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1. Bakgrunn for prosjektet 
I 2009 vedtok Karmøy kommune og Haugesund kommune sine første Boligsosiale handlingsplaner (2009-
2012).  Under og etter arbeidet med planene, var de to kommunene i dialog om felles utfordringer og 
mulige tiltak/løsninger. Begge kommunene hadde behov for å få kartlagt sine boligsosiale utfordringer og 
tiltak ytterligere, og ønsket å samarbeide om dette. 
Kommunene søker i desember 2009 Husbanken om boligsosialt kompetansetilskudd til et 
samarbeidsprosjekt. I januar 2010 inngikk både Karmøy og Haugesund en treårig samarbeidsavtale med 
Husbanken Region vest. Formålet med avtalen er å styrke samarbeidet med Husbanken om flere konkrete 
tiltak innen kommunens boligsosiale arbeid, der partene har felles målsettinger og gjensidig kan bidra til 
måloppnåelse.  
 
Husbanken gir tilsagn om boligsosialt kompetansetilskudd til kommunenes samarbeidsprosjekt i april 2010, 
og ønsker at ”prosjektet gir særlig fokus på de mest vanskeligstilte og på boligetablering av ungdom og 
unge husstander” (tilsagnsbrev). Husbanken hadde også ønske om fokus på bosetting av enslige, 
mindreårige flyktninger. Begge prosjektkommunene har politiske vedtak om å ikke ta imot enslige 
mindreårige flyktninger denne perioden, prosjektet har derfor ikke hatt fokus på denne gruppen. 
 
Styringsgruppen for prosjektet har representanter fra begge kommuner, og hadde flere møter før 
ansettelse av prosjektleder (januar 2011). Det ble besluttet at prosjektarbeidet skulle pågå parallelt i begge 
kommuner og ha som mål og utvikle et samarbeid omkring det boligsosiale arbeidet i kommunene. 
Formålet med prosjektet var å belyse ulike tiltak og virkemidler som kan bidra til at vanskeligstilte får en 
bedre bosituasjon. Kommunene hadde før oppstart følgende forventninger til prosjektet: 
 

”Det er forventet at kommunene vil få en oversikt over bruken av dagens virkemidler og 
utfordringer. Målet med denne kartleggingen er å finne løsninger på hvordan kommunene bedre 
kan utnytte de ressursene man har, samt sette fokus på opplæring og bedre forståelse av dagens 
problematikk. Videre håper man å få forslag til mer helhetlige tiltakskjeder innenfor kommunen, og 
innsikt i om de tiltakene man benytter seg av i dag når de mest vanskeligstilte eller ikke. 
Det viktigste vil allikevel være at kommunene lærer av hverandre, og at man sammen kan utarbeide 
felles rutiner i forhold til de virkemidlene man har med hensyn til de boligsosiale utfordringene. 
Ønsket er at dette samarbeidet fortsetter videre også etter at prosjektperioden er over, slik at 
kommunene legger en felles strategi i det boligsosiale arbeidet fremover.”  

   (Statusrapport, des. 2010) 
 
Denne sluttrapporten er utarbeidet som en del av oppfølging av vilkårene for tilskuddet, og oppsummerer 
prosjektarbeidet i den tiden prosjektleder var ansatt (2011-2012). Det er 
i samme periode utarbeidet tre halvårsrapporter/statusrapporter knyttet til fremdriftsplan for prosjektet, 
og som rapporterer på prosjektplanen. 
 
Sluttrapporten innledes med en beskrivelse av prosjektorganiseringen og en kort vurdering av denne 
(Kap. 2). Deretter beskrives gjennomføring og fremdrift (Kap. 3), prosjektmålene og måloppnåelse 
kommenteres fortløpende i kap.4. En oversikt over prosjektets økonomi presenteres i Kap. 5, før rapporten 
avrundes med en kort sluttkommentar (Kap.6). 
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2. Organisering – roller og ansvar 
2.1. Prosjektplan og prosjektperiode 
Prosjektet har vært virksomt med forarbeid i styringsgruppen fra april 2010.  
Prosjektplanperioden var 1.1.2011 – 31.12.2012.  
Styringsgruppen hadde før oppstart utarbeidet forslag til milepælplan for prosjektet. Denne ble 
implementert i Prosjektplanen. Prosjektplanen ble utarbeidet av prosjektleder og godkjent av 
styringsgruppen mars 2011. I tillegg til milepælplan/arbeidsdisposisjon inneholder denne 
 
- Måldefinering  
- Rolle/ansvarsfordeling 
- Kommunikasjons/møte-plan 
- Risikovurdering/Tiltaksplan 
- Avgrensninger og Prosjektstruktur 
- Metodevalg 
 
I denne sluttrapporten er evaluering av måloppnåelse knyttet til prosjektplanens måldefinering, og 
gjenstand for kortfattet vurdering (Kap.4). 
 

2.2. Prosjekteier 
Karmøy kommune v/rådmannen har vært prosjekteier på vegne av begge kommuner. Styringsgruppen har 
hatt medlemmer fra begge kommuner. Karmøy kommune var formell søker av Husbankens 
kompetansetilskudd, og har disponert tilskuddsmidlene. 
 

2.3. Prosjektansvarlig 
Eiendomssjef Hans Erik Lundberg har hatt prosjektansvar, og har samtidig vært 
kommunenes kontaktperson i samarbeidet med Husbanken.  Leder av NAV/sosiale tjenester, Jonny 
Danielsen var ved oppstart prosjektets kontaktperson for Haugesund kommune, fra sept.2011 John Arne 
Ulland.  
 

2.4. Styringsgruppe 
Styringsgruppen har bestått av: 
 
Prosjektansvarlig  Hans Erik Lundberg  Eiendomssjef, Karmøy  
Kont. pers. Haugesund  Jonny Danielsen  Leder NAV, Haugesund 
(Fra sept. 2011)   John Arne Ulland  Seksjonsansvarlig planseksjon, Haugesund 
Prosjektleder   Alise Vea 
    Stål A. Alfredsen  Ass. rådmann, Haugesund 
    Sissel Hynne   Kommunaldirektør, Haugesund 
    Heine Skogland    Leder bygg og vedlikehold, Haugesund 
    John Gunnar Liknes  Leder rus- og aktivitets tjenester, Karmøy 
    Per A. Ulvedal   Stabsleder driftstøtte helse/oms., Karmøy 
Referent (jan.2011-mai2012) Heidi Synnøve Nymann  Rådgiver eiendomsavdelingen, Karmøy 
Konsultativt medlem  Olav Ohnstad   Seniorrådgiver, Husbanken Region vest 
 
 
Styringsgruppens rolle og aktivitet: 
 

Viktige beslutningspunkt for styringsgruppen har bl.a. vært godkjenning av prosjektplan og statusrapporter, 
arbeidsgruppen og dens arbeid. Gruppen har vært aktivt med i beslutningsprosesser rundt definisjoner, 
begrepsavklaringer og prosjektets fremdrift, struktur, prioriteringer og avgrensninger. 
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Styringsgruppen har hatt 12 møter i prosjektperioden (2011-2012), hvorav ett i sin helhet var satt av til 
evaluering av prosjektets måloppnåelse. I tillegg har gruppen vært på studietur i 3 kommuner. Gruppen har 
hatt stabil representasjon og godt oppmøte gjennom hele prosjektet. Referent gikk ut i permisjon i mai 
2012, denne oppgaven ble etter dette ivaretatt av prosjektansvarlig/prosjektleder. 
 

2.5. Prosjektleder 
Alise Vea har vært tilsatt som prosjektleder (100 % stilling). Stillingen har vært administrativt lokalisert i 
Karmøy kommune, men med kontor/arbeidssted i begge kommunene. Prosjektleders arbeidsoppgaver ble i 
stillingsutlysningen beskrevet slik: 
 
 Prosjektleder skal bidra til at kommunene får: 
 - bedre og mer eksakt kunnskap om (antall) vanskeligstilte 
 - forslag til mer helhetlige tiltakskjeder innenfor kommunene 
 - innsikt i om de tiltakene en bruker når de mest vanskeligstilte 

- innsikt i hvor en må sette inn mer opplæring og holdningsskapende arbeid, for å sørge for at  
kommunene som helhet prioriterer de mest vanskeligstilte 
 

Viktige arbeidsoppgaver for prosjektleder har vært: 
 
- Ledelse av prosjektet og arbeidsgruppen 
- Utarbeidelse av prosjektbeskrivelse og fremdriftsplan 
- Identifisering og håndtering av risiko 
- Bindeledd mellom styringsgruppe, arbeidsgruppe, berørte resultatenheter i begge kommuner og 
     andre interesseaktører 
- Forberede og planlegge møter i styringsgruppe og arbeidsgruppe 
- Fortløpende orientering og presentasjon av planer, fremdrift og resultater for styringsgruppen 
- Ha ansvar for prosjektets løpende aktiviteter og fremdrift, inkl. statusrapportering 
- Tilføre nødvendig kompetanse for prosessen 
- Bidra til samhandling mellom kommunene 
- Konflikthåndtering 
- Presentasjon av prosjektet i ulike fora 
- Bidra til kvalitetssikring av endelig resultat 
3 

2.6. Arbeidsgruppe 
Det ble tidlig i prosjektet avdekket behov for gjennomgang av tildelingskriterier og praksis ved tildeling av 
kommunale utleieboliger, i begge kommuner. Styringsgruppen besluttet i april 2011 å nedsette en 
arbeidsgruppe. 
 
Gruppen har bestått av representanter fra begge kommuner ved: Boligkonsulent/sekretær (begge 
kommuner), rådgiver eiendomsavdelingen (Karmøy), bestillerkontorene (begge kommuner) og leder av 
boligtildelingsutvalget (Karmøy). Prosjektleder har fungert som arbeidsgruppens leder.  
 
Arbeidsgruppens mandat var:  
                 ” …å klargjøre hvem som har ansvar for hva,  i forhold til ulike oppgaver ved tildeling av bolig.  

Utarbeide tildelingskriterier. Gjennomgang og vurdering av søknadsskjema om kommunal 
utleiebolig.” (fra møtereferat, april 2011) 
 

Etter kartlegging av boligforvaltningen i begge kommuner, ble mandatet utvidet til også 
”… å utarbeide beskrivelse av forvaltningspraksis for tildeling av kommunenes utleieboliger, i tråd 
med Lov om behandlingsmåte i forvaltningssaker.” (mai 2011) 

Arbeidsgruppen hadde totalt 7 møter, arbeidet ble overlevert styringsgruppen mars 2012. 
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2.7. Beslutning og kommunikasjon 
Prosjektleder har meldt behov for beslutninger til prosjektansvarlig og kontaktperson i kommunene. 
Beslutninger har vært lagt til prosjektansvarlig/kontaktperson og til avtalte møter med styringsgruppen.  
 
Kommunikasjon mellom prosjektansvarlig/kontaktperson og prosjektleder har gått fortløpende gjennom 
hele prosjektet. Det var satt opp møteplan for møter mellom styringsgruppen og prosjektleder.  
Prosjektleder har vært ansvarlig for å ivareta kommunikasjon med de enheter/etater og personer, i og 
utenfor organisasjonene, som det til en hver tid har vært behov for samarbeid med. 
Prosjektansvarlig og prosjektleder har hatt felles ansvar for kommunikasjon med Husbanken. 
 

2.8. Øvrige roller 
Husbanken Region vest har bidratt gjennom økonomisk tilskudd, deltakelse i styringsgruppen v/Olav 
Ohnstad, og med faglig oppfølging, veiledning og støtte i prosjektperioden. 
 
Kontaktpersoner ved alle de berørte resultatenhetene i begge kommuner, har bidratt til utvelgelse av 
respondenter og gjennomføringen av den kvalitative kartleggingen i prosjektets første del. Ansatte og 
ledere i alle kartlagte enheter har velvillig bidratt til de kvalitative intervjuene, og med informasjon om sine 
arbeidsoppgaver, rutiner og metoder m.m. 
 
Kommunenes folkevalgte har behandlet saker der politiske vedtak har vært nødvendig for å endre 
boligsosial praksis og/eller forvaltning av boligmasse og økonomiske virkemidler. 
 

2.9. Vurdering av forhold ved prosjektorganisasjonen og kommunene 
Det er lagt vekt på å gi prosjektet forankring i kommunens øverste administrative ledelse, og 
sammensetningen av styringsgruppen gjenspeiler dette. Denne forankringen har bidratt til å gi prosjektet 
den nødvendige tyngde, samt til engasjement i organisasjonen for øvrig. 
Kontinuiteten i styringsgruppa har vært optimal. Alle gruppas medlemmer har vært med hele 
prosjektperioden. Ett medlem fra Haugesund kommune er tatt inn i styringsgruppa etter prosjektstart, da 
han tiltrådte en sentral stilling for det boligsosiale arbeidet i kommunen. 
 

Arbeidsgruppa anses å ha fungert som forutsatt og etter mandatet. Gruppa besto  
av medarbeidere fra aktuelle enheter i kommuneorganisasjonen, med praksis og kunnskap som var 
nødvendig for arbeidet. 
 
Prosjektleder i hel stilling har gitt rom for fordypning og dedikasjon til oppgaven. Dette har vært av stor 
betydning for muligheten for å tilføre prosjektet tilstrekkelig og relevant kompetanse. Prosjektleder har 
også hatt mulighet til å følge de pågående prosessene for oppfølging og implementering av 
prosjektresultater underveis i kommunene. 
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3. Prosjektgjennomføring 
3.1. Struktur og aktiviteter 
Prosjektet har blitt gjennomført i 3 deler: 
Del 1 Kartlegging av kommunenes nåværende situasjon  
Del 2 Kommunenes boligsosiale utfordringer – analyse av kartleggingsresultater 
Del 3 Veien videre – prioriteringer /anbefalinger 

 
 Delene har vært strukturert rundt følgende 8 boligsosiale tema:  

 Organisering og forankring 

 Roller og ansvar  

 Oppfølging i bolig 

 Fremskaffelse av bolig 

 Tildeling av bolig 

 Samarbeid 

 Kompetanse og holdninger  

 Boligsosiale virkemidler 
 
3.1.1. Kvalitetssikring 

Ved utarbeidelse av prosjektplan ble risikomomenter ved prosjektet identifisert. Uønskede 

hendelser som kunne vanskeliggjøre gjennomføring av prosjektet, og uønskede effekter prosjektet 

kunne ha på organisasjonene ved at det ble gjennomført. Risikofaktorenes eventuelle konsekvens 

ble vurdert, og plan for respons/forebygging utarbeidet.  

 
3.1.2. Kartlegging 
Prosjektdel 1 – ”Kartlegging av kommunenes nåværende situasjon” har hatt følgende aktiviteter: 

 Dokumentstudier: Kommunenes planer, sentrale føringer, Husbanken, Rapporter, Kartlegginger, 
andre kommuners arbeid/prosjekter innen boligsosialt arbeid, publikasjoner og faglitteratur. 

 Definisjonsarbeid.  

 Utarbeidelse av Prosjektplan. 

 Gjennomgang/praksisstudie av kommunenes bruk av Husbankens boligsosiale virkemidler (med 
spesiell vekt på bruken av startlån). 

 Gjennomgang av forvaltningen/tildelingskriterier for kommunale utleieboliger. 

 Arbeidsgruppe (tildelingskriterier/forvaltning for kommunale utleieboliger).  

 Kvalitative intervju/samtaler med enheter som gir boligsosiale tjenester.  

 Resultatsammenfatning av kvalitativ kartlegging. 

 Møter/avtaler med ulike enheter som har roller i det boligsosiale arbeidet, i begge kommuner.  

 Design av kvantitativ kartlegging. 

 Kvantitativ spørreundersøkelse i 22 enheter (virksomheter/avdelinger) i begge kommuner.  

 Resultatsammenfatning av kvantitativ kartlegging. 

 Databehandling og presentasjonsarbeid. 

 Presentasjon av kvalitativ/kvantitativ kartlegging for styringsgruppa.  

 
3.1.3. Analyse av utfordringer  
Prosjektdel 2 – ”Kommunens boligsosiale utfordringer” har hatt følgende aktiviteter: 

 Litteratur/dokumentstudie relatert til kartleggingsresultatene. 

 Analyse av kartleggingsdata. 

 Utarbeidelse av kartleggingsrapport for begge kommuner: Sammenfatning og analyse av  
kvalitativ og kvantitativ kartlegging, forvaltnings/praksisstudier, bruk av Husbankens boligsosiale 
virkemidler og litteratur/dokumentstudier. 
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 Rapporter forelagt styringsgruppen, som besluttet at kartleggingsrapportene anses som et internt 
arbeidsdokument, og derved ikke offentliggjøres i sin helhet. Kommunene vurderer selv hva de vil 
presentere fra kartleggingen, og i hvilke fora. 

 
3.1.4. Prioriteringer og anbefalinger 
Prosjektdel 3 – ”Veien videre” har hatt følgende aktiviteter: 

 Utarbeidelse av sammendrag og presentasjon av kommunenes utforbringer, slik de fremkom i 
kartleggingen. 

 Anbefalinger for videre arbeid med de boligsosiale utfordringene, med bakgrunn i prosjektets 
litteraturstudie. 

 Kommunene tester de nye foreslåtte tildelingskriteriene for kommunale utleieboliger 
(gjennomgang av de søknader som da lå inne), resultatene sammenlignes.  

 Nye hovedkriterier for tildeling av kommunale utleieboliger og nytt søknadsskjema/svarbrev 
godkjennes av styringsgruppen. Tildelingskriteriene oversendes til politisk behandling i begge 
kommuner. 

 Nytt søknadsskjema for kommunale utleieboliger tas i bruk i begge kommuner. 

 Arbeidsgruppen for utarbeidelse av tildelingskriterier avvikles. 

 Kommunene foretar på bakgrunn av kartleggingen (del 2) og de beskrevne 
utfordringer/anbefalinger, prioritering av hvilke boligsosiale utfordringer det skal jobbes aktivt med 
i siste del av prosjektet. 

 Styringsgruppen sammenligner prioriteringene og potensielle samarbeidsområder blir definert: 
God bruk av økonomiske virkemidler (startlån), kompetanseheving og holdningsarbeid, samt 
opprettelse/nyorganisering av boligkontor i begge kommuner. 

 Beslutning om samarbeid og erfaringsutveksling i forbindelse med oppretting av boligkontor i 
begge kommuner 

 Beslutning om studietur til kommuner som jobber godt med de definerte utfordringene og 
potensielle samarbeidsområdene. 

 Utarbeidelse av videre fremdriftsplan, på bakgrunn av definerte samarbeidsområder/felles 
utfordringer og beslutninger. 

 Utarbeidelse av program for studietur i dialog med vertskommuner. 

 Studietur med styringsgruppen til Stavanger, Sandnes og Kristiansand. 

 Arbeid med definerte samarbeidsområder i begge kommuner; Boligsosiale virkemidler (bruken av 
startlån), tildeling av bolig, kompetanse/holdninger og organisering/etablering av boligkontor. 

 Arbeid med utarbeidelse av veiledende inntekts- og formuegrenser, i forbindelse med de nye 
tildelingskriteriene for kommunal bolig i Karmøy kommune. 

 Arbeid med politisk sak om unges muligheter i boligmarkedet i Haugesund kommune. 

 Utarbeidelse av rapport ”Mål og måloppnåelse” til Husbanken, i tilknytning til mottatt 
kompetansetilskudd for 2012. 

 Haugesund omorganiserer og oppretter nytt boligkontor. 

 Opplæring i bruk av startlån for begge kommuners saksbehandlere og enheter som er i kontakt 
med aktuell målgruppe. (Opplæring i saksbehandlingsverktøyet ”startsak” avvikles våren 2013).  

 Haugesund fremmer politisk sak om etablering av 60 nye omsorgsboliger. 

 Planlegging av opplæring om boligsosialt arbeid for begge kommuners politikere. (Opplæringen 
forutsettes avviklet våren 2013). 

 Haugesund fremmer i budsjettsammenheng forslag om salg av uhensiktsmessige kommunale 
utleieboliger/stigmatiserte adresser (”kommunegården”). 

 Haugesund kommune har besluttet å gjennomføre forvaltningsrevisjon for å se nærmere på 
kommunens boligforvaltning. 

 Evaluering av prosjektets måloppnåelse og prosjektprosessen.  

 Utarbeidelse og godkjenning av Sluttrapport. 
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Prosjektleder har i 2012 også vært veileder for Kirkens bymisjons boligtjeneste, som har samarbeidsavtale 
med Haugesund kommune. Veiledningen kom i gang etter ønske fra tjenesten og kommunens ledelse, da 
det er behov for styrket samhandling og kompetanse. Kommunen har derfor valgt å bruke prosjektet også 
til dette formålet, og prosjektleder har satt av 2 timer veiledning pr. mnd. i 2012. 
 

3.2. Presentasjon av prosjektet 
Prosjektet har underveis blitt presentert i følgende fora: 

 Haugesunds Avis 

 Husbankens nettsider 

 Kommunenes interne og eksterne nettsider  

 Administrativ omstillingsgruppe hos rådmannen i Haugesund 

 Kommune nettverk/Boligkonferanse (Husbanken/Fylkesmannen) 

 Helse Fonna/Haugesund Kommune (Samarbeidsforum) 

 Høgskolen Stord/Haugesund (studenter i videreutdanning) 

 Høgskolen i Bergen (studenter i videreutdanning) 

 Fagseminar Arbeid og Bolig (v/Kirkens bymisjon, Haugesund) 

 Haugesund Kommune 
o Helse/Omsorg (resultatenheter) 
o Kommuneplangruppene 
o Folkehelsekoordinator 

 Karmøy kommune 
o Seminar i regi av Husbanken (Stavanger) 
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4. Prosjektmål – resultater og effekter  
4.1. Overordnet mål  
Det overordnede prosjektmål tar utgangspunkt i styringsgruppens tidlige beskrivelse av formålet med 
prosjektet (se pkt. 1.), samt formål beskrevet i tildelingsbrev for kompetansetilskudd fra Husbanken Region 
vest. 

”Formålet med prosjektet er å belyse ulike tiltak og virkemidler som kan bidra til at vanskeligstilte 
får en bedre bosituasjon. Vi ønsker å se nærmere på sammenhenger mellom boligformidling og 
tjenesteyting. Vi vil også tilstrebe utvikling av rutiner og praksis som kan bidra til virkningsfulle 
tiltak. Prosjektarbeidet pågår parallelt i begge kommuner og har som mål og utvikle et samarbeid 
omkring det boligsosiale arbeidet i kommunene.” (Prosjektplan, 2011) 

 
Husbanken hadde ønske om at prosjektet skulle ha et særlig fokus på de mest vanskeligstilte, ungdom og 
unge husstander som blir vanskeligstilte i boligsammenheng (tilsagnsbrev 2.3.2011).  

 Fokus på de mest vanskeligstilte er ivaretatt via prosjektaktiviteter rundt temaene kommunale 
utleieboliger, tildelingskriterier, bo-oppfølging og bruk av økonomiske virkemidler. 

 Fokus på unge i etableringsfasen er ivaretatt via definisjonsarbeidet (hvem er vanskeligstilte) og 
temaene økonomiske virkemidler (spesielt bruken av startlån), planforankring og planarbeid og 
fremskaffelse av bolig. Etter forespørsel fra byens politikere, har Haugesund en sak om de unges 
muligheter for boligetablering under utarbeiding. 

 
I det følgende presenteres de effektmål og resultatmål som står i prosjektplanen, og som har vært styrende 
for prosjektet. Det gis fortløpende en kort vurdering av måloppnåelse for de enkelte mål.  
 

4.2. Resultatmål  
Resultatene refererer seg til målene slik disse er formulert i prosjektplanen. 
 
”Samle data og kartleggingsverktøy (supplere med ytterligere kartlegging)” 
Prosjektet har bidratt til oversikt over de data og kartleggingsmuligheter som finnes i kommunene. Begge 
kommuner har relativt god oversikt over antall vanskeligstilte i boligsammenheng, og hvem disse er (årsak 
til vanskeligstilling). Dette ble i begge kommuner kartlagt under utarbeidelse av boligsosial handlingsplan, 
og data korrigeres årlig etter tall og observasjoner fra sosialtjeneste/flyktningtjeneste/NAV, bestillerkontor, 
oppfølgingstjenester og søknadsmasse for kommunale boliger.  
Begge kommuner registrerer årlig sine data om vanskeligstilte rusmiddelavhengige i ”Brukerplan”, et 
kartleggingsverktøy som bidrar til oversikt og tjenesteplanlegging. Karmøy kommune anskaffet også 
”Bokart”, men etter anbefaling fra Husbanken og datatilsynet er dette ikke tatt i bruk. Husbanken anbefaler 
bruk av saksbehandlingsverktøyet ”Startsak”, da dette gir god oversikt over forvaltningen av kommunenes 
startlånsmidler. Startsak brukes i Haugesund, men ikke i Karmøy. Det er planlagt opplæring for 
saksbehandlere våren 2013. 
Prosjektet har supplert kommunenes data med en kvalitativ og en kvantitativ kartlegging av de boligsosiale 
tjenestene, samt organiseringen av disse. Det er også foretatt forvaltnings/praksisstudier i kommunenes 
bruk av Husbankens økonomiske virkemidler og boligforvaltning. 
 
”Få oversikt over kommunenes boligsosiale utfordringer” 
Begge kommunene oppgir at prosjektet har bidratt til bedre oversikt over boligsosiale utfordringer. 
Prosjektet har belyst de utfordringer som kommunen er alene om, gitt innsyn i hverandres utfordringer, og 
hvilke som er felles for begge kommuner (og som kan danne grunnlag for samarbeid om løsninger og felles 
tiltak). 
 
”Få oversikt over dagens bruk av virkemidler” 
Prosjektet har bidratt til at begge kommunene har en bedre oversikt over hvordan de forvalter Husbankens 
økonomiske virkemidler; bostøtte, boligtilskudd og startlån. Det har i prosjektperioden kommet fram ny 
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informasjon om muligheter ved (endret/økt)bruk av virkemidlene, og begge kommunene ser potensialet i 
økt kunnskap og målrettet bruk virkemidler i det boligsosiale arbeidet.  

 
”Identifisere kommunenes tiltak innen boligsosialt arbeid” 
Kommunene har fått identifisert både eksisterende og manglende tiltak innen sitt boligsosiale arbeid. Dette 
har bidratt til prosesser der viktige tiltak søkes politisk forankret, og ønske om sterkere forankring av 
boligsosialt arbeid i kommunenes øvrige planverk. Begge kommuner har fremmet politisk sak om nye 
tildelingskriterier for kommunale boliger. Begge kommuner oppgir også at prosjektet har medført økt 
bevissthet omkring boligsosialt arbeid i kommunens planarbeid. Haugesund har brukt prosjektresultatene 
og anbefalingene direkte i politiske saksframlegg og i rådmannens budsjettforslag for 2013. Flere 
boligsosiale tiltak er forankret i økonomiplan 2013-2016. 
 
”Finne løsninger for bedre ressursutnyttelse” 
 I Karmøy kommune har prosjektet bidratt til bedre oversikt over ressurser som brukes i boligsosiale tiltak. 
Det har bl.a. blitt bedre intern kommunikasjon i arbeidet med restanser på husleie hos vanskeligstilte 
beboere/boligsøkere. Haugesund kommune har som direkte resultat av prosjektet omorganisert Bolig/ 
eiendomskontoret og bygg/vedlikeholdsenheten. Boligtjenester (bostøtte, startlån og boligforvaltning) ble i 
prosjektperioden samlet i nytt boligkontor, lokalisert i direkte nærhet til servicesenteret og 
bestillerkontoret. Ny organisering og lokalisering stimulerer til samarbeid mellom konsulentene og 
enhetene om å finne gode boligløsninger for vanskeligstilte.  Haugesund kommune har under prosjekttiden 
evaluert sitt samarbeid med frivillige organisasjoner om bo-oppfølging og drift av omsorgsboliger for 
rusavhengige. Prosjektet har i Haugesund dannet grunnlag for tettere samarbeid mellom tekniske enheter 
og enheter innen helse/omsorg, om boligsosiale problemstillinger og løsninger. Det er fremmet politisk sak 
om etablering av et betydelig antall nye omsorgsboliger, og salg av uhensiktsmessig kommunal 
boligmasse/stigmatiserte adresser. 
 
”Sette fokus på opplæring” 
Begge kommunene mener prosjektet har bidratt til økt fokus på betydningen av opplæring innen tema 
boligsosialt arbeid. Ikke bare hos de medarbeiderne som jobber direkte med boligsosiale 
oppgaver/tjenester (som er svært få), men hos alle i organisasjonen som berøres av tematikken og yter 
tjenester som inngår i kommunens helhetlige boligsosiale arbeid. Prosjektet har også synliggjort 
betydningen av at kommunenes politikere har kunnskap om hva boligsosialt arbeid er. At holdninger og 
kunnskap påvirker både organisasjonens og politikernes arbeid.  
Det er gjennomført felles seminar om Husbankens økonomiske virkemidler (fokus på startlån) for ansatte i 
kommunen som yter tjenester til vanskeligstilte i boligsammenheng. 
Det planlegges opplæring om boligsosialt arbeid for politikere i begge kommuner. Dette har ikke lykkes 
gjennomført i prosjektperioden, men ønskes gjennomført våren 2013. 
 
”Få forslag til mer helhetlige tiltakskjeder” 
Gjennom presentasjon av gode eksempler fra andre kommuner, har prosjektet gitt forslag til helhetlige 
tiltakskjeder innen det boligsosiale arbeidet. Styringsgruppen har vært på studietur i 3 kommuner, og 
oppgir å ha fått gode innspill til egen organisasjon. Omorganisering av boligrelaterte tjenester i Haugesund 
er resultat av forslag og eksempler/studietur i andre kommuner. 
 
”Få innsikt i om de tiltak man benytter i dag, når de mest vanskeligstilte” 
Prosjektet har i begge kommuner økt bevisstheten rundt flere grupper vanskeligstilte, og gitt erkjennelse av 
at mye av ressursene brukes på tiltak for en liten gruppe av de aller mest vanskeligstilte – der resultatene 
ofte uteblir (for eksempel bruker Haugesund store økonomiske ressurser på midlertidige botilbud/hospits). 
Begge kommuner mener å ha fått innsikt i hvem av de vanskeligstilte tiltakene når – og hvem de ikke når. 
Prosjektet har også bidratt til større fokus på tiltak for de som med relativt små ressurser og enkle tiltak, 
kan hjelpes ut av sin vanskeligstilte situasjon i boligmarkedet. Studien av kommunenes tildeling av startlån, 
bidro til nyttig drøfting om bruken av, og målgrupper for, økonomiske virkemidler. 
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”Utarbeide felles rutiner for bruken av virkemidler” 
Kommunene har fått kartlagt sin bruk av boligsosiale virkemidler, og hatt en felles gjennomgang av 
eksisterende tildelingskriterier, søknadsprosedyrer og boligforvaltning. På grunnlag av kartleggingen 
besluttet kommunene å prioritere utarbeidelse av felles søknadsskjema og tildelingskriterier for 
kommunale utleieboliger (arbeidsgruppe). 
  
”Legge felles strategi i det boligsosiale arbeidet fremover” 
Kommunene har via prosjektet arbeidet fram en felles forståelse for boligsosialt arbeid. De har fått 
kjennskap til eget og samarbeidskommunens arbeid, delt erfaringer og kunnskap. De har gjensidig utfordret 
og påvirket hverandre. Begge kommuner mener dette gir godt grunnlag for videre arbeid og samarbeid 
etter prosjektperioden er over. Det er ikke lagt felles strategi for det boligsosiale arbeidet fremover, men 
begge kommuner ønsker også de kommende år å ha dette arbeidet i fokus. Begge har søkt om opptak i 
Husbankens ”Boligsosialt velferdsprogram”. 
 

4.3. Effektmål  
Effektmålene refererer til ønskede effekter av prosjektet. Det er derfor vanskelig å gi en 
konkret vurdering av oppnåelse for hvert mål så tett inntil prosjektgjennomføring. Mye 
implementeringsarbeid gjenstår, og vil etter hvert ha direkte innvirkning på oppnåelse av effektmål. 
 

 ”Bedre forståelsen for dagens problematikk” 
”Læringsutveksling mellom kommunene”  
”Fortsatt kommunalt samarbeid etter prosjektperioden”  
”Økt kvalitet, bevissthet og kunnskap i forhold til boligsosialt arbeid, også politisk” 
”Erfaringsutveksling og kunnskapsoverføring mellom etater internt i kommunene” 
”Kompetanseheving/holdningsbygging i alle berørte etater” 
”Bevisstgjøring av holdninger og betydningen av disse i det boligsosiale arbeidet” 
”Samarbeidsarena for kompetanseheving/holdningsbygging” 
 

Gjennom høy oppnåelse av prosjektets resultatmål, ser vi at kommunene også har gode muligheter for å nå 
sine ønskede effekter av prosjektet. Begge kommunene oppgir å ha fått bedre forståelse for den 
boligsosiale problematikken kommunene står overfor. Det har vært læringsutveksling mellom kommunene, 
og styringsgruppen har besluttet å fortsatt møtes 2 ganger pr. år etter prosjektperioden. Både Haugesund 
og Karmøy mener prosjektet legger grunnlag for økt kvalitet i det videre arbeidet, og det politiske miljøet 
har i begge kommuner signalisert ønske om økt kunnskap/opplæring. 
Medlemmene i styringsgruppen sier at den tverretatlige deltakelsen i prosjektet har bidratt til 
kunnskapsoverføring og bedre internt samarbeid mellom etatene. Prosesser pågår internt i kommunene, 
på tvers av enheter og etater. Det merkes at enheter har bedret samarbeid rundt vanskeligstilte med behov 
for sammensatte tjenestetilbud. Den bevisstgjøringen som følger prosjektarbeidet påvirker hele den 
kommunale organisasjonen, og gir på sikt endrede holdninger. Både til de vanskeligstilte og til andre 
resultatenheter som yter tjenester til samme målgruppe. Styringsgruppen mener prosjektet har vist 
betydningen av holdningsarbeid, og begge kommuner ønsker en bevisst videreføring av dette arbeidet i 
organisasjonen. De ser dette som et kontinuerlig arbeid, både i tjenesteenheter/avdelinger og i møte med 
enkeltpersoner i organisasjonen. 
 
Det konkluderes med god måloppnåelse og at prosjektet har vært en funksjonell samarbeidsarena for de to 
kommunene. 
 

4.4. Prosjektprosessen 
Prosjektbeskrivelse ble justert noe etter første søknad til Husbanken om økonomisk støtte. Hovedtyngden i 
prosjektet var først tenkt å omhandle de vanskeligstilte, kartlegge hvem og hvor mange, årsak til 
vanskeligstilling, samt behovet for tjenester og tiltak. Under arbeidet med å samle eksisterende data i 
januar 2011, ble det klart at det var et større behov for å kartlegge kommunenes arbeid med de 
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vanskeligstilte. Organisering av det boligsosiale arbeidet og tjenestetilbudet kommunene hadde til 
vanskeligstilte på boligmarkedet. Styringsgruppen besluttet justering i prosjektbeskrivelsen og i 
prosjektleders mandat. Målformulering ble da noe endret, og styringsgruppen evaluerer ved slutten av 
prosjektet å ha truffet kommunenes behov godt med prosjektets målsetting. De er fornøyd med 
planleggingen av prosjektet og mener prosjektplanen har fungert etter intensjon.  De mener prosjektet har 
vært preget av god kommunikasjon internt og eksternt, møtevirksomhet og avtaler har løpt som planlagt 
og med god deltakelse. Styringsgruppen er fornøyd med statusrapportering, den løpende rapportering av 
prosjektresultater og presentasjon av disse. De mener prosjektleder har jobbet etter sitt mandat. Det ble 
bemerket at rollefordelingen/beslutningsansvar kunne vært klarere presisert ved oppstart. Styringsgruppen 
sier i evalueringen at de er fornøyd med ledelsen av prosjektet og med samarbeidet mellom prosjektleder, 
styringsgruppen og kommunenes organisasjoner. 
 
skrivelse8 

5. Økonomi 
Regnskapet viser et samlet forbruk for hele prosjektperioden på kr. 1.470.300,-.  
Av ovennevnte beløp er kr. 700.000,- mottatt i tilskudd fra Husbanken for 2011. For år 2012 er det i tillegg 
gitt tilsagn på kr. 600.000,-.  
 
Hoveddelen av tilskuddet er knyttet til lønnskostnader for prosjektleder. Enkelte av kostnadene 
fremkommer ikke direkte i regnskapet. Dette er kontorkostnader, IKT-utstyr, interne kurs/opplæring mv. 
Disse postene er derfor beregnet. 
 
Kommunal ressursbruk i form av ulike medarbeideres deltakelse i styringsgruppe, arbeidsgruppe mv. er 
ikke knyttet til regnskapet, og er å betrakte som andel av budsjettert egeninnsats.  
Prosjektregnskap (vedlagt) vil bli forelagt revisjon i henhold til Husbankens tildelingskriterier for 
kompetansetilskudd.  
 
 

6. Sluttkommentar 
Haugesund og Karmøy er store kommuner og har til sammen ca 75.000 innbyggere. Til tross for størrelse og 
godt utbygget tjenestetilbud i begge kommuner, så kommunene en potensiell nytte av å samarbeide rundt 
boligsosiale utfordringer.  Ønske om samarbeid ble godt mottatt av begge kommuners administrative 
ledelse, og samarbeidet er politisk forankret i begge kommuner. Husbanken sier i sin tildeling av midler at 
samarbeidsprosjektet mellom to så store kommuner vil ha overføringsverdi som eksempel og inspirasjon 
også for andre kommuner. Prosjektet er evaluert til å ha god måloppnåelse og prosjektresultatene 
beskrives som godt anvendbare. Styringsgruppen gir uttrykk for at samarbeidet har vært positivt for begge 
kommuner. Det er bygget gode relasjoner og grunnlag for samarbeid også etter prosjektet. 
 
 Kommunene har fått kartlagt sitt boligsosiale arbeid og beskrevet sine utfordringer. Det er gitt 
anbefalinger for videre arbeid og implementering av prosjektresultater. Implementering vil kreve 
organisasjonens anerkjennelse av resultatene, og at disse anvendes aktivt for å forbedre kommunenes 
boligsosiale arbeid.  

”Vellykket implementeringsarbeid bør gi organisasjonsendringer, nye arbeidsmåter og nye 
arbeidsoppgaver” (Implementering av prosjektprodukt, I: Kolltveit et al, 2009). 

Slike prosesser er påbegynt i begge kommuner, noen er alt gjennomført. Kommunene ser fram til videre 
samhandling med Husbanken, i arbeidet med implementering av resultater fra dette prosjektet. 
 
 
 
 
 



Prosjektrapport – Samarbeidsprosjekt om boligsosialt arbeid i Karmøy og Haugesund 2011-2012 

Prosjekteier: Karmøy kommune Prosjektansvarlig: Hans Erik Lundberg, eiendomssjef 

Prosjektleder/rapportforfatter: Alise Vea Husbankens sak nr. 2010/3817 

 

 13 

Vedlegg:  
 
Prosjektregnskap 2011-2012 
 

 År 2011 År 2012 SUM  

Bruttolønn Kr.  496.360 Kr. 496.027  Kr.    992.387 

Pensjonsavgift 12 % ”       59.563  ”     59.523  Kr.    119.086 

Arb.g.avg. 14,1 % ”       78.385  ”     78.333  Kr.    156.718 

SUM LØNN ”     634.308  ”   633.883  Kr. 1.268.191 

Kurs/opplæring 
internt/eksternt 

”       25.000  ”     23.000  Kr.      48.000 

Reiseutgifter  ”       2.400  ”    13.709    Kr.      16.109 

Kontorutg./IKT-utstyr  ”       40.000  ”     40.000    Kr.      80.000 

Adm.-felleskostnader  ”       29.000  ”     29.000  Kr.      58.000 

SUM  TOTALT Kr. 730.708   Kr.  739.592  Kr. 1.470.300 

 


