planlegge for fremtidige behov. BOKART gir også mulighet til å dele kunnskap om brukere på 

tvers av tjenesteenheten i kommunen, noe som igjen vil kunne bidra til å øke det generelle 

kunnskapsnivået. Dette fordi alle avdelinger da kan få bedre oversikt over brukerens samlede 

behov, samt hva kommunen kan tilby av både tjenester og bolig. Blant annet fremhever NAV at 

dette vil bli et veldig nyttig oppslagsverk. Et eksempel som nevnes, er at man ved et slikt verktøy 

kan sikre varslingsrutiner dersom for eksempel en bruker må fornye sin søknad for at søknaden 

fortsatt skal være gjeldende. Søknaden må fornyes hvert halvår. Slik det er i dag, meldes det om 

at flere brukere har falt ut av systemet fordi søknaden ikke har blitt fornyet innen fristen. Samti-

dig oppgis det at brukerne ikke alltid har vært klar over at de må fornye søknaden, ei heller har 

de vært klar over når fristen går ut. Ved BOKART, kan det legges til rette for at denne type situa-

sjoner ikke oppstår, og medarbeider i kommunen kan enkelt slå opp i et felles verktøy for å gi 

svar på for eksempel om når søknad ble mottatt, søknadens status og når søknaden eventuelt 

må fornyes.  

 

Som nevnt tidligere, må det nevnes at Husbanken ikke lenger vil oppdatere eller gi samme grad 

av service i driften av BOKART som de har gjort til nå. Se avsnitt 4.2 for videre beskrivelse.  
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5. VEIEN VIDERE 

Utfordringene vi har observert i Elverum kommune er utfordringer vi finner igjen i mange andre 

kommuner. Fragmentert organisering, uklar rollefordeling, mangel på gjennomsiktighet, både for 

bruker og internt i organisasjonen, er utfordringer som også er gjenkjennelig fra forskning og 

evalueringer på området. Det betyr likevel ikke at man skal akseptere at utfordringene ikke kan 

imøtekommes. Ved å igangsette et boligsosialt utviklingsprogram har Elverum kommune vist vilje 

til endring, og vi har observert en organisasjon hvor det med relativt enkle grep kan gjøres klare 

forbedringer med hensyn til nåsituasjonen, uten betydelige endringer i de ressursmessige forut-

setninger.  

 

Dette kapittelet har to hoveddeler; en som går på det overordnede planmessige og boligforvalt-

ning og en del som går på organiseringen av individuell oppfølging.  

 

5.1 Fremskaffelse og forvaltning av boligmasse basert på brukernes behov 

Både planlegging, fremskaffelse og forvaltning av Elverum kommunes boligmasse knyttet til bo-

ligsosialt arbeid, bør basere seg på dagens og fremtidens behov. Som vist i kapittel 3, er det i 

dag boligbehov som ikke dekkes. I det følgende vil vi gi våre anbefalinger til tiltak som kan bidra 

til både å få bedre oversikt over dagens og fremtidens behov, samt hvordan disse behovene kan 

møtes.  

 

5.1.1 Kartlegging av behov for boligsosialt arbeid 

Våre funn tyder på liten grad av kartlegging av fremtidig behov for boligsosiale tjenester for de 

enkelte brukergruppene, både på kort og lang sikt. Dette fører igjen til at kommunens arealplan-

legging og utvikling av boligområder ikke i tilstrekkelig grad tar hensyn til boligsosiale behov. Et 

resultat er at man i ettertid må legge inn arealer for kommunale boliger eller institusjoner i 

kommunal- eller reguleringsplaner. Ved å implementere denne type boenheter i etterkant, skaper 

dette potensial for motstand blant naboer, noe som også har vært tilfelle flere steder i Elverum. 

Utbygging av egnede boliger og/ eller institusjoner tar også tid - gjerne fem år fra planlegging til 

ferdig bygg. Dette kan lett fører til frustrasjonen blant brukere og ansatte som skal håndtere et 

umiddelbart boligbehov. 

 

For å være i forkant av boligbehovet til de ulike brukergruppene, er det viktig å etablere rutiner 

for å kartlegge fremtidige behov. For eldre og pleietrengende vil andel av befolkningen som har 

behov for hjelp i hjemmet og/ eller behov for sykehjemsplass være relativt stabil, samtidig som 

brukergruppen øker da levealderen er økende. Det vil også være nødvendig å ta hensyn til even-

tuell omlegging til at eldre og pleietrengende bor lengre i eget hjem med tilhørende behov for til-

pasning av hjemmet og bistand i hjemmet ved beregning av fremtidig behov. Det er også et sta-

dig større behov for omsorgsboliger for denne gruppen.   

 

For psykisk og/ eller fysisk utviklingshemmede, vil det være relativt enkelt å få en oversikt over 

fremtidig behov. I intervjuer opplyses det at videregående skoler er flinke til å gi informasjon om 

elever som er psykisk og/ eller fysisk utviklingshemmede, og som da vil være aktuelle for å flytte 

for seg selv etter fylte 18 år. Samtidig gis det inntrykk av at denne informasjonen ikke benyttes 

som grunnlag for planlegging av boligbehov. Denne type rutiner og systemer bør etableres.  

 

For flyktninger vil fremtidig behov avhenge av vedtak om å ta i mot flyktninger, samt eventuelle 

familiegjenforeninger. Slik sett er det knyttet noe usikkerhet til beslutningen om mottak. Det vil 

derfor være viktig at beslutningen om mottak gjøres tilstrekkelig lang tid i forveien slik at man 

kan finne egnede boliger før mottak.  

 

For befolkningsgruppene som har boligsosiale behov grunnet lavt inntektsgrunnlag, vil også ge-

nerell fremskriving av disse gruppene kunne si noe om behovet for både bolig og boligsosiale vir-

kemidler.  

 

For brukergruppen med rus- og/ eller psykiatriske helseproblemer, vil det alltid være et behov, 

men for denne gruppen vil også behovet svinge mer tilfeldig avhengig av rekruttering til spesielt 

rusmiljøet. Sistnevnte kan behovet også påvirkes av det boligsosiale arbeidet, både gjennom å 
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tilby oppfølging, men også ved å tilby differensierte boliger som bidrar til å begrense eller hindre 

rekruttering av utsatte grupper. For å kjenne behovet, vil det være nødvendig å være i kontakt 

med miljøet, gjerne i form av utekontakt eller miljøarbeidere som ikke bare driver oppfølging i 

bolig. For personer med psykiatriske helseproblemer, kan det nevnes at det på landsbasis er en 

tendens til at denne gruppen øker i antall, spesielt da unge med psykiatriske helseproblemer 

gjerne i kombinasjon med rusmisbruk. 

 

For personer som avslutter soningsopphold, vil det være enklere å kartlegge behovet for både 

bolig og oppfølging da man har en konkret dato for når soningsoppholdet avsluttes. Det å få på 

plass rutiner for å sikre at arbeidet med å skaffe egnet bolig tidlig nok vil være viktig i denne 

sammenheng. Her er Kriminalomsorgen i frihet den viktigste samarbeidspartneren.  

 

Den siste brukergruppen vi har omtalt, er barn som har hatt behov for barnevernets tjenester, 

enten i form av bistand i hjemmet, eller ved å bo på barnevernets institusjoner. Også her tyder 

funn på at det ikke er på plass rutiner og systemer for å finne gode boløsninger for denne bru-

kergruppen ved overgang til voksenlivet. I dette tilfellet bør det i utgangspunktet avklares hvor-

vidt det er barnevernet eller andre kommunale enheter som skal ha ansvaret for planlegging av 

bosetting, og videre utarbeide rutiner for å være i forkant av behovet også for denne bruker-

gruppen.    

 

5.1.2 Arealplanlegging og fremskaffelse av boliger 

Boligsosialt behov bør aktivt integreres i fremtidige kommunal- og reguleringsplaner i Elverum 

kommune. Ved å ta aktivt stilling til hvor ulike brukergrupper skal plasseres, hvilke brukergrup-

per som passer inn i hvilke områder, og hvordan naboer bør informeres og inkluderes i planleg-

gingen, kan man i fremtiden forhåpentligvis unngå uheldige opphopinger av brukergrupper som 

oppfattes som truende og skremmende av naboer. Dette kan gjøres ved både å stille krav til type 

boliger som skal etableres, krav til størrelse på enheter i et boligområde, rekkefølgekrav, med 

mer (se avsnitt 3.1.3).  

 

Helt konkret skal det nå utvikles en by- og sentrumsplan som videre skal inngå i revideringen av 

arealplan for Elverum kommune. De boligsosiale behovene man allerede i dag har oversikt over, 

bør derfor integreres i denne planen.  

 

Å utarbeide en informasjonsstrategi overfor naboer, og det å legge til rette for velforeninger og 

lignende, kan også bidra til bedre inkludering av ulike brukergrupper som for eksempel nyan-

komne flyktninger. Informasjon kan også bidra til å redusere den opplevde graden av segrege-

ring mellom befolkningsgrupper som til dels oppleves i Elverum i dag.  

 

Utbygging og/ eller kjøp av boenheter må baseres på faktisk behov og gjennomført kartlegging. 

Spesielt når det gjelder utbygging tar det flere år fra planlegging til ferdig bygg.  

 

For de ulike brukergruppene, er det ulike boligbehov som fremgår.  

 

For eldre og pleietrengende er det hovedsakelig tilpasning av egne boliger, samt utbygging av 

omsorgsboliger som synes som en ønsket utvikling. I denne sammenheng er det viktig å følge 

opp med nødvendig bistand i hjemmet for at brukerne skal få et godt nok tilbud og faktisk kunne 

bo hjemme.  

 

For psykisk og fysisk utviklingshemmede, tyder funn på at det er behov for utbygging av tilpas-

sede boliger. Før utbygging kan det være fornuftig å inngå et samarbeid med aktuelle brukere for 

å vurdere hvorvidt det ønskes å bygge flere boliger i ett kompleks eller mer selvstendige boenhe-

ter, som samtidig hensyntar ressursutnytting for personal med ansvar for oppfølging av disse 

brukerne.  

 

For flyktninger tyder funn på at det er mangel på boliger for større familieenheter. Kommunen 

bør ta en aktiv beslutning hvorvidt det er hensiktsmessig å bygge ut denne type boliger eller om 

man skal møte dette behovet gjennom det private markedet.  
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For personer med lavt inntektsgrunnlag, er det dét å klare å skaffe seg en bolig på det private 

markedet som er hovedutfordringen. Som nevnt tyder funn på at det er mangel på leiligheter i 

nedre prissjikt, noe som bidrar til å gjøre denne situasjonen vanskeligere. Som vist i denne rap-

porten er det også et begrenset antall kommunale boliger tilgjengelig for denne brukergruppen i 

de tilfeller brukerne ikke klarer å skaffe seg bolig på det private eie- eller leiemarkedet.  

 

For å stimulere boligbygging i nedre prissjikt, har kommunen flere verktøy. Tomtepriser er en av 

faktorene som bidrar sterkest til å øke boligprisene for nybygg. Ved å stille billige tomter til rå-

dighet for utbygging av leiligheter til brukere med lav inntekt, kan dette bidra til å redusere bo-

ligprisene. Videre kan det gjøres aktive grep ved å velge billige, men gode, løsninger i material-

valg. Kommunen kan også stille krav til størrelser på boenheter og utnyttelsesgrad på tomtene 

gjennom reguleringsbestemmelser. Dette for å sikre at det ikke bygges større leiligheter som vil 

være for dyre for brukergruppen vi her snakker om.  

 

Dersom private utbyggere ikke ønsker å foreta utbygging av leiligheter i nedre prissjikt, kan det 

være hensiktsmessig at kommunen tar initiativ til denne type utbygging – enten i egen regi, eller 

i samarbeid med Elverum og Omegn boligbyggelag (EOBBL). Da EOBBL har kompetanse på både 

utbygging og drift av borettslag, ser vi det som en god løsning å involvere EOBBL for å utnytte 

deres kompetanse. 

 

Samtidig er det også viktig å benytte tilgjengelige finansielle boligsosiale virkemidler, som Hus-

bankens virkemidler, aktivt inn mot denne brukergruppen. Funn viser som nevnt at noen brukere 

har urealistiske forventninger til at kommunen skal stille opp med bolig. Ved å synliggjøre andre 

muligheter til å skaffe bolig på det private markedet, som startlån, bostøtte og lignende, kan 

medarbeiderne i kommunen bidra til å senke etterspørselen etter kommunale boliger og bistå til 

å nå målet om at flest mulig skal eie egen leilighet. For å kvalifisere til for eksempel startlån, kan 

det i forkant være behov for å bistå brukere til å rydde opp i disponering av egen økonomi. Dette 

kan være gjennom gjeldsrådgivning, hjelp til å sette opp budsjett for å disponere egen inntekt, 

bistand til å legge inn faste trekk og avtalegiro for å sikre at faste utgifter blir betalt og lignende.  

 

For gruppen med rus- og/ eller psykiatriske problemer er utfordringene størst. Som beskrevet er 

det et klart behov for differensierte boliger for denne gruppen med tilpasset grad av oppfølging. 

Det jobbes i dag med en plan om et lavterskeltilbud med døgnbemanning. Vi anbefaler at dette 

etableres. Det er viktig at dette lavterskeltilbudet er et midlertidig tilbud med fokus på å forbedre 

brukernes boevne. Videre anbefales det også å etablere enkle, lettstelte boliger som andre steg i 

boligtrappen. Her vil det også være nødvendig å tilby tett, tilpasset oppfølging, men ikke døgn-

bemanning som for lavterskeltilbudet. Se avsnitt 3.2.2.4 for beskrivelse av foreslåtte prosjekt for 

å møte behovet for både døgnbemannet lavterskeltilbud og lettstelte leiligheter uten døgnbe-

manning. Målet for hver enkelt bruker bør være å forbedre boevnen slik at de til slutt evner å bo 

i egen leilighet, enten leid eller eid. Følgelig bør booppfølgingen inkludere endrende tiltak som 

øker boevnen, i tillegg til nødvendig medisinsk og sosial oppfølging.  

 

For personer som avslutter soningsopphold, samt brukere i overgangen fra barnevernets an-

svarsområde til voksentilværelsen uten rett på oppfølging fra barnevernet, er det viktig å finne 

boliger som begrenser kontakt med belastede miljø. Dette for å hindre tilbakefall og rekruttering 

til kriminelle og rusbelastede miljø. Det å kunne tilby boliger i ”normale” nabolag, kan også bidra 

som en motivasjon ved at samfunnet ser på dem som likeverdige borgere, og naboer kan funge-

re som rollemodeller som bidrar til å korrigere adferd.  

 

5.1.3 Omløp i kommunale boliger og tildeling av boliger 

Frem til årsskiftet 2010/ 2011 har det som nevnt ikke blitt fattet formelle vedtak ved tildeling av 

boliger, verken med tanke på tidsbegrensinger for leieforholdet, eller krav og rettigheter for be-

boerne.  

 

For det første har dette resultert i relativt lav omløpshastighet på kommunale boliger. Kommunen 

opplever derfor stadig mangel på kommunale boliger, samtidig som flere av beboerne i kommu-

nale boliger ikke ville kvalifisert til tildeling dersom de hadde søkt i dag. Dette gjelder for eksem-

pel flere eldre med relativt lavt inntektsgrunnlag, men som ikke har øvrige boligsosiale behov. 
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Med for eksempel bostøtte, kunne denne brukergruppen sannsynligvis klart å finne bolig på det 

private markedet selv.  

 

For det andre har mangel på vedtak også medført at det er vanskelig å stille krav til beboerne. 

Spesielt for gruppen med rus- og/ eller psykiatriske helseproblemer, har dette gjort det vanskelig 

å sette opp mål for forbedringer og krav om at den enkelte skal motta booppfølging. I mange til-

feller opplever boveiledere at beboere ikke er hjemme ved avtalt oppfølging. Ved å legge inn krav 

om at man skal motta booppfølging i vedtak som følger tildeling av bolig, kan det også settes 

sanksjoner bak kravet. I praksis viser erfaring at brukere i etterkant er takknemlige for at de 

pliktet å slippe inn boveiledere, selv om de der og da, gjerne grunnet rus- eller sykdomsbildet, 

ikke ønsket hjelp.  

 

Det å innføre vedtak for alle tildelinger vil også bidra til klare roller og plikter for kommunen da 

det synliggjøres hva den enkelte bruker plikter, hva det offentlige tjenesteapparatet skal tilby av 

tjenester og oppfølging, samt tidsbegrensninger for leieopphold der hvert enkelt vedtak må vur-

deres på nytt når tidsfristen for vedtaket har gått ut. Dette, om det ivaretas i praksis, vil medføre 

en vurdering av hver enkelt beboers faktiske behov for kommunal bolig, og vil også sannsynligvis 

bidra til å øke omløpshastigheten på de kommunale boligene.  

 

5.2 Organisatoriske utfordringer og veien videre 

For å imøtekomme utfordringene som er beskrevet i kapittel 4, er det et behov for å styrke orga-

nisasjonen på flere punkter. Som påpekt i kapittel 4.8, er det boligsosiale et tema det den siste 

tiden ser ut til å være tatt tak i, og Elverum kommune fremstår som en organisasjon mottagelig 

for endringer, noe som skaper gode forutsetninger for faktisk implementering av nye ideer.  

 

Vi observerer at flere av de tiltakene vi her foreslår for å møte utfordringen tangerer mange av 

de utfordringene som ble belyst i boligsosial handlingsplan for Elverum kommune fra 2005. 

Kommunen har med andre ord vært klar over problemstillingen i lang tid, men handlingsplanen 

ser ikke ut til å ha blitt forankret i organisasjonene. Utfordringen ligger derfor mer i å ta tak i 

problemene fremfor å identifisere dem. Derfor vil vi understreke at den viktigste jobben Elverum 

kommune har foran seg ligger i å forankre de faktiske løsningsforslagene på tvers i organisasjo-

nen og implementere dem. Når det nå, som et resultat av deltagelse i Husbankens boligsosiale 

utviklingsprogram, skal lages en ny strategi, må strategien utformes på en slik måte at den kan 

ligge som et førende dokument for andre fagspesifikke handlingsplaner, inkludert kommende 

arealplaner.   

 

Dette delkapittelet tar for seg noen overordnede betraktninger om veien videre for organisering-

en av det boligsosiale arbeidet i Elverum, før vi beskriver hvordan vi mener disse betraktningen 

bør gi seg utspill i ulike deler av det boligsosiale arbeidet.  

 

5.2.1 En helhetlig organisasjon   

NOVA- rapporten Fragmentert og koordinert; organiseringen av boligsosialt arbeid i norske kom-

muner9 ser nærmer på organisering av boligsosialt arbeid i norske kommuner. Rapporten viser at 

fragmentert organisering, sammen med svak samordning, kan føre til uhensiktsmessig og lite 

helhetlig bruk av virkemidlene med negative konsekvenser både for kommunene og den enkelte 

bruker. Fragmentert organisering betyr også en oppsplittet boligfaglig kompetanse i kommunene. 

Dette er en beskrivelse vi finner ligger nært opp til nåsituasjonen i Elverum. Forfatteren påpeker, 

som mange andre, at samforvaltning av alle eller de fleste boligsosiale oppgavene gir det beste 

grunnlaget for samordning av virkemidlene og et helhetlig tilbud til brukere.  

 

Et første tiltak som må gjøres i Elverum, er å gjennomgå roller og stillingsbeskrivelser for å tyde-

liggjøre hvem som har ansvar for hva innenfor det boligsosiale arbeidet. I dette arbeidet må det 

også sikres at alle brukere, og deres behov, dekkes av de roller og stillingsbeskrivelser som utar-

beides. Det må sikres at ingen brukere, eller deler av en brukers boligsosiale behov, faller mel-

lom to stoler. Vi ser at mange av de endringene som er iverksatt bidrar til å bedre nåsituasjonen, 

men vi mener man bør kunne gå enda lenger på samordning av det boligsosiale arbeidet. Sam-

                                                
9 Hansen, T., Langsether, Å., Sørvoll, J. (2008) Fragmentert og koordinert: Organisering av boligsosialt ar-

beid i norske kommuner. NOVA. 
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ordningen må da innrettes på en slik måte at den kan overkomme de utfordringene vi har på-

pekt, både med tanke på enhetlig kartlegging av den enkelte boligsøkers behov i forkant av tilde-

linger, gjennomsiktighet og åpenhet om selve tildelingen, og en helhetlig koordinering av oppføl-

gingsarbeidet.  

 

Innenfor det boligsosiale arbeidet er det flere fagfelt som berøres, og det er derfor viktig at man 

har en fagspesifikk spissing i henhold til brukergruppene. Det er likevel et behov for at arbeidet 

gjøres mer tverrfaglig og åpent. Dette gjelder fra behovet om bolig blir registrert, kartlegging av 

brukernes behov, via tildeling/ avslag av søknad om bolig til booppfølging. Ulike enheter følger 

ulike brukerbehov, men som det er organisert i dag ses ikke brukernes behov nødvendigvis i 

sammenheng. Det bør være ulike fagavdelinger som står ansvarlig for ulike deler av en brukers 

behov da booppfølging krever en gitt fagkompetanse avhengig av om brukeren er for eksempel 

fysisk eller psykisk utviklingshemmet, har psykiatriske helseproblemer eller om brukeren bare 

trenger litt praktisk bistand for eksempel til å håndtere egen økonomi. Men dersom en bruker har 

flere behov, som for eksempel eldre rusmisbruker som utvikler demens, må behovet for både 

egnet sted å bo og for tilpasset booppfølging ses i sammenheng. En bruker med sammensatte 

problemer bør slippe å fortelle om sin situasjon til ulike saksbehandlere – både fordi det er en 

personlig belastning å fortelle om denne type problemer, men også fordi risikoen for at ikke alle 

saksbehandlerne får lik informasjon kan føre til feil beslutning i ett av leddene. Sistnevnte kan 

gjøre at brukeren ikke får tilstrekkelig/ riktig hjelp til riktig tid. Det er av stor betydning at bruke-

re av kommunes tjenester har ett tydelig kontaktpunkt og én saksbehandler brukeren kan for-

holde seg til i organisasjonen. Selv om brukere kan ha behov som går på tvers av fagavdelinger 

må det være opp til den utnevnte saksbehandler å koordinere dette, ikke den enkelte bruker.  

 

Det er særlig sentralt at det må være et tydelig kontaktpunkt for alle henvendelser angående det 

boligsosiale arbeidet i kommunen. Det gjelder både for brukere av kommunens tjenester, men 

også for ansatte i kommunen (internt henvendelsespunkt). I og med at det allerede er igangsatt 

en utvidelse av tjenestekontoret, se avsnitt 4.8, kan de være en idé at tjenestekontoret blir dette 

kontaktpunktet. I så tilfelle, vil det være naturlig at et utvidet tjenestekontor har et koordineren-

de ansvar for å henvise brukeren til saksbehandler med rett kompetanse for å bistå brukeren i 

forhold til de behov brukeren har. Den enkelte saksbehandler må tildeles etter brukerens behov. 

Det vil si at personer med rus- og/ eller psykiatriske helseproblemer får en fagperson med rett 

kompetanse. Det samme vil gjelde for de øvrige brukergruppene. Ved å ha én saksbehandler den 

enkelte bruker kan forholde seg til med tanke på alle sine boligsosiale behov, vil det være langt 

enklere for brukeren å formidle sine samlede behov. Dersom utnevnte saksbehandler ikke har 

nødvendig kompetanse for å møte alle brukerens behov, bør saksbehandler da stå ansvarlig for å 

hente inn øvrig kompetanse, for eksempel ved å henvise til andre når det kommer til boligsosiale 

virkemidler, gjeldsrådgivning, eller kompetanse innfor andre fagfelt. Det er videre viktig at tildelt 

saksbehandler har et koordinerende ansvar for individuell plan for den enkelte bruker, og sørger 

for at bo- og oppfølgingsplaner etterleves.  

 

En konsekvens av mangel på gjennomsiktighet og gode samarbeidsrutiner, er at de ulike avde-

lingene ikke ser de overordnede behovene i kommunen som helhet og at det derfor oppstår situ-

asjoner der enhetene kun ser deler av en brukers behov fremfor å se brukerens behov under ett. 

For å sikre en helhet og felles forståelse av utfordringer på tvers i kommunen, vil man trolig 

komme et stykke på vei med de planlagte felles tildelingsmøter, men det er også viktig at den 

framtidige boligsosiale strategien gir tydelige målsetninger som sikrer forståelse for prioriteringer 

på tvers av driftsenhetene.  

 

Vi forslår også at det utvikles et felles kartleggingsskjema på tvers av brukergrupper. Kartleg-

gingen må gjøres av personer med fagkompetanse på den enkelte brukers behov, men dersom 

man har et felles skjema kan kartleggingsprosessen gjøres tydeligere på tvers av organisasjonen. 

Man sikrer også at behov som én fagenhet i utgangspunktet ikke har tenkt på å kartlegge, blir 

kartlagt. Slik sett reduseres risikoen for at deler av en brukers boligsosiale behov ikke blir kart-

lagt.  

 

Det er også et behov for å tydeliggjøre boligkonsulentens rolle og spre den kompetansen som i 

dag kun sitter på boligkontoret. Dette må også ses i sammenheng med et behov for at informa-

sjon om tilgjengelig boligmasse i større grad systematiseres og spres til alle avdelinger som er 
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involvert i boligsosialt arbeid. Slik det er organisert i dag, viser funn at for mange arbeidsoppga-

vene konsentreres om boligkontoret uten at boligkontoret har tilstrekkelige ressurser til å hånd-

tere alle disse arbeidsoppgavene. Dette leder til en flaskehals i systemet. I tillegg er det vårt inn-

trykk at arbeidspresset leder til at de faktiske etablerte rutiner og retningslinjer til tider ikke et-

terfølges.  

 

5.2.2 Et koordinert og helhetlig booppfølgingstilbud 

Videre ligger det identifisert utfordringer knyttet til booppfølgingsarbeidet i kommunen. Dette 

inkluderer organisatorisk utfordringer i forhold til ansvarsfordeling, men også noen utfordringer i 

forhold til hvordan arbeidet faktisk utføres.  

 

Organisasjonsmessig viser funn at det er utfordringer knyttet til grenseoppganger mellom ulike 

avdelingers oppfølgingsansvar. Det er derfor nødvendig for kommunen å tydeliggjøre ansvaret 

for oppfølgingstilbudet og danne grunnlaget for et helhetlig kompetansebasert booppfølgingstil-

bud. Det bør utredes om det i første rekke er behov for en tydeliggjøring av de ulike enhetenes 

ansvar innenfor booppfølging, med tilhørende kompetanseutvikling på feltet, eller om det er be-

hov for å legge et utvidet ansvar på én booppfølgingsenhet med tilhørende utvidelse av denne 

enhetens ressurser. Det viktige er at de ulike brukerne får et tilpasset booppfølgingstilbud basert 

på sine behov, ikke basert på hvilke tjenester de ulike avdelingene har under sitt ansvarsområde. 

Det må også defineres hvilken avdeling som skal være kontaktpunk for henvendelser fra ekster-

ne aktører, som politiet eller venner/ familie av en bruker, som ønsker å melde fra om et oppføl-

gingsbehov. 

 

I omsorgsplanene for Elverum kommune påpekes det at det er et behov for å se oppfølgingsar-

beidet i en trappetrinnmodell som sikter på å gjøre brukere av tjenestene mer og mer selvsten-

dig. Vi observerer at en noe tilsvarende modell legges til grunn i Elverum kommunes boligsosiale 

handlingsplan fra 2005. Selv om ”hjelp til selvhjelp” ser ut til å være et rådende mantra i hand-

lingsplaner, har det av ulike årsaker vært vanskelig å implementere dette i praksis. I det videre 

boligsosiale arbeidet bør det legges til grunn endrende fremfor kompenserende tiltak. Dette kan i 

første omgang være mer ressurskrevende, men på sikt vil endret adferd medføre mindre behov 

for oppfølging da samme feil i stadig mindre grad vil gjentas.   

 

Dersom booppfølging og -veiledning styrkes, vil det være mulig å øke gjennomstrømningen av 

beboere i kommunale utleieboliger. De igangsatte boligflytprosessen, jamfør avsnitt 4.8, er et 

steg i denne retningen. Det overordnede målet for booppfølging bør være å sette de ulike bru-

kerne i stand til å eie egen bolig, gjerne ved hjelp av Husbankens virkemidler.   

 

5.2.3 En kunnskapsdelende og kunnskapsutviklende organisasjon 

Vi vil i lys av behovet for et kompetansebasert booppfølgingstilbud også få fremheve at det kan 

være behov for å gjennomgå hvordan kunnskap deles og utvikles i kommunen. Det er vår opp-

fatning at kommunen har et uutnyttet potensial med tanke på hvordan man utnytter den boligso-

siale kompetanse i kommunen, samt hvordan man sammenstiller og deler informasjon om bruke-

re av kommunens boligsosiale tjenester.  

 

Dette betyr at det er et behov for å systematisere og formaliser den kunnskapen organisasjonen 

besitter.  Dette behovet kan eksemplifiseres ved kommunens kompetanse om Husbankens bolig-

sosiale virkemidler. Riksrevisjonen påpekte i den mye omtalte rapporten fra 200810, at virkemid-

lene rettet mot vanskeligstilte ikke i tilstrekkelig grad ses i sammenheng, og at koordinering av 

de ulike virkemidlene ikke fungerer godt nok på kommunalt nivå. Dette har vi også observert i 

Elverum. Vi ser at det er et behov for å styrke kommunes generelle kompetanse på Husbankens 

virkemidler, samt se denne i sammenheng med, og utvikle kompetanse på, tilhørende saksbe-

handling. Som det er organisert nå, der én til to personer har nærmest all kontakt opp mot Hus-

banken, fremstår organisasjonen som sårbar på dette feltet. Oversikten over bruken av de bolig-

sosiale virkemidlene viser at Elverum ikke skiller seg markant ut i forhold til sammenlignbare 

kommuner. Samtidig er det sannsynlig at dersom man sprer kompetansen om Husbankens vir-

kemidler, vil man kunne være mer fleksibel i henhold til bruken av disse virkemidlene, samt også 

                                                
10 Riksrevisjonen (2008). Dokument nr. 3:8 (2007–2008). Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de 

vanskeligstilte på boligmarkedet. 
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nå flere brukere som kan kvalifisere for støtte fra Husbanken gjennom medarbeider som er i kon-

takt med brukerne gjennom sitt arbeid.  

 

Vi observerer også et generelt behov for systematisering av den kunnskapen kommunen besitter. 

Dersom det lages skriftlige beskrivelser av prosedyrer og rutiner, vil man lettere kunne dele den-

ne kunnskapen på tvers. Slik situasjonen er nå, opplever vi at det er for stor grad av ”taus”, 

uformalisert kunnskap i organisasjonen. Dette gjør organisasjonen sårbar dersom nøkkelmedar-

beidere blir syke eller slutter. Dersom kunnskap i større grad formaliseres, vil man også skape 

forutsetningene for at prosedyrer og rutiner kan videreutvikles og bearbeides.  

 

5.2.4 Særskilt om brukere med rus- og/ eller psykiatriske helseproblemer 

Norsk forskning på denne brukergruppen understreker viktigheten av at det satses på å frem-

skaffe et varig botilbud under trygge omgivelser. Rokkansenterets rapport På randen av å bo11 vi-

ser at for personer med psykiatriske lidelser representerer institusjonsopphold sjeldent et brudd i 

deres livssituasjon. Å flytte inn i en egen bolig derimot, vil trolig representere et slikt brudd. Et 

tilsvarende funn finner vi i Fafo-rapporten Ikke bare bare å bo12 hvor vi blant annet ser at kombi-

nasjonen av bolig og tjenester har ført til økt bostabilitet blant brukere og videre ledet til mindre 

bruk av midlertidig botilbud.  

 

En bolig er helt avgjørende for livskvaliteten, og bolig under trygge omgivelser bør derfor være et 

selvstendig mål for bistand rettet mot personer med rus- og/ eller psykiatriske helseproblemer. 

Det er en mangel på lavterskeltilbud i Elverum, og lavterskeltilbudet som diskuteres i avsnitt 

3.2.2.4, eller lignende løsning, bør etableres. Her er det også et behov for videre tilpassede boli-

ger som et steg to i boligtrappen, som også diskuteres i avsnitt 3.2.2.4.  

 

Det må nevnes at etablering av de to ovennevnte botilbudene kan synes ressurskrevende. Sam-

tidig er det flere av brukerne som er aktuelle for disse boalternativene som i dag bor i dyre mid-

lertidige løsninger som ikke er tilfredsstillende, som for eksempel campinghytter eller moteller/ 

hoteller. Mangel på endrende tiltak medfører videre at behovet for booppfølging ikke reduseres 

over tid. Ved å satse mer offensivt på endrende tiltak, som i starten er ressurskrevende, vil 

booppfølgingsbehovet forhåpentligvis reduseres over tid, og følgelig være mindre ressurskreven-

de. I denne sammenheng må det selvfølgelig understrekes at livskvaliteten for brukerne som 

mottar et bedre tilpasset booppfølgingstilbud i tilpassede boliger vil øke, noe som er et mål i seg 

selv. 

 

Gitt situasjonen der for eksempel vaktmestere tilknyttet eiendomsavdelingen føler utrygghet ved 

å gå inn i gitte leiligheter, er det et behov for å øke samarbeidet mellom medarbeidere med 

kompetanse på å håndtere spesielt personer med rus- og/ eller psykiatriske problemer og eien-

domsavdelingen. Vaktmestere, og andre medarbeidere som eventuelt oppsøker hjemmet til bru-

kere som kan virke truende, bør få opplæring i hvordan de skal håndtere situasjoner de oppfatter 

truende. Erfaringer fra andre kommuner viser at vaktmestere med denne kompetansen, faktisk 

kan styrke booppfølgingsarbeidet ved at brukerne kanskje forteller ulike ting til dem enn til fag-

personene som arbeider med for eksempel rehabiliteringstiltak. Slik sett kan mer uformell infor-

masjon gitt til vaktmesteren, om den deles, gi et bedre helhetsbilde av brukerens behov. Dette 

gir også en bedre mulighet til å finne de riktige tiltakene for den enkelte bruker. Erfaringer fra 

andre kommuner viser også at fagpersoner som arbeider med endrende tiltak er avhengig av til-

litt fra brukeren. I noen tilfeller har fagpersoner opplevd at dette tillitsforholdet kan svekkes ved 

å stille krav til for eksempel hvordan boligen skal ivaretas. Ved å la vaktmester stille krav til den-

ne type praktiske forhold, har man oppnådd en god arbeidsdeling der fagpersonene i større grad 

kan konsentrere seg om endrende tiltak.     

 

5.2.5 Særskilt om brukergruppen flyktninger 

Vårt inntrykk er at det den siste tiden, etter at flyktningtjenesten ble lagt til kulturenheten, har 

blitt etablert et langt sterkere og mer helhetlig booppfølgingstilbud til denne brukergruppen. Det 

må samtidig defineres hvem som har ansvar for innvandrere som ikke har fått tilstrekkelig opp-

                                                
11 Taksdal, A. (2006). På randen av å bo, erfart kunnskap om livet og flyttingene mellom psykiatri, rusom-

sorg, gater, hospitser og egne boliger. Rokkansenteret. 
12 Skog Hansen, I.L, Gautun, H., Langsether, Å. & H.C. Sandlie (2008) Ikke bare bare å bo. FAFO 
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læring i det å bo i norske hjem, men som nå har bodd i Elverum i mer enn fem år og derfor ikke 

ligger inn under flyktningtjenestens ansvarsområde.  

 

Vi ser videre at det er et behov for enten større rotasjon eller større tilgang på boliger for spesielt 

store familieenheter. Som nevnt er det mangel på denne type boliger, og kommunen bør ta en 

beslutning på hvorvidt kommunen skal bygge denne type boliger, eller om man skal basere seg 

på å kjøpe eller leie inn denne type boliger på det private markedet.  

 

En løsning som kan virke positivt med tanke på å nå toppen i boligtrappen, nemlig eie egen bolig, 

er at flyktninger som får tildelt en bolig får bo der i et visst antall år, og får vite at de kan kjøpe 

boligen på et senere tidspunkt dersom brukeren har mulighet til dette økonomisk sett. For å un-

derstøtte kjøp bør også Husbankens virkemidler, som startlån, tas aktivt i bruk. I denne sam-

menheng kan det nevnes at erfaringer fra andre kommuner viser at det i gitte muslimske miljøer 

praktiseres at man ikke kan ta opp rentebærende lån. Hvorvidt dette er en utfordring i Elverum 

har ikke kommet frem i intervjuene, men det er et forhold som er verdt å være oppmerksom på i 

arbeidet for å understøtte at flest mulig skal kunne eie egen bolig.  

 

Vi vil uavhengig av løsningsmodell understreke at dersom man sikrer at flyktninger har egnede 

boliger, gitt at de får tilbud om nødvendig boveiledning, vil dette kunne gjøre integreringsarbei-

det lettere. 

 

5.2.6 Avsluttende om andre brukergrupper innenfor det boligsosiale feltet 

Det er til slutt også viktig å påpeke at det i tillegg til de brukergruppene vi eksplisitt gjennomgår i 

denne rapporten finnes en stor andel vanskeligstilte på boligmarkedet som ”ligner” på den gjen-

nomsnittlige befolkningen. Dette gjelder da personer og hushold som for en kortere eller lengre 

periode sliter med dårlig økonomi og/ eller andre utfordringer som gjør det vanskelig for dem 

selv å sørge for sitt eget hushold. NOVA-rapporten Bolig og levekår i Norge 200713 viser at blant 

dem som er vanskeligstilte på boligmarkedet innenfor dette segmentet, tror de fleste de vil eie 

bolig om tre år. Denne undersøkelsen viser også til empiri som understøtter at dette er svært 

sannsynlig. Det er viktig også å huske på denne brukergruppen i det videre arbeidet med bolig-

sosial handlingsplan og sørge for at forholdene ligger til rette for at så stor andel som mulig av 

denne gruppen selvstendiggjøres så fort som mulig.  

 

Som vist har tilgangen på rimelige leiligheter i Elverum de senere årene blitt betydelig lavere. 

Dette rammer spesielt gruppen lavtlønte, og da gjerne unge i etableringsfasen. Husbankens vir-

kemidler kan da være en hjelp på vei for å skaffe egen bolig. I intervjuer vises det også til at en 

rekke av disse brukerne har opparbeidet seg kortsiktig gjeld, og derfor har vanskeligheter med å 

få lån. For denne brukergruppen, vil det være viktig å kunne bistå med økonomisk rådgivning for 

å kunne håndtere situasjonen.  

 

 

  

                                                
13 Sandlie, H.C., Gulbrandsen, L., & K. Aarland (2010) Bolig og levekår i Norge 2007. NOVA. 
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VEDLEGG 1 – FREMSKRIVING AV BEFOLKNINGSGRUPPER 
I dette vedlegget har vi foretatt en beregnet fremskrivning av befolkningsgrupper med ulike sosi-

aldemografiske kjennetegn.  

 

De historiske data, som er anvendt som bakgrunn for fremskrivningen, er hentet fra Helsedirek-

toratets database om kommunehelseprofiler14 og ulike statistikker fra SSB. I tabell 1 ses en be-

skrivelse av hvordan de enkelte variablene er definert. For nærmere informasjon om variablene 

henvises det til hjemmeside til Helsedirektoratets kommunehelseprofiler og SSB. 

Tabell 5-1: Definisjon av variablene (siste år for tilgjengelig statistikk i parentes) 

Indikator Beskrivelse/ definisjon Kilde 

Personer med lav inntekt 

(2008) 

Antall bosatte personer i alde-

ren 17 år og over med brutto-

inntekt under kr. 100 000 i 

prosent av antall innbyggere i 

alderen 17 år og over. 

SSB, tabell 08409 (antall ar-

beidsledige) og tabell 07459 

(folkemengde etter kjønn og 

ettårig alder) 

Arbeidsledige i alderen 16-

24 år (2009) 

Antall registrerte arbeidsledige 

i alderen 16-24 år i prosent av 

totalt antall innbyggere i alde-

ren 16-24 år. 

SSB, tabell 04682 (Behovspro-

fil nivå 3) og tabell 07459 

Arbeidsledige i alderen 25-

66 år (2009) 

Antall registrerte arbeidsledige 

i alderen 16-24 år i prosent av 

totalt antall innbyggere i alde-

ren 25-66 år. 

SSB, tabell 04682 (Behovspro-

fil nivå 3) og tabell 07459 

Total andel sosialhjelpstil-

feller lang sikt (2009) 

Sosialhjelpstilfeller i løpet av 

året. Registrerte tilfeller i løpet 

av året totalt i alderen 18 år 

og over, sett i forhold til total 

folkemengde i alderen 18 år 

og over per 1/1 året etter. 

"Langtidsmottaker" er definert 

som en person som har mot-

tatt sosialhjelp i 6-12 måneder 

i løpet av kalenderåret. 

Kommunehelseprofiler 

Sosialhjelpstilfeller lang 

sikt i alderen 18-24 år 

(2009) 

Sosialhjelpstilfeller i løpet av 

året. Registrerte tilfeller i løpet 

av året etter alder, sett i for-

hold til folkemengden i de ak-

tuelle aldersgruppene pr. 1/1 

året etter. "Langtidsmottaker" 

er definert som en person som 

har mottatt sosialhjelp 6-12 

måneder i løpet av kalender-

året. 

Kommunehelseprofiler 

Sosialhjelpstilfeller lang 

sikt i alderen 25-44 år 

(2009) 

Sosialhjelpstilfeller i løpet av 

året. Registrerte tilfeller i løpet 

av året etter alder, sett i for-

hold til folkemengden i de ak-

tuelle aldersgruppene pr. 1/1 

året etter. "Langtidsmottaker" 

er definert som en person som 

har mottatt sosialhjelp 6-12 

måneder i løpet av kalender-

året. 

Kommunehelseprofiler 

Sosialhjelpstilfeller lang 

sikt i alderen 45-64 år 

Sosialhjelpstilfeller i løpet av 

året. Registrerte tilfeller i løpet 

Kommunehelseprofiler 

 

                                                
14 Helsedirektoratets kommunehelseprofiler: http://nesstar.shdir.no/khp/ 
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Indikator Beskrivelse/ definisjon Kilde 

(2009) av året etter alder, sett i for-

hold til folkemengden i de ak-

tuelle aldersgruppene pr. 1/1 

året etter. "Langtidsmottaker" 

er definert som en person som 

har mottatt sosialhjelp 6-12 

måneder i løpet av kalender-

året. 

Sosialhjelpstilfeller lang 

sikt i alderen 65 år og over 

(2009) 

Sosialhjelpstilfeller i løpet av 

året. Registrerte tilfeller i løpet 

av året etter alder, sett i for-

hold til folkemengden i de ak-

tuelle aldersgruppene pr. 1/1 

året etter. "Langtidsmottaker" 

er definert som en person som 

har mottatt sosialhjelp 6-12 

måneder i løpet av kalender-

året. 

Kommunehelseprofiler 

Mottakere av attførings-

penger i alderen 16-66 år 

(2007)15 

Mottakere av attføringspenger 

i løpet av året i prosent av 

innbyggere i alderen 16-66 år. 

Kommunehelseprofiler 

 

Uførepensjonister i alderen 

16-49 år, med grunn- og/ 

eller hjelpestønad (2008) 

 

Pr 31/12. Uførepensjonister i 

alderen 16-49 år i prosent av 

innbyggere i alderen 16-49 år. 

Uførepensjonister omfatter 

bare mottakere av uførepen-

sjon fra folketrygdens kap. 12. 

Den inkluderer ikke mottakere 

av andre trygdeytelser som 

f.eks. grunn- og hjelpestønad 

hvis disse ikke samtidig mot-

tar uførepensjon. Mottakere av 

tidsbegrenset uførestønad er 

heller ikke inkludert. 

Kommunehelseprofiler 

Uførepensjonister i alderen 

50-66 år, med grunn- og/ 

eller hjelpestønad (2008) 

Pr 31/12. Uførepensjonister i 

alderen 50-66 år i prosent av 

innbyggere i alderen 50-66 år. 

Uførepensjonister omfatter 

bare mottakere av uførepen-

sjon fra folketrygdens kap. 12. 

Den inkluderer ikke mottakere 

av andre trygdeytelser som 

f.eks. grunn- og hjelpestønad 

hvis disse ikke samtidig mot-

tar uførepensjon. Mottakere av 

tidsbegrenset uførestønad er 

heller ikke inkludert. 

Kommunehelseprofiler 

Andel innvandrere av total 

befolkning (2010) 

Antall innvandrere og norsk-

fødte med innvandrerforeldre i 

prosent av totalt antall inn-

byggere. 

SSB, Tabell 07108 (innvandre-

re og norskfødte med innvand-

rerforeldre etter kjønn og 

landbakgrunn) og tabell 07459 

Andel enslige forsørgere 

(2008) 

 

Andelen enslige forsørgere 

(personer med utvidet barne-

trygd) av totalt antall innbyg-

gere 16 år og over, pr. 31/12. 

SSB, tabell 04682 (Behovspro-

fil nivå 3) og tabell 07459 

                                                
15 Fra 1. mars 2010 ble ordningen med attføringspenger (samt tidsbegrenset uføretrygd og rehabiliteringspenger) erstattet med ar-

beidsavklaringspenger. Tall for arbeidsavklaringspenger finnes kun på fylkesnivå.  
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Fremskrivningsmetoden 

Fremskrivningen av indikatorene er gjort ved å kombinere SSB's befolkningsfremskrivning for El-

verum med den historiske utvikling i indikatorene. I tabellene under viser vi befolkningsfrem-

skrivningen for Elverum frem mot år 2030.  

Figur 5-1: Befolkningsfremskrivning Elverum 

  
Kilde: SSB, tabell 08109 – middels nasjonal vekst 
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Figur 5-2: Befolkningsfremskrivning Elverum - aldersgrupper 

 
Kilde: SSB, tabell 08109 – middels nasjonal vekst 

 

Som vi ser av tabellen, vil antall personer i aldersgruppen 65 år og eldre øke fra 3.400 til 5.000 i 

perioden. Det er en økning på 51 prosent. Denne aldersgruppen er i hovedsak målgruppen for 

omsorgsboliger og sykehjem, og det vil derfor være viktig å være i forkant av utviklingen og leg-

ge til rette for utbygging av denne type boliger.  

 

Basert på fremskrivning av befolkningen i Elverum, har vi gjort anslag på hvor stor andel av be-

folkningen som inngår i de ulike målgruppene som er aktuelle for det boligsosiale arbeidet i Elve-

rum kommune. Det understrekes at det er en rekke variabler som påvirker de valgte indikatore-

ne, og at denne type fremskrivning derfor medfører stor usikkerhet. For eksempel kan en ny 

økonomisk nedtur, som finanskrisen, sterkt påvirke andelen av befolkningen som har behov for 

økonomisk bistand over kortere eller lengre tid. Det kan også være mer lokale forhold, som ned-

leggelse av en hjørnesteinsbedrift, eller motsatt etablering av nye arbeidsplasser i området, som 

kan påvirke målgruppen i Elverum mer uavhengig av hva som skjer på nasjonalt eller internasjo-

nalt plan. Omfanget av dette prosjektet gir heller ikke rom for dyptgående analyser på dette fel-

tet, og fremskrivningene må derfor leses som en pekepinn fremfor en fasit.  

 

Fremskrivningene er gjort basert på gjennomsnittsberegninger. For eksempel for fremskrivninger 

av andelen av befolkningen med lav inntekt, er denne beregnet ved å ta den historiske andelen 

av befolkningen som er 17 år og over i Elverum med lav inntekt, og gange denne andelen med 

det forventet antall innbyggere i alderen 17 år og over i Elverum i 2015. Slik får vi et bilde av 

forventet antall personer fra 17 år og over med lav inntekt i 2015. I dette eksempelet ligger den 

største usikkerheten i det å sette hvor stor andelen av befolkningen som er 17 år og over som 

forventes å ha en lav inntekt i 2015. Dette kan gjøres på mer eller mindre avanserte måter alt 

etter hvor detaljert nivå data finnes på.  

 

I vårt tilfelle har vi kun aggregerte data på kommunenivå fra omtrent 10 år tilbake. For å ta høy-

de for de variasjoner som oppstår over tid, har vi som utgangspunkt benyttet gjennomsnittet av 

de tilgjengelige historiske data. Dette vil dog ikke i alle tilfeller være et plausibelt estimat for den 

fremtidige forventede andel. Dersom det for eksempel er en generell fallende tendens, vil bruk av 

gjennomsnittet sannsynligvis overestimere beregnet andel. For å belyse denne problemstillingen, 

vises den historiske utvikling i data for de enkelte indikatorene i det følgende avsnittet.   

 

Vi har kun sett på data fordelt på aldersgrupper og ikke fordelt på for eksempel kjønn og opprin-

nelse. Fremskrivningen er basert på en gjennomsnittsbetraktning, der det antas at alle grupper 

utvikler seg likt. Dette kan gi utfordringer dersom for eksempel andelen av befolkningen med lav 

inntekt i en gruppe (for eksempel kvinner med annen etnisk opprinnelse) er markant høyere enn 

de øvrige befolkningsgruppene, og befolkningen i denne gruppe forventes å stige mer enn de øv-
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rige gruppene. I så tilfelle vil en gjennomsnittsbetraktning underestimere det forventede antall 

personer med lav inntekt. Estimatene må derfor leses med disse forbeholdene.     
 

Historisk utvikling 

I dette avsnittet viser vi den historiske utviklingen i de enkelte indikatorene for Elverum. I grafe-

ne er også gjennomsnittet i perioden 2000-2009 for Elverum vist (det vil si gjennomsnittet av ni-

vået på de enkelte årlige målepunktene for hver enkelt indikator), samt tilsvarende historisk ut-

vikling for hele landet for de samme indikatorene. Sistnevnte er tatt med for at vise om utvik-

lingen i Elverum har fulgt den generelle utviklingen i landet. Ved å sjekke om utviklingen i Elve-

rum følger landet for øvrig, vil det være letter å si noe om hvordan utviklingen forventes å bli 

fremover.  

Figur 5-3: Utvikling i andelen av befolkningen med lav inntekt 

 
Kilde: SSB, egne beregninger basert på tabell 08409 og tabell 07459  

 

Andelen av befolkningen med lav inntekt har, både i Elverum og Norge generelt, vært fallende si-

den år 2000. Hvis denne utvikling forventes å fortsette vil det å benytte gjennomsnittet for Elve-

rum fra år 2000 ikke være passende å anvende i fremskrivningen. 

 

Denne utviklingen er ikke overraskende, da beregningen er basert på nominelle tall der det ikke 

er tatt hensyn til inflasjon. Vi har derfor også sett på hvordan inntekten etter skatt for hushold-

ninger har utviklet seg i samme periode, for å se om inntekten har økt mer eller mindre enn re-

duksjonen i andel av befolkningen med lav inntekt. Tabellen under viser utviklingen i inntekt et-

ter skatt for husholdninger i samme periode, fra 2000-2009.  

 

Tabell 5-2: Indeks inntekt etter skatt for husholdninger. Median, og indeks for faste priser (1990=100) 

 
 

Inntektene har i perioden økt med 32 prosent, mens andel av befolkningen i Elverum med lav 

inntekt har blitt redusert med 50 prosent i samme periode. Med andre ord ser det ut til at ande-

len personer med lav inntekt har blitt redusert dersom man også hensyntar inflasjon, uten at tal-

lene lar seg direkte sammenligne.  

 

Vi ser også at andelen med lav inntekt i Elverum ligger under tilsvarende andel for hele landet.  
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Figur 5-4: Utvikling i arbeidsledigheten som andel av arbeidsstyrken for personer i alderen 16-24 år 

 
Kilde: SSB, egne beregninger basert på tabell 04682 og tabell 07459 

 

Figur 5-5: Utvikling i arbeidsledigheten som andel av arbeidsstyrken for personer i alderen 25-64 år 

 
Kilde: SSB, tabell 04682 (Behovsprofil nivå 3) og tabell 07459 

 

Andel arbeidsløse av den totale arbeidsstyrken for personer i alderen 16-24 år og 25-64 år har 

siden 2000 variert rundt henholdsvis i overkant og underkant av 2 prosent. Gjennomsnittet antas 

å være et godt anslag å benytte i fremskrivningen.  
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Figur 5-6: Utvikling i andelen av personer i alderen 18 år og over som mottar sosialhjelp på lang sikt 

 
Kilde: Kommunehelseprofiler 
 

Figur 5-7: Utvikling i andelen av personer i alderen 18-24 år som mottar sosialhjelp på lang sikt 

 
 

Kilde: Kommunehelseprofiler 
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Figur 5-8: Utvikling i andelen av personer i alderen 25-44 år som mottar sosialhjelp på lang sikt 

 

Kilde: Kommunehelseprofiler 

 

Figur 5-9: Utvikling i andelen av personer i alderen 45-64 år som mottar sosialhjelp på lang sikt 

 
Kilde: Kommunehelseprofiler 
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Figur 5-10: Utvikling i andelen av personer i alderen 65 år og over som mottar sosialhjelp på lang sikt 

 
 

Andelen av befolkningen som mottar sosialhjelp over lang tid, der lang tid er definert som mini-

mum 6-12 måneder i statistikken fra SSB, har siden år 2000 beveget seg relativt stabilt rundt 

gjennomsnittet både samlet sett og for alle de ulike aldersgruppene, det vil si rundt 2,0 prosent 

for personer i alderen 18 år og over, 4,5 prosent for aldersgruppen 18-24 år, rundt 3,0 prosent i 

aldersgruppen 25-44 år og rundt 3,0 prosent for aldersgruppen 45-65 år. For aldersgruppen over 

65 år er det kun en ubetydelig andel som mottar sosialhjelp på lang sikt. Gjennomsnittet siden år 

2000 antas derfor å være et godt anslag å benytte i fremskrivningen. Samtidig må det nevnes at 

andelene som mottar sosialhjelp på lang sikt i Elverum generelt sett ligger over landsgjennom-

snittet, og spesielt for aldersgruppen 18-24 år ligger gjennomsnittet godt over landsgjennomsnit-

tet.  
 

Figur 5-11: Utviklingen i mottakere av attføringspenger i løpet av året, 16-66 år 

 
Kilde: Kommunehelseprofiler 

 

Andelen av befolkningen, som mottar attføringspenger i løpet av året har siden år 2000 beveget 

seg relativt stabilt rundt et nivå på cirka 3 %. Gjennomsnittet antas derfor å være et godt anslag 

å benytte i fremskrivningen. Samtidig understrekes det at det kun foreligger statistikk for fire år, 

noe som ikke gir et godt grunnlag for å si noe om den langsiktige utviklingen.  Fra 1. mars 2010 

ble i tillegg ordningen med attføringspenger (samt tidsbegrenset uføretrygd og rehabiliterings-
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penger) erstattet med arbeidsavklaringspenger. Tall for arbeidsavklaringspenger finnes kun på 

fylkesnivå. 

 

Figur 5-12: Utviklingen i uførepensjonister i alderen 16-49 år 

  

Kilde: Kommunehelseprofiler 

 

Figur 5-13: Utviklingen i uførepensjonister i alderen 50-66 år 

  

Kilde: Kommunehelseprofiler 

 

Andelen av befolkningen i Elverum i aldersgruppen 16-49 år som er uførepensjonister viser en 

svakt fallende tendens. Vi ser den samme tendensen også for befolkningen i aldersgruppen 50-

66. Det er samtidig snakk om små endringer, og vi ser derfor gjennomsnittet som et godt anslag 

på fremtidig andel, dog heller i underkant enn i overkant av gjennomsnittet.  
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Figur 5-14: Andel innvandrere 

 
Kilde: SSB, egne beregninger basert på tabell 07108 og tabell 07459 
 

Som vi ser av grafen over, har andelen innvandrere av befolkningen totalt sett økt jevnt de siste 
årene. Det samme gjelder for landet sett under ett. Vi anser derfor at fremtidig andel vil ligge 
over gjennomsnittet. Det må samtidig nevnes at eksterne faktorer, som beslutninger om å ta 

imot flere eller færre flyktninger i kommunen, også kan påvirke denne andelen.  

Figur 5-15: Andelen enslige forsørgere 

 
 Kilde: SSB, egne beregninger basert på tabell 04682 og tabell 07459 

 

Som vi ser av figuren over, er det en fallende tendens i andel enslige forsørgere. Den samme 

tendensen gjelder også på landsbasis. Gjennomsnittet anses derfor å overestimere andelen ensli-

ge forsørgere i fremtiden.  

 

Fremskrivningen 

Fremskrivningene er gjort med utgangspunkt i tre scenarioer: 

 

Scenario 1: Fremskrivning basert på gjennomsnitt. Som den forventede fremtidige andel benyt-

tes gjennomsnittet av de historiske andelene (den stiplede linjen i grafene for den historiske ut-

viklingen). Scenario 1 baserer seg altså på antakelsen om at den gjennomsnittlige andelen for de 

siste 10 årene tilsvarer den fremtidige andelen.   

 

0,0 %

2,0 %

4,0 %

6,0 %

8,0 %

10,0 %

12,0 %

Elverum

Gjennomsnitt

Hele landet

0,0 %

0,2 %

0,4 %

0,6 %

0,8 %

1,0 %

1,2 %

1,4 %

1,6 %

1,8 %

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Elverum

Gjennomsnitt

Hele landet



 

 

 

 

 

 
 
 

53 

 

Som vist over, er det for noen av indikatorene relativt store variasjoner over tid. Dette gjør at 

den gjennomsnittlige historiske andel muligens ikke er det beste anslaget på fremtidig andel. Vi 

har derfor oppgitt to alternative scenarioer for noen av indikatorene.   

 
Scenario 2 (min): den laveste andelen som er observert siden år 2000 benyttes som den frem-
tidige andelen. 
 

Scenario 3 (maks): den høyeste andelen som er observert siden år 2000 benyttes som den 
fremtidige andelen. 
 
Hvilket scenario som er mest realistisk, kommer an på forventningene til utviklingen fremover.  

Tabell 5-3: Fremskrivning av scenario 1, 2 og 3 

Indikator Scenario Andel 2010 2015 2020 2030 

Personer med lav inntekt 
(17 år og over) 

Gjennomsnitt 15,1 %     2 378     2 495     2 598     2 854  

Minimum 11,0 %     1 736     1 822     1 897     2 083  

Maksimum 22,0 %     3 479     3 651     3 802     4 176  

Arbeidsledige i alderen 
16-24 år 

Gjennomsnitt 2,3 %         51         54         53         57  

Minimum 1,5 %         34         37         36         39  

Maksimum 3,2 %         73         78         76         82  

Arbeidsledige i alderen 

25-66 år 

Gjennomsnitt 1,8 %       196        198        206        218  

Minimum 1,1 %       124        125        130        138  

Maksimum 2,4 %       257        259        269        285  

Total andel sosialhjelps-
tilfeller lang sikt 

Gjennomsnitt 1,9 %       290        305        318        349  

Minimum 1,7 %       264        278        289        317  

Maksimum 2,2 %       341        359        374        410  

Sosialhjelpstilfeller lang 
sikt i alderen 18-24 år  

Gjennomsnitt 4,5 %         77         86         81         88  

Minimum 3,6 %         62         69         65         71  

Maksimum 5,6 %         96        108        102        110  

Sosialhjelpstilfeller lang 
sikt i alderen 25-44 år  

Gjennomsnitt 2,9 %       146        145        147        158  

Minimum 2,5 %       128        127        129        139  

Maksimum 3,4 %       174        173        175        189  

Sosialhjelpstilfeller lang 

sikt i alderen 45-64 år  

Gjennomsnitt 1,1 %         61         63         66         69  

Minimum 0,9 %         48         50         52         55  

Maksimum 1,3 %         69         72         76         79  

Sosialhjelpstilfeller lang 
sikt i alderen 65 år og 
over 

Gjennomsnitt 0,2 %          6           7           8           9  

Minimum 0,0 %           -           -           -           -  

Maksimum 0,4 %         13         15         17         20  

Mottakere av attførings-
penger i alderen 16-66 år 

Gjennomsnitt 3,1 %       405        418        427        455  

Minimum 2,5 %       330        341        349        371  

Maksimum 3,6 %       465        480        492        523  

Uførepensjonister i alde-
ren 16-49 år, med grunn- 
og/ eller hjelpestønad 

Gjennomsnitt 1,1 %         99        103        103        108  

Minimum 1,0 %         90         93         94         98  

Maksimum 1,3 %       110        114        115        120  

Uførepensjonister i alde-
ren 50-66 år, med grunn- 

og/ eller hjelpestønad 

Gjennomsnitt 3,9 %       173        176        187        205  

Minimum 3,7 %       163        166        176        193  

Maksimum 4,2 %       186        190        201        220  

Innvandrerbefolkning 

Gjennomsnitt 5,0 %       995     1 044     1 093     1 196  

Minimum 4,0 %       787        825        864        946  

Maksimum 6,6 %     1 311     1 375     1 439     1 576  

Enslige forsørgere 

Gjennomsnitt 1,3 %       208        218        227        249  

Minimum 1,0 %       154        161        168        185  

Maksimum 1,6 %       257        269        281        308  
Kilde: Egne beregninger 

 


