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Forord

Denne sluttrapporten er ment for å gi en beskrivelse av hvordan prosjektet er blitt
gjennomført, og vise resultatene som er fremkommet under gjennomføringen.
Jeg håper og tror at erfaringene som er gjort i prosjekt ” Skaffe vanskeligstilte egnet bolig”,
har vært med på å legge veien for det videre arbeidet i kommunen.

Jeg takker for tilliten.

Prosjektleder
Hilde Sandnes Larsen
10.04.2012
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Sluttrapport - ”Skaffe vanskeligstilte egnet bolig”.

1. Innledning og bakgrunn

Bodø kommune disponerer 849 boliger som tildeles vanskeligstilte på boligmarkedet. 360
av boligene er såkalte gjennomgangsboliger som tildeles/disponeres av økonomisk- og
sosialt vanskeligstilte, rusmiddelavhengige og førstegangs etablering av flyktninger. 489
av boligene er omsorgsboliger/eldreboliger som tildeles søkere som på grunn av alder,
funksjonshemming, funksjonsnedsettelse eller sykdom. I denne kategorier inngår også
boliger for brukere/leietakere som av ulike årsaker er både bruker av Nav og har tjenester
vedtatt av tildelingskontoret.

Dette prosjektet har vært avgrenset til å gjelde de kommunalt disponerte
gjennomgangsboligene. I forkant av prosjekt ”Skaffe vanskeligstilte egnet bolig” hadde
Bodø kommune erfart at det var vanskelig å skaffe nok kommunale gjennomgangsboliger
til vanskeligstilte. Årsaken var antatt å være dels på grunn av mangelfull oppfølging av
husleiekontraktene, og dels på grunn av at flere har behov for å bo utover 3 år som er
opprinnelig leietid. I følge Husleielovens § 9-2, går en husleiekontrakt som er tidsbestemt
over til å bli tidsubestemt, hvis ikke leietakeren får varsel om utløpt botid fra huseier innen
3 mnd etter kontraktens utløp. Bodø kommune manglet systemer for å sikre nødvendig
varsling. Slik at det i forkant av prosjektet hadde resultert i at ca. 100 kontrakter var blitt
tidsubestemte husleiekontrakter. Juridisk betyr dette at leietakerne kan bo så lenge de vil i
den kommunalt disponerte boligen. Dette vil si at ca 1/3 av leietakerne bodde utover
opprinnelig leietid på 3 år, uten at det var foretatt en vurdering av fagkontor om de
fremdeles hadde behov for kommunal bolig eller ikke.
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1.1 Prosjektets varighet
Prosjektet hadde oppstart 10.august 2009 og avsluttes 15.april 2012.

1.2 Mål for prosjektet
Prosjektets hovedmål er å ”Skaffe vanskeligstilte egnet bolig”.

Delmål er;
� Å øke gjennomstrømningen i gjennomgangsboligene.
� Heve kvaliteten og kompetansen på oppfølging i forkant og etterkant av avslutning

av leieforhold med Bodø kommune.
� Gi leietakerne reelle valgmuligheter for boligetablering
� Bidra til mer tilgjengelige tjenester; fra boligsøknad til orientering av økonomiske

virkemidler for å skaffe egen (eie/leie) bolig i det private markedet.
� Legge til rette for at de som yter tjenester samhandler og samordner seg bedre med

å utvikle nye samarbeidsrutiner.

Resultatmål;
� Bedre utnyttelse og bruk av dagens virkemidler slik at flest mulig kan skaffe seg

egnet bolig i det private markedet.
� Synliggjøre målgrupper som ikke kan benytte seg av dagens virkemidler
� Bedre interne rutiner som igjen bidrar til mer tilgjengelige tjenester
� Utarbeide lett tilgjengelig informasjon om muligheter ved bruk av virkemidler

forboligetablering

Målgrupper;
� Økonomisk- og sosialt vanskeligstilte, flyktninger og rusmiddelavhengige.
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2. Funn

2.1 Tidsubestemte husleiekontrakter
En av hovedoppgavene har vært å gå gjennom alle de tidsubestemte husleiekontraktene,
med fokus på å få vurdert om leietakerne kunne skaffe seg bolig i det private
leie/eiemarkedet. Pr april har 60 av de 100 leietakerne med tidsubestemt kontrakt skrevet
ny 3 års husleiekontrakt. De har vært innkalt på samtale, der de har fått råd og veiledning
om å både eie og leie privat bolig. De har også fått informasjon om startlån, bostøtte og
tilskudd.

Erfaringene er at nesten samtlige av disse leietakerne vurderer seg selv som
vanskeligstilt, og at de trenger å bo i kommunal bolig. De har et ønske om å eie sin egen
bolig, men de ser ikke at det er mulig før langt frem i tid. Flere av disse er under
gjeldsordning samtidig som de er uføretrygdet, andre har arbeidsavklaringspenger og
opplyser at de ikke har økonomi på det nåværende tidspunkt til å eie eller leie privat bolig.
Arbeidsavklaringspenger er ikke en fast varig inntekt, derfor vil de ikke fylle kriteriene for å
kunne søke startlån. En av leietakerne var i inntektsgivende arbeid, men trengte å bo tre
år til for å få orden på økonomien før han kunne komme seg videre i sin boligkarriere.
Et annet aspekt i dette er at leietakerne har knyttet sterke bånd til leiligheten og nærmiljøet
rundt. Flere av dem har barn som går på skole og barnehage i området, og synes det er
vanskelig å måtte bryte opp og flytte.

Det har vært positiv respons fra leietakerne og de har sagt seg villige til å skrive nye
husleiekontrakter. Erfaring viser at selv om de er positivt innstilt har det krevd mye arbeid
for å følge opp hver enkelt sak. De må fremskaffe nytt depositum, enten i egen bank eller
fra Nav. Det skal foretas en befaring av leiligheten og det skal avtales tidspunkt for
kontraktsignering. Når kontrakt er signert blir ny utløpsdato registrert i kommunens
boligadministrasjonsprogram, slik at leietakerne får varsel om utløpt botid i god tid og i
henhold til regelverket Slik forhindrer man at kontraktene går over til å bli tidsubestemte,
og fagkontorene får gjort en vurdering om leietakerne har behov for å bo i kommunal bolig
eller ikke.

Under arbeidet med disse kontraktene har det vært et nært samarbeid med Nav i forhold til
at leietakerne søkte ny garanti for depositum. Og Oppfølgingstjenesten for Psykisk helse
og rus har bistått der det har vært aktuelt og nødvendig for oppfølging av leietaker i forhold
til søknader og kontraktssignering.
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2.2 Tidsbestemte husleiekontrakter

Ved prosjektets oppstart var det ikke gode nok rutiner på å sende ut varsel om utløpt botid
til leietakerne. Som nevnt i punkt 1 blir en kontrakt tidsubestemt hvis ikke det sendes
skriftlig varsel om at botiden utløper. Dette er nå en rutine som er blitt godt integrert i den
daglige driften ved boligkontoret. Leietakerne har så vært på samtale, der de har fått råd
og veiledning om å leie/eie privat bolig, samt informasjon om startlån, bostøtte og tilskudd.
Majoriteten av disse har valgt å søke om forlenget botid.
Resultatet pr april 2012 er at etter samtale med prosjektleder har 4 leietakere flyttet ut av
kommunal bolig og over i private leieforhold. 3 leietakere har fått innvilget startlån og har
kjøpt seg egen bolig. 1 leietaker har fått innvilget startlån og er i en prosess for å kjøpe seg
bolig. 2 leietakere har fått innvilget startlån, men har i skrivende stund ikke benyttet seg av
tilsagnet. De resterende leietakerne har søkt om forlenget botid da de vurderer seg selv
som fortsatt vanskeligstilt.

2.3 Søknad om forlenget botid

Som nevn i punkt 2.2 sender nå Bodø kommune varsel om opphør av botid til leietakerne i
forkant av husleiekontraktens utløp. Et resultat av denne rutinen er at leietakerne må søke
om å få forlenge botiden hvis de ønsker å fortsette leieforholdet. Målet er som sagt at alle
skal vurderes, slik at ingen bare blir boende i kommunal bolig uten å være i målgruppen.
Kommunen har i hele prosjektperioden mottatt 55 søknader om forlenget botid. Derav har
50 av disse fått innvilget forlenget botid på grunnlag av at de er vurdert som fortsatt
økonomisk og sosialt vanskeligstilt. 2 søkere har fått oppfordring å flytte utpå det private
markedet på grunnlag av at de ikke lengre regnes som vanskeligstilt. 3 søknader om
forlenget botid er i skrivende stund under behandling.
Søknadene om forlenget botid blir vurdert av veilederne på Nav og blir deretter drøftet på
prioriteringsmøtene som avholdes to ganger i måneden. På disse møtene er det
representanter fra Nav, boligkontoret, tildelingskontoret, rusenheten og flyktningkontoret.
Etter at leietakerne har fått innvilget forlenget botid er at de først og fremst må fremskaffe
nytt depositum. I denne målgruppen er det hovedsakelig Nav som stiller garanti for
depositum. Deretter foretar boligkontoret en befaring av leiligheten sammen med beboer.
Eventuelle skader trekkes fra depositumet, mens vanlig slitasje blir meldt inn til
vedlikeholdsgruppen for eventuelle utbedringer. Når depositum er fremskaffet og befaring
er gjort, avtales det tidspunkt for å signere ny husleiekontrakt. Ny dato for opphør av botid
legges inn i administrasjonsprogrammet, og man får igjen varsling før 3 år er gått. Det er
fast rutine på at boligkontoret melder inn til bostøtte at leietakeren har ny kontrakt og ny
husleie.

Får søkeren avslag på sin søknad om forlenget botid, oppfordres vedkommende til å flytte
fra den kommunale boligen. Avslaget har de da fått på grunnlag av at fagkontorene ikke
lengre vurderer de som vanskeligstilt.
I perioden fra august 2009 til april 2012 er det 2 søknader om forlenget botid der Nav har
anbefalt at de ikke får innvilget forlengelse, noe som tyder på at majoriteten har behov for
å bo lengre i kommunal bolig enn 3 år som er opprinnelig leietid.
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De nye rutinene som er etablert gjennom prosjektperioden er med på å sikre at det til en
hver tid er vanskeligstilte som får tilbud om å bo i kommunal bolig. Selv om det ikke har
ført til optimal økning i gjennomstrømmingen, er Bodø kommune sikret en reell
gjennomstrømning.

3. Befaring

Ved å ha laget en fast rutine på at det tas befaring av leilighetene hvert tredje år, forventes
det en bedre oversikt over tilstandene på boligene. Ved jevnlig ettersyn reduseres risikoen
for alvorlige skader. Erfaring viser at leietakerne ikke alltid melder i fra når det er blitt
skader og lekkasjer i boligene. På denne måten får man en bedre oversikt over om
leietakerne bor i en god og egnet bolig.

4.Garntunet

Garntunet er et samarbeidsprosjekt mellom Bodø kommune og BBL der Husbanken har
gitt tilskudd til utleieboliger. Leilighetene som var ferdigstilt i 2011 ble tildelt leietakere som
allerede leide kommunal gjennomgangsbolig, eller til boligsøkere som sto på
prioriteringsliste. BBL inngår direkte leieavtale med søker etter den prioriteringen
kommunen foretar.

5. Samarbeid med andre kommuner

Prosjektleder har hatt henvendelser i fra andre kommuner. En kommune har blant annet
fått tips og råd i forhold til utarbeidelse av ny husleiekontrakt, og i forhold til andre
problemstillinger som f.eks tidsubestemte kontrakter og depositum.

Prosjektleder har i samarbeid med representant fra Vågan og Fauske kommune, arrangert
seminar i boligutfordringer for disse tre kommunene. Ansatte i kommunene som jobbet
med kommunale boliger og startlån, fikk en arena for å drøfte og diskutere konkrete
problemstillinger kommunene sto ovenfor. Seminaret ble omtalt som vellykket, og det kom
ønsker om flere slike arrangement.

6. Flyktninger i kommunal bolig

En telling av de som bor i de kommunalt disponerte boligene viste pr desember 2011, at
det er 180 leiligheter som er bosatt av flyktninger eller tidligere flyktninger. (Tallet pr. mars
2012 er at det er bosatt 191 leietakere som er flyktninger eller har vært flyktninger) 159
leiligheter er bosatt av etnisk norske. Disse tallene viser at over 50 % av boligmassen er
bosatt av leietakere som er eller har vært flyktninger. Erfaring viser at flyktninger har store
utfordringer med å skaffe seg bolig på det private leiemarkedet. Kommunen har formidlet
noen over i private leieforhold, der utleiere har tatt kontakt med prosjektleder. Men de
leietakerne som har søkt etter bolig på Finn.no/Zett.no og i avisene, gir tilbakemelding på
at det er veldig vanskelig å være fremmedspråklig på det private leiemarkedet. De erfarer
at det ofte er mellom 30 og 100 henvendelser på et objekt, og at huseier ofte ber om
arbeidsavtale, og at de ikke aksepterer at
depositumet er stilt fra Nav.
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I prosjektrapport fra april 2010 foreslo undertegnede at prosjektet kunne bli noe mer
praktisk rettet. Prosjektleder har bistått 3 aktuelle leietakerne med å finne leilighet på det
private leiemarkedet ved å ta kontakt med private huseiere gjennom annonser.
Leietakerne var positive til bistand, men selv om prosjektleder har ringt på annonser på
vegne av leietakere og sendt mail, har det ikke ført frem til positiv respons hos utleiere.

6.1 Kartlegging

Videre er det gjort en kartlegging av de 180 flyktningene/tidligere flyktningene som pr
desember 2011 leide kommunalt disponert bolig. Til orientering er det bare den som står
oppført på husleiekontrakten som er gitt opplysning om. Ektefelle og barn er ikke tatt med i
vurderingen. Tallene her er veiledende da sosialstønaden kan stå på en annen person i
husstanden enn den som står oppført på husleiekontrakten med Bodø kommune.

� Av de 180 leietakerne var det 70 som har fult livsopphold fra Nav.
� 71 av disse 180 leietakerne ble bosatt i 2010 og 2011, disse skal i hovedsak være i

introduksjonsprogrammet og skal klare seg selv.
� 35 av leietakerne har enten arbeidsinntekt, er i kvalifiseringsprogrammet(Nav), eller

har arbeidsavklaringspenger(Nav).

Tallene bekrefter at de som leier kommunal bolig i dag er i målgruppen.

Det skal være nevnt at Nav opplyser om at de som er i kvalifiseringsprogrammet eller har
arbeidsavklaringspenger, sjelden klarer seg på gjeldende satser. De må ofte ha
supplerende stønad fra Nav.

Det har i prosjektperioden vært jobbet med fire tidligere flyktningfamilier, som nå har fast
arbeidsinntekt. Det har resultert i at det er 3 leietakere som har fått innvilget startlån, og
som har kjøpt seg bolig. Og 1 familie har fått innvilget startlån og er i en prosess med å
kjøpe seg bolig.
Det er et mål at de som ønsker å eie egen bolig får nødvendig veiledning og informasjon
om hvordan de skal gå frem i en slik prosess. Det jobbes med en rutine for å sikre at dette
arbeidet kan inngå i daglig drift.

6.2 IMDi

Bodø kommune og IMDi Nord har inngått en samarbeidsavtale som i hovedsak går ut på
at Bodø kommune i perioden 2012-2014 forplikter seg til å ta i mot en årlig kvote på 70
flyktninger, pluss familiegjenforening. I 2011 ble 47 av kvoten på 60 flyktninger bosatt.
Årsaken til at ikke hele kvoten ble bosatt skyldes mangel på boliger.

7. Etnisk norske i kommunal bolig

Det er også gjort en kartlegging av de 159 etnisk norske som per desember 2011 leide
kommunalt disponert bolig. Det er også her bare den som står oppført på
husleiekontrakten som er gitt opplysning om. Ektefelle og barn er ikke tatt med i
vurderingen. Tallene her er veiledende da sosialstønaden kan stå på en annen person i
husstanden enn den som står oppført på husleiekontrakten med Bodø kommune.

� Av de 159 er det 50 som har fult livsopphold fra Nav.
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� 102 av leietakerne har uføretrygd, arbeidsavklaringspenger eller er i
kvalifiseringsprogrammet.

� 7 av de 159 leietakerne har opplyst at de er i jobb. Til orientering opplyste 4 av
disse at de hadde lav inntekt eller hadde gjeldsordning. De andre 3 hadde
tidsubestemte kontrakter.

Tallene viser at de som disponerer kommunal bolig i dag er innenfor målgruppen.

8. Sammensatt utfordring

Det å få gjennomstrømning i boligene er en sammensatt utfordring. Det er flere faktorer
som gjør at det kan bli problematisk å få en jevn gjennomstrømning.
Erfaring viser at majoriteten av leietakere har behov for å bo lengre i kommunal bolig, enn
de 3 årene som er opprinnelig leietid. Bodø kommune har ansvar for å bistå de som har
behov for hjelp til anskaffelse av bolig. Leietakerne kan ikke settes på gaten etter endt
botid hvis de fortsatt er vanskeligstilt.

Som nevnt i punkt 2.3 er 50 av de 55 søknadene om forlenget botid innvilget. 3 søknader
er til vurdering. Tallene viser at det er et stort behov for videre leie av kommunal bolig.

8.1 MÅ bo i kommunal bolig

Pr dags dato er det 30 leietakere som er vurdert og må bo i kommunal bolig på ubestemt
tid. Vurderingen er tatt på grunnlag av psykisk helse og/eller rusproblematikk. Dette betyr
at det er 30 boliger som mest sannsynlig vil være opptatt til en hver tid, og som det ikke
kan forventes gjennomstrømning i.

8.2 Leiemarkedet

Et annet tema som spiller inn er at en relativt stor gruppe med flyktninger oppgir at de ikke
kan ta opp lån i bank på grunn av at religionen deres er i mot det. Religionen gir forbud
mot å betale renter. I teorien skulle disse klare seg bra i det private markedet, men de
opplever at siden de har utenlandsk opprinnelse og at de har behov for store boliger på
grunn av antall medlemmer i husstanden, kommer de til kort. Slik som det er i dag er det
utleiers marked. Det er få leieobjekter på markedet, og med høye leiepriser. Derfor er det
vanskelig for flyktningfamilier som gjerne har mange barn, å skaffe seg en egnet leilighet i
det private leiemarkedet.

I 2009 var gjennomsnittsprisen for en 3-roms leilighet i Bodø sentrum kr 8500,- Mens i
2012 er gjennomsnittsprisen kr 12.000,-. Dette viser at det har vært ca 50 % økning i
leieprisene. Kommunale leietakere som ofte har begrenset inntekt får derfor store vansker
med å komme seg ut på det private leiemarkedet og betjene de høye husleiene.

I forbindelse med at Høgskolen i Bodø ble til Universitet i 2011, har antallet studenter økt
til i overkant av 6500 uten at det er blitt oppført flere studentboliger. Mange av studentene
eier nok selv bolig, men en stor andel er i det private leiemarkedet. Som igjen betyr økt
konkurranse om de leilighetene som er til leie.

Leietakere har i samtaler med prosjektleder har gitt uttrykk for at det oppleves mye
tryggere å leie kommunal bolig, med tanke på oppsigelse og husleie.
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9. Spørreundersøkelse

På bakgrunn av dette prosjektet har prosjektleder laget en spørreundersøkelse for å
kartlegge de som leier kommunal bolig. Hvor mange de er i husholdningen, hvor de
kommer fra, hvor lenge har de bodd i kommunal bolig, hvordan type inntekt de har, har de
hørt om startlån osv. Det er den personen som står oppført på leiekontrakten som har vært
med i undersøkelsen.
Spørreundersøkelsen har vært frivillig og anonym. Undersøkelsen har pågått siden
august- 2011. Alle leietakerne har ikke deltatt, men tallmaterialet kan gi en pekepinn på
hvordan situasjonen er.

Det undersøkelsen viser er:
Alder, kjønn, antall i husholdningen:

� Gjennomsnittsalderen for de som leier kommunal gjennomgangsbolig er 45 år.
� Av de spurte er det 70 % menn og 30 % kvinner som leier kommunalt.
� 48 % er enslige og 52 % er to eller flere i husholdningen.

Botid:
� 41 % av de spurte har bodd i kommunal bolig i 10 år eller mer.

Inntekt:
� Opplysninger om inntekt viste at det var 29 % av de spurte som hadde uføretrygd.

Ellers var det jevnt fordelt mellom arbeidsinntekt(herunder inngår også de som er i
arbeidsmarkedstiltak og har lønn fra arbeidsmarkedsbedriften),
arbeidsavklaringspenger og sosialstønad.

Varsel om utløpt botid:
� Majoriteten opplyste at de hadde fått varsel om utløpt botid fra Bodø kommune.

62%.

Bostøtte:
� 62 % mottar bostøtte.
� 33 % mottar ikke bostøtte. (Har søkt, men har fått avslag)
� 5 % visste ikke om de mottok bostøtte.

Startlån:
� 66 % opplyste at de ikke hadde hørt om startlån før etter samtalen med

prosjektleder.
� 29 % opplyste at de hadde hørt om startlån.
� 5 % svarte vet ikke.

Eie/leie privat bolig:
� Av alternativene eie egen bolig, leie privat bolig og leie kommunal bolig, opplyste:
� 55 % at de hadde et ønske om å eie sin egen bolig, men at de ikke hadde økonomi

til det.
� 45 % opplyste at de ville leie kommunal bolig.
� 0 % opplyste om at de ville leie privat bolig.
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Som det kommer frem av spørreundersøkelsen har halvparten av de spurte et ønske om
en gang i fremtiden å eie sin egen bolig, men at de på grunn av økonomiske årsaker ikke
så noen mulighet for det på nåværende tidspunkt.
Et annet interessant funn er at ingen kunne tenke seg å leie privat bolig. Årsak til dette var
på grunn av at de følte det veldig uttrygt i forhold til oppsigelse. Samtidig gav de gav
uttrykk for at leieprisene i det private markedet var alt for høye, og dermed vanskelig for
dem å betjene.

Majoriteten av de spurte hadde ikke hørt om startlån, så nå er det fast rutine at
boligkontoret sender ut et informasjonsskriv om startlån til leietakerne ved innflytting.

9.1 Universitetet i Nordland

Universitetet i Nordland vurderer om noe av tallmaterialet fra prosjektet kan brukes i et
doktorgradskurs ved UIN. Tanken er å bruke tallmaterialet i den kvantitative delen av
studiet, der det er måling og statistikk som er tema.

10. Oppsummering av prosjek tperioden august -2009 til april 2012:

� 3 leietakere har fått innvilget startlån og har kjøpt seg bolig.
� 1 familie har fått innvilget startlån og er i en prosess med å kjøpe seg bolig.
� 4 leietakere har flyttet fra kommunal bolig over til privat bolig.
� 2 leietakere har fått avslag på søknad om forlenget botid og har flyttet til privat bolig.
� 1 leietaker har flyttet fra kommunal gjennomgangsbolig over til omsorgsbolig.
� 1 ektepar har flyttet fra øremerket bolig for flyktninger over til omsorgsbolig.
� 50 av 55 leietakere som har søkt om forlenget botid har fått den innvilget. 3

søknader er til behandling ved Nav.
� 30 leietakere er vurdert og må bo i kommunal bolig.
� 60 husleiekontrakter som var tidsubestemte er nå tidsbestemte.

Det vil alltid være en viss grad av gjennomstrømning i de kommunale boligene. Leietakere
flytter til andre kommuner, noen går bort, noen kommer seg ut på det private markedet og
noen flytter sammen. Så langt har det ikke vært tilstrekkelig med gjennomstrømming for å
dekke behovet for boliger. Prosjektet har gjort rede for og kartlagt hva årsakene til dette er.
Som vist under punkt 2.3 søknader om forlenget botid, er det en stor andel leietakere som
har behov for å bo lengre enn 3 år i kommunal bolig. Livssituasjonen til veldig mange er
uforandret i løpet av tre år som er leietiden. Samtidig var det ca.100 leiekontrakter som var
tidsubestemte, og som juridisk kan bo så lenge de vil i de kommunale boligene.
Det er en gruppe med tidligere flyktninger som bor i kommunal bolig og har jobb, men som
sier de ikke kan ta opp lån i bank pga at det er i strid med deres religion.

Som det vises her er det flere faktorer som gjør at det ikke blir optimal gjennomstrømming.
Det er urealistisk å forvente at alle kommunale leietakere skal komme seg videre i
boligkarrieren i løpet av 3 år. Noen vet man må bo permanent i kommunal bolig. Og andre
har behov for å bo lengre enn 3 år for å få orden på økonomien, for så å komme seg ut i et
privat eie/leie- forhold.

Et viktig resultat av prosjektet er at man nå har oversikt over alle leietakerne i
gjennomgangsboligene. Bodø kommune er nå à jour med å sende ut varsel om utløpt
botid, slik at ikke flere kontrakter går over til å bli tidsubestemte. Nå blir alle leietakere
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vurdert hvert tredje år, om de har behov for å leie kommunal bolig eller ikke. Hvis
leietakerne kommer i en endret økonomisk situasjon og har et ønske om å eie sin egen
bolig, får de nå tett oppfølging av boligkontoret i forhold til informasjon om startlån og
søkeprosessen i bank.

Det har vært viktig å kartlegge og belyse de problemstillingene Bodø kommune har hatt i
forhold til de kommunale gjennomgangsboligene. Arbeidet med å gi veiledning og gi
informasjon om eie/leie i det private skal videreføres også etter prosjektet avsluttes.

I tillegg har det vært viktig å synliggjøre hvilke virkemidler som virker og hvilke som
mangler, for å finne et alternativ til å leie kommunal bolig. Startlån har vært et veldig bra
virkemiddel for de som har fast inntekt og har hatt et ønske om å komme videre i
boligkarrieren. De som har fast inntekt, men er under gjeldsordning kan ikke benytte seg
av ordningen. Disse leietakerne har uansett fått mye informasjon om startlån, slik at når de
er ute av gjeldsordningen kjenner til mulighetene med startlån.

11. Konklusjon

Selv om man ikke har lyktes i å få tilstrekkelig gjennomstrømming i boligene, har prosjektet
vært et viktig verktøy for å sikre Bodø kommune en reell gjennomstrømming. Prosjektet
har sørget for at mer enn halvparten av de tidsubestemte husleiekontraktene nå er
tidsbestemte. Bodø kommune er nå à jour med å sende ut varsel om utløpt botid.
Samarbeidet med andre involverte innstanser er forbedret, og arbeidet rundt enkeltsaker
er blitt lettere å følge opp pga av nye og mer effektive rutiner.

Det er etablert en nærmere kontakt mellom Bodø kommune og leietakerne i de kommunalt
disponerte boligene. Prosjektet har også bidratt til at leietakerne har fått reelle
valgmuligheter for boetablering, og mulighet til å eie sin egen bolig hvis mulig.
Prosjektet har sørget for en viss grad av økt gjennomstrømning, men prosjektet har også
sørget for å få kartlagt de ulike problemstillingene kommunen stod ovenfor og det
boligbehovet som er. Og på den måten lagt veien for det videre arbeidet i kommunen.
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Summary of final Report-"Providing suitable housing for the disadvantaged "

Bodø town council has approx. 360 dwellings allocated to the disadvantaged. In this context 

the term disadvantaged means socially and economically disadvantaged people, drug addicts 

and the initial settlement of refugees.

In advance of this project Bodø town council acknowledged that it was difficult to acquire 

sufficient houses through municipal housing for the disadvantaged. This is partly because of 

inadequate follow-up of rental contracts, and partly because more people need to stay longer 

than 3 years of the initial lease term in the contract. There was not enough flow through the 

municipal hosing administration of available rental housing to meet current housing needs.

About 100 originally time defined contracts had been converted to indefinite time contracts 

because the town council had not sent out notice that the period of residence had expired. 

Legally this means that tenants can stay as long as they want in the home. This means that 1/3 

of the tenants who are living in public housing never had an evaluation made after 3 years, to 

establish whether they still had a need for the dwelling. In addition came the risk that the 

contracts, which originally were defined for a time period of 3 years, went over to become 

indefinite, unless the town council sent a notice.

Throughout the project period (August 2009 to April-2012) systematic work has been done on 

all rental contracts, with the goal of ensuring that it is those who are the most disadvantaged 

who are living in social housing.

Another goal has been to ensure that the tenants, who could have the opportunity to own their 

own homes, have received advice, guidance and help to move on in the housing market.

New procedures have been developed and are now integrated in the housing office's daily 

operations. And every rental contract is now being followed up.

Experience gained during the project period is that to enable flow through the town council

housing system is a complex challenge. The majority of the tenants need to stay beyond the 

original lease period.



The project has provided a certain level of flow through the system, but the project has also 

taken steps to map the various issues faced Bodø town council and the housing need.



Sluttrapport- "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig". 2 av 15

Prosjekt ”Skaffe vanskeligstilte egnet bolig”
Sluttrapport august 2009- april 2012
Prosjektleder Hilde Sandnes Larsen



Sluttrapport- "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig". 3 av 15

Forord

Denne sluttrapporten er ment for å gi en beskrivelse av hvordan prosjektet er blitt
gjennomført, og vise resultatene som er fremkommet under gjennomføringen.
Jeg håper og tror at erfaringene som er gjort i prosjekt ” Skaffe vanskeligstilte egnet bolig”,
har vært med på å legge veien for det videre arbeidet i kommunen.

Jeg takker for tilliten.

Prosjektleder
Hilde Sandnes Larsen
10.04.2012
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Sluttrapport - ”Skaffe vanskeligstilte egnet bolig”.

1. Innledning og bakgrunn

Bodø kommune disponerer 849 boliger som tildeles vanskeligstilte på boligmarkedet. 360
av boligene er såkalte gjennomgangsboliger som tildeles/disponeres av økonomisk- og
sosialt vanskeligstilte, rusmiddelavhengige og førstegangs etablering av flyktninger. 489
av boligene er omsorgsboliger/eldreboliger som tildeles søkere som på grunn av alder,
funksjonshemming, funksjonsnedsettelse eller sykdom. I denne kategorier inngår også
boliger for brukere/leietakere som av ulike årsaker er både bruker av Nav og har tjenester
vedtatt av tildelingskontoret.

Dette prosjektet har vært avgrenset til å gjelde de kommunalt disponerte
gjennomgangsboligene. I forkant av prosjekt ”Skaffe vanskeligstilte egnet bolig” hadde
Bodø kommune erfart at det var vanskelig å skaffe nok kommunale gjennomgangsboliger
til vanskeligstilte. Årsaken var antatt å være dels på grunn av mangelfull oppfølging av
husleiekontraktene, og dels på grunn av at flere har behov for å bo utover 3 år som er
opprinnelig leietid. I følge Husleielovens § 9-2, går en husleiekontrakt som er tidsbestemt
over til å bli tidsubestemt, hvis ikke leietakeren får varsel om utløpt botid fra huseier innen
3 mnd etter kontraktens utløp. Bodø kommune manglet systemer for å sikre nødvendig
varsling. Slik at det i forkant av prosjektet hadde resultert i at ca. 100 kontrakter var blitt
tidsubestemte husleiekontrakter. Juridisk betyr dette at leietakerne kan bo så lenge de vil i
den kommunalt disponerte boligen. Dette vil si at ca 1/3 av leietakerne bodde utover
opprinnelig leietid på 3 år, uten at det var foretatt en vurdering av fagkontor om de
fremdeles hadde behov for kommunal bolig eller ikke.
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1.1 Prosjektets varighet
Prosjektet hadde oppstart 10.august 2009 og avsluttes 15.april 2012.

1.2 Mål for prosjektet
Prosjektets hovedmål er å ”Skaffe vanskeligstilte egnet bolig”.

Delmål er;
� Å øke gjennomstrømningen i gjennomgangsboligene.
� Heve kvaliteten og kompetansen på oppfølging i forkant og etterkant av avslutning

av leieforhold med Bodø kommune.
� Gi leietakerne reelle valgmuligheter for boligetablering
� Bidra til mer tilgjengelige tjenester; fra boligsøknad til orientering av økonomiske

virkemidler for å skaffe egen (eie/leie) bolig i det private markedet.
� Legge til rette for at de som yter tjenester samhandler og samordner seg bedre med

å utvikle nye samarbeidsrutiner.

Resultatmål;
� Bedre utnyttelse og bruk av dagens virkemidler slik at flest mulig kan skaffe seg

egnet bolig i det private markedet.
� Synliggjøre målgrupper som ikke kan benytte seg av dagens virkemidler
� Bedre interne rutiner som igjen bidrar til mer tilgjengelige tjenester
� Utarbeide lett tilgjengelig informasjon om muligheter ved bruk av virkemidler

forboligetablering

Målgrupper;
� Økonomisk- og sosialt vanskeligstilte, flyktninger og rusmiddelavhengige.
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2. Funn

2.1 Tidsubestemte husleiekontrakter
En av hovedoppgavene har vært å gå gjennom alle de tidsubestemte husleiekontraktene,
med fokus på å få vurdert om leietakerne kunne skaffe seg bolig i det private
leie/eiemarkedet. Pr april har 60 av de 100 leietakerne med tidsubestemt kontrakt skrevet
ny 3 års husleiekontrakt. De har vært innkalt på samtale, der de har fått råd og veiledning
om å både eie og leie privat bolig. De har også fått informasjon om startlån, bostøtte og
tilskudd.

Erfaringene er at nesten samtlige av disse leietakerne vurderer seg selv som
vanskeligstilt, og at de trenger å bo i kommunal bolig. De har et ønske om å eie sin egen
bolig, men de ser ikke at det er mulig før langt frem i tid. Flere av disse er under
gjeldsordning samtidig som de er uføretrygdet, andre har arbeidsavklaringspenger og
opplyser at de ikke har økonomi på det nåværende tidspunkt til å eie eller leie privat bolig.
Arbeidsavklaringspenger er ikke en fast varig inntekt, derfor vil de ikke fylle kriteriene for å
kunne søke startlån. En av leietakerne var i inntektsgivende arbeid, men trengte å bo tre
år til for å få orden på økonomien før han kunne komme seg videre i sin boligkarriere.
Et annet aspekt i dette er at leietakerne har knyttet sterke bånd til leiligheten og nærmiljøet
rundt. Flere av dem har barn som går på skole og barnehage i området, og synes det er
vanskelig å måtte bryte opp og flytte.

Det har vært positiv respons fra leietakerne og de har sagt seg villige til å skrive nye
husleiekontrakter. Erfaring viser at selv om de er positivt innstilt har det krevd mye arbeid
for å følge opp hver enkelt sak. De må fremskaffe nytt depositum, enten i egen bank eller
fra Nav. Det skal foretas en befaring av leiligheten og det skal avtales tidspunkt for
kontraktsignering. Når kontrakt er signert blir ny utløpsdato registrert i kommunens
boligadministrasjonsprogram, slik at leietakerne får varsel om utløpt botid i god tid og i
henhold til regelverket Slik forhindrer man at kontraktene går over til å bli tidsubestemte,
og fagkontorene får gjort en vurdering om leietakerne har behov for å bo i kommunal bolig
eller ikke.

Under arbeidet med disse kontraktene har det vært et nært samarbeid med Nav i forhold til
at leietakerne søkte ny garanti for depositum. Og Oppfølgingstjenesten for Psykisk helse
og rus har bistått der det har vært aktuelt og nødvendig for oppfølging av leietaker i forhold
til søknader og kontraktssignering.
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2.2 Tidsbestemte husleiekontrakter

Ved prosjektets oppstart var det ikke gode nok rutiner på å sende ut varsel om utløpt botid
til leietakerne. Som nevnt i punkt 1 blir en kontrakt tidsubestemt hvis ikke det sendes
skriftlig varsel om at botiden utløper. Dette er nå en rutine som er blitt godt integrert i den
daglige driften ved boligkontoret. Leietakerne har så vært på samtale, der de har fått råd
og veiledning om å leie/eie privat bolig, samt informasjon om startlån, bostøtte og tilskudd.
Majoriteten av disse har valgt å søke om forlenget botid.
Resultatet pr april 2012 er at etter samtale med prosjektleder har 4 leietakere flyttet ut av
kommunal bolig og over i private leieforhold. 3 leietakere har fått innvilget startlån og har
kjøpt seg egen bolig. 1 leietaker har fått innvilget startlån og er i en prosess for å kjøpe seg
bolig. 2 leietakere har fått innvilget startlån, men har i skrivende stund ikke benyttet seg av
tilsagnet. De resterende leietakerne har søkt om forlenget botid da de vurderer seg selv
som fortsatt vanskeligstilt.

2.3 Søknad om forlenget botid

Som nevn i punkt 2.2 sender nå Bodø kommune varsel om opphør av botid til leietakerne i
forkant av husleiekontraktens utløp. Et resultat av denne rutinen er at leietakerne må søke
om å få forlenge botiden hvis de ønsker å fortsette leieforholdet. Målet er som sagt at alle
skal vurderes, slik at ingen bare blir boende i kommunal bolig uten å være i målgruppen.
Kommunen har i hele prosjektperioden mottatt 55 søknader om forlenget botid. Derav har
50 av disse fått innvilget forlenget botid på grunnlag av at de er vurdert som fortsatt
økonomisk og sosialt vanskeligstilt. 2 søkere har fått oppfordring å flytte utpå det private
markedet på grunnlag av at de ikke lengre regnes som vanskeligstilt. 3 søknader om
forlenget botid er i skrivende stund under behandling.
Søknadene om forlenget botid blir vurdert av veilederne på Nav og blir deretter drøftet på
prioriteringsmøtene som avholdes to ganger i måneden. På disse møtene er det
representanter fra Nav, boligkontoret, tildelingskontoret, rusenheten og flyktningkontoret.
Etter at leietakerne har fått innvilget forlenget botid er at de først og fremst må fremskaffe
nytt depositum. I denne målgruppen er det hovedsakelig Nav som stiller garanti for
depositum. Deretter foretar boligkontoret en befaring av leiligheten sammen med beboer.
Eventuelle skader trekkes fra depositumet, mens vanlig slitasje blir meldt inn til
vedlikeholdsgruppen for eventuelle utbedringer. Når depositum er fremskaffet og befaring
er gjort, avtales det tidspunkt for å signere ny husleiekontrakt. Ny dato for opphør av botid
legges inn i administrasjonsprogrammet, og man får igjen varsling før 3 år er gått. Det er
fast rutine på at boligkontoret melder inn til bostøtte at leietakeren har ny kontrakt og ny
husleie.

Får søkeren avslag på sin søknad om forlenget botid, oppfordres vedkommende til å flytte
fra den kommunale boligen. Avslaget har de da fått på grunnlag av at fagkontorene ikke
lengre vurderer de som vanskeligstilt.
I perioden fra august 2009 til april 2012 er det 2 søknader om forlenget botid der Nav har
anbefalt at de ikke får innvilget forlengelse, noe som tyder på at majoriteten har behov for
å bo lengre i kommunal bolig enn 3 år som er opprinnelig leietid.
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De nye rutinene som er etablert gjennom prosjektperioden er med på å sikre at det til en
hver tid er vanskeligstilte som får tilbud om å bo i kommunal bolig. Selv om det ikke har
ført til optimal økning i gjennomstrømmingen, er Bodø kommune sikret en reell
gjennomstrømning.

3. Befaring

Ved å ha laget en fast rutine på at det tas befaring av leilighetene hvert tredje år, forventes
det en bedre oversikt over tilstandene på boligene. Ved jevnlig ettersyn reduseres risikoen
for alvorlige skader. Erfaring viser at leietakerne ikke alltid melder i fra når det er blitt
skader og lekkasjer i boligene. På denne måten får man en bedre oversikt over om
leietakerne bor i en god og egnet bolig.

4.Garntunet

Garntunet er et samarbeidsprosjekt mellom Bodø kommune og BBL der Husbanken har
gitt tilskudd til utleieboliger. Leilighetene som var ferdigstilt i 2011 ble tildelt leietakere som
allerede leide kommunal gjennomgangsbolig, eller til boligsøkere som sto på
prioriteringsliste. BBL inngår direkte leieavtale med søker etter den prioriteringen
kommunen foretar.

5. Samarbeid med andre kommuner

Prosjektleder har hatt henvendelser i fra andre kommuner. En kommune har blant annet
fått tips og råd i forhold til utarbeidelse av ny husleiekontrakt, og i forhold til andre
problemstillinger som f.eks tidsubestemte kontrakter og depositum.

Prosjektleder har i samarbeid med representant fra Vågan og Fauske kommune, arrangert
seminar i boligutfordringer for disse tre kommunene. Ansatte i kommunene som jobbet
med kommunale boliger og startlån, fikk en arena for å drøfte og diskutere konkrete
problemstillinger kommunene sto ovenfor. Seminaret ble omtalt som vellykket, og det kom
ønsker om flere slike arrangement.

6. Flyktninger i kommunal bolig

En telling av de som bor i de kommunalt disponerte boligene viste pr desember 2011, at
det er 180 leiligheter som er bosatt av flyktninger eller tidligere flyktninger. (Tallet pr. mars
2012 er at det er bosatt 191 leietakere som er flyktninger eller har vært flyktninger) 159
leiligheter er bosatt av etnisk norske. Disse tallene viser at over 50 % av boligmassen er
bosatt av leietakere som er eller har vært flyktninger. Erfaring viser at flyktninger har store
utfordringer med å skaffe seg bolig på det private leiemarkedet. Kommunen har formidlet
noen over i private leieforhold, der utleiere har tatt kontakt med prosjektleder. Men de
leietakerne som har søkt etter bolig på Finn.no/Zett.no og i avisene, gir tilbakemelding på
at det er veldig vanskelig å være fremmedspråklig på det private leiemarkedet. De erfarer
at det ofte er mellom 30 og 100 henvendelser på et objekt, og at huseier ofte ber om
arbeidsavtale, og at de ikke aksepterer at
depositumet er stilt fra Nav.
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I prosjektrapport fra april 2010 foreslo undertegnede at prosjektet kunne bli noe mer
praktisk rettet. Prosjektleder har bistått 3 aktuelle leietakerne med å finne leilighet på det
private leiemarkedet ved å ta kontakt med private huseiere gjennom annonser.
Leietakerne var positive til bistand, men selv om prosjektleder har ringt på annonser på
vegne av leietakere og sendt mail, har det ikke ført frem til positiv respons hos utleiere.

6.1 Kartlegging

Videre er det gjort en kartlegging av de 180 flyktningene/tidligere flyktningene som pr
desember 2011 leide kommunalt disponert bolig. Til orientering er det bare den som står
oppført på husleiekontrakten som er gitt opplysning om. Ektefelle og barn er ikke tatt med i
vurderingen. Tallene her er veiledende da sosialstønaden kan stå på en annen person i
husstanden enn den som står oppført på husleiekontrakten med Bodø kommune.

� Av de 180 leietakerne var det 70 som har fult livsopphold fra Nav.
� 71 av disse 180 leietakerne ble bosatt i 2010 og 2011, disse skal i hovedsak være i

introduksjonsprogrammet og skal klare seg selv.
� 35 av leietakerne har enten arbeidsinntekt, er i kvalifiseringsprogrammet(Nav), eller

har arbeidsavklaringspenger(Nav).

Tallene bekrefter at de som leier kommunal bolig i dag er i målgruppen.

Det skal være nevnt at Nav opplyser om at de som er i kvalifiseringsprogrammet eller har
arbeidsavklaringspenger, sjelden klarer seg på gjeldende satser. De må ofte ha
supplerende stønad fra Nav.

Det har i prosjektperioden vært jobbet med fire tidligere flyktningfamilier, som nå har fast
arbeidsinntekt. Det har resultert i at det er 3 leietakere som har fått innvilget startlån, og
som har kjøpt seg bolig. Og 1 familie har fått innvilget startlån og er i en prosess med å
kjøpe seg bolig.
Det er et mål at de som ønsker å eie egen bolig får nødvendig veiledning og informasjon
om hvordan de skal gå frem i en slik prosess. Det jobbes med en rutine for å sikre at dette
arbeidet kan inngå i daglig drift.

6.2 IMDi

Bodø kommune og IMDi Nord har inngått en samarbeidsavtale som i hovedsak går ut på
at Bodø kommune i perioden 2012-2014 forplikter seg til å ta i mot en årlig kvote på 70
flyktninger, pluss familiegjenforening. I 2011 ble 47 av kvoten på 60 flyktninger bosatt.
Årsaken til at ikke hele kvoten ble bosatt skyldes mangel på boliger.

7. Etnisk norske i kommunal bolig

Det er også gjort en kartlegging av de 159 etnisk norske som per desember 2011 leide
kommunalt disponert bolig. Det er også her bare den som står oppført på
husleiekontrakten som er gitt opplysning om. Ektefelle og barn er ikke tatt med i
vurderingen. Tallene her er veiledende da sosialstønaden kan stå på en annen person i
husstanden enn den som står oppført på husleiekontrakten med Bodø kommune.

� Av de 159 er det 50 som har fult livsopphold fra Nav.
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� 102 av leietakerne har uføretrygd, arbeidsavklaringspenger eller er i
kvalifiseringsprogrammet.

� 7 av de 159 leietakerne har opplyst at de er i jobb. Til orientering opplyste 4 av
disse at de hadde lav inntekt eller hadde gjeldsordning. De andre 3 hadde
tidsubestemte kontrakter.

Tallene viser at de som disponerer kommunal bolig i dag er innenfor målgruppen.

8. Sammensatt utfordring

Det å få gjennomstrømning i boligene er en sammensatt utfordring. Det er flere faktorer
som gjør at det kan bli problematisk å få en jevn gjennomstrømning.
Erfaring viser at majoriteten av leietakere har behov for å bo lengre i kommunal bolig, enn
de 3 årene som er opprinnelig leietid. Bodø kommune har ansvar for å bistå de som har
behov for hjelp til anskaffelse av bolig. Leietakerne kan ikke settes på gaten etter endt
botid hvis de fortsatt er vanskeligstilt.

Som nevnt i punkt 2.3 er 50 av de 55 søknadene om forlenget botid innvilget. 3 søknader
er til vurdering. Tallene viser at det er et stort behov for videre leie av kommunal bolig.

8.1 MÅ bo i kommunal bolig

Pr dags dato er det 30 leietakere som er vurdert og må bo i kommunal bolig på ubestemt
tid. Vurderingen er tatt på grunnlag av psykisk helse og/eller rusproblematikk. Dette betyr
at det er 30 boliger som mest sannsynlig vil være opptatt til en hver tid, og som det ikke
kan forventes gjennomstrømning i.

8.2 Leiemarkedet

Et annet tema som spiller inn er at en relativt stor gruppe med flyktninger oppgir at de ikke
kan ta opp lån i bank på grunn av at religionen deres er i mot det. Religionen gir forbud
mot å betale renter. I teorien skulle disse klare seg bra i det private markedet, men de
opplever at siden de har utenlandsk opprinnelse og at de har behov for store boliger på
grunn av antall medlemmer i husstanden, kommer de til kort. Slik som det er i dag er det
utleiers marked. Det er få leieobjekter på markedet, og med høye leiepriser. Derfor er det
vanskelig for flyktningfamilier som gjerne har mange barn, å skaffe seg en egnet leilighet i
det private leiemarkedet.

I 2009 var gjennomsnittsprisen for en 3-roms leilighet i Bodø sentrum kr 8500,- Mens i
2012 er gjennomsnittsprisen kr 12.000,-. Dette viser at det har vært ca 50 % økning i
leieprisene. Kommunale leietakere som ofte har begrenset inntekt får derfor store vansker
med å komme seg ut på det private leiemarkedet og betjene de høye husleiene.

I forbindelse med at Høgskolen i Bodø ble til Universitet i 2011, har antallet studenter økt
til i overkant av 6500 uten at det er blitt oppført flere studentboliger. Mange av studentene
eier nok selv bolig, men en stor andel er i det private leiemarkedet. Som igjen betyr økt
konkurranse om de leilighetene som er til leie.

Leietakere har i samtaler med prosjektleder har gitt uttrykk for at det oppleves mye
tryggere å leie kommunal bolig, med tanke på oppsigelse og husleie.
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9. Spørreundersøkelse

På bakgrunn av dette prosjektet har prosjektleder laget en spørreundersøkelse for å
kartlegge de som leier kommunal bolig. Hvor mange de er i husholdningen, hvor de
kommer fra, hvor lenge har de bodd i kommunal bolig, hvordan type inntekt de har, har de
hørt om startlån osv. Det er den personen som står oppført på leiekontrakten som har vært
med i undersøkelsen.
Spørreundersøkelsen har vært frivillig og anonym. Undersøkelsen har pågått siden
august- 2011. Alle leietakerne har ikke deltatt, men tallmaterialet kan gi en pekepinn på
hvordan situasjonen er.

Det undersøkelsen viser er:
Alder, kjønn, antall i husholdningen:

� Gjennomsnittsalderen for de som leier kommunal gjennomgangsbolig er 45 år.
� Av de spurte er det 70 % menn og 30 % kvinner som leier kommunalt.
� 48 % er enslige og 52 % er to eller flere i husholdningen.

Botid:
� 41 % av de spurte har bodd i kommunal bolig i 10 år eller mer.

Inntekt:
� Opplysninger om inntekt viste at det var 29 % av de spurte som hadde uføretrygd.

Ellers var det jevnt fordelt mellom arbeidsinntekt(herunder inngår også de som er i
arbeidsmarkedstiltak og har lønn fra arbeidsmarkedsbedriften),
arbeidsavklaringspenger og sosialstønad.

Varsel om utløpt botid:
� Majoriteten opplyste at de hadde fått varsel om utløpt botid fra Bodø kommune.

62%.

Bostøtte:
� 62 % mottar bostøtte.
� 33 % mottar ikke bostøtte. (Har søkt, men har fått avslag)
� 5 % visste ikke om de mottok bostøtte.

Startlån:
� 66 % opplyste at de ikke hadde hørt om startlån før etter samtalen med

prosjektleder.
� 29 % opplyste at de hadde hørt om startlån.
� 5 % svarte vet ikke.

Eie/leie privat bolig:
� Av alternativene eie egen bolig, leie privat bolig og leie kommunal bolig, opplyste:
� 55 % at de hadde et ønske om å eie sin egen bolig, men at de ikke hadde økonomi

til det.
� 45 % opplyste at de ville leie kommunal bolig.
� 0 % opplyste om at de ville leie privat bolig.
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Som det kommer frem av spørreundersøkelsen har halvparten av de spurte et ønske om
en gang i fremtiden å eie sin egen bolig, men at de på grunn av økonomiske årsaker ikke
så noen mulighet for det på nåværende tidspunkt.
Et annet interessant funn er at ingen kunne tenke seg å leie privat bolig. Årsak til dette var
på grunn av at de følte det veldig uttrygt i forhold til oppsigelse. Samtidig gav de gav
uttrykk for at leieprisene i det private markedet var alt for høye, og dermed vanskelig for
dem å betjene.

Majoriteten av de spurte hadde ikke hørt om startlån, så nå er det fast rutine at
boligkontoret sender ut et informasjonsskriv om startlån til leietakerne ved innflytting.

9.1 Universitetet i Nordland

Universitetet i Nordland vurderer om noe av tallmaterialet fra prosjektet kan brukes i et
doktorgradskurs ved UIN. Tanken er å bruke tallmaterialet i den kvantitative delen av
studiet, der det er måling og statistikk som er tema.

10. Oppsummering av prosjek tperioden august -2009 til april 2012:

� 3 leietakere har fått innvilget startlån og har kjøpt seg bolig.
� 1 familie har fått innvilget startlån og er i en prosess med å kjøpe seg bolig.
� 4 leietakere har flyttet fra kommunal bolig over til privat bolig.
� 2 leietakere har fått avslag på søknad om forlenget botid og har flyttet til privat bolig.
� 1 leietaker har flyttet fra kommunal gjennomgangsbolig over til omsorgsbolig.
� 1 ektepar har flyttet fra øremerket bolig for flyktninger over til omsorgsbolig.
� 50 av 55 leietakere som har søkt om forlenget botid har fått den innvilget. 3

søknader er til behandling ved Nav.
� 30 leietakere er vurdert og må bo i kommunal bolig.
� 60 husleiekontrakter som var tidsubestemte er nå tidsbestemte.

Det vil alltid være en viss grad av gjennomstrømning i de kommunale boligene. Leietakere
flytter til andre kommuner, noen går bort, noen kommer seg ut på det private markedet og
noen flytter sammen. Så langt har det ikke vært tilstrekkelig med gjennomstrømming for å
dekke behovet for boliger. Prosjektet har gjort rede for og kartlagt hva årsakene til dette er.
Som vist under punkt 2.3 søknader om forlenget botid, er det en stor andel leietakere som
har behov for å bo lengre enn 3 år i kommunal bolig. Livssituasjonen til veldig mange er
uforandret i løpet av tre år som er leietiden. Samtidig var det ca.100 leiekontrakter som var
tidsubestemte, og som juridisk kan bo så lenge de vil i de kommunale boligene.
Det er en gruppe med tidligere flyktninger som bor i kommunal bolig og har jobb, men som
sier de ikke kan ta opp lån i bank pga at det er i strid med deres religion.

Som det vises her er det flere faktorer som gjør at det ikke blir optimal gjennomstrømming.
Det er urealistisk å forvente at alle kommunale leietakere skal komme seg videre i
boligkarrieren i løpet av 3 år. Noen vet man må bo permanent i kommunal bolig. Og andre
har behov for å bo lengre enn 3 år for å få orden på økonomien, for så å komme seg ut i et
privat eie/leie- forhold.

Et viktig resultat av prosjektet er at man nå har oversikt over alle leietakerne i
gjennomgangsboligene. Bodø kommune er nå à jour med å sende ut varsel om utløpt
botid, slik at ikke flere kontrakter går over til å bli tidsubestemte. Nå blir alle leietakere
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vurdert hvert tredje år, om de har behov for å leie kommunal bolig eller ikke. Hvis
leietakerne kommer i en endret økonomisk situasjon og har et ønske om å eie sin egen
bolig, får de nå tett oppfølging av boligkontoret i forhold til informasjon om startlån og
søkeprosessen i bank.

Det har vært viktig å kartlegge og belyse de problemstillingene Bodø kommune har hatt i
forhold til de kommunale gjennomgangsboligene. Arbeidet med å gi veiledning og gi
informasjon om eie/leie i det private skal videreføres også etter prosjektet avsluttes.

I tillegg har det vært viktig å synliggjøre hvilke virkemidler som virker og hvilke som
mangler, for å finne et alternativ til å leie kommunal bolig. Startlån har vært et veldig bra
virkemiddel for de som har fast inntekt og har hatt et ønske om å komme videre i
boligkarrieren. De som har fast inntekt, men er under gjeldsordning kan ikke benytte seg
av ordningen. Disse leietakerne har uansett fått mye informasjon om startlån, slik at når de
er ute av gjeldsordningen kjenner til mulighetene med startlån.

11. Konklusjon

Selv om man ikke har lyktes i å få tilstrekkelig gjennomstrømming i boligene, har prosjektet
vært et viktig verktøy for å sikre Bodø kommune en reell gjennomstrømming. Prosjektet
har sørget for at mer enn halvparten av de tidsubestemte husleiekontraktene nå er
tidsbestemte. Bodø kommune er nå à jour med å sende ut varsel om utløpt botid.
Samarbeidet med andre involverte innstanser er forbedret, og arbeidet rundt enkeltsaker
er blitt lettere å følge opp pga av nye og mer effektive rutiner.

Det er etablert en nærmere kontakt mellom Bodø kommune og leietakerne i de kommunalt
disponerte boligene. Prosjektet har også bidratt til at leietakerne har fått reelle
valgmuligheter for boetablering, og mulighet til å eie sin egen bolig hvis mulig.
Prosjektet har sørget for en viss grad av økt gjennomstrømning, men prosjektet har også
sørget for å få kartlagt de ulike problemstillingene kommunen stod ovenfor og det
boligbehovet som er. Og på den måten lagt veien for det videre arbeidet i kommunen.
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Summary of final Report-"Providing suitable housing for the disadvantaged "

Bodø town council has approx. 360 dwellings allocated to the disadvantaged. In this context 

the term disadvantaged means socially and economically disadvantaged people, drug addicts 

and the initial settlement of refugees.

In advance of this project Bodø town council acknowledged that it was difficult to acquire 

sufficient houses through municipal housing for the disadvantaged. This is partly because of 

inadequate follow-up of rental contracts, and partly because more people need to stay longer 

than 3 years of the initial lease term in the contract. There was not enough flow through the 

municipal hosing administration of available rental housing to meet current housing needs.

About 100 originally time defined contracts had been converted to indefinite time contracts 

because the town council had not sent out notice that the period of residence had expired. 

Legally this means that tenants can stay as long as they want in the home. This means that 1/3 

of the tenants who are living in public housing never had an evaluation made after 3 years, to 

establish whether they still had a need for the dwelling. In addition came the risk that the 

contracts, which originally were defined for a time period of 3 years, went over to become 

indefinite, unless the town council sent a notice.

Throughout the project period (August 2009 to April-2012) systematic work has been done on 

all rental contracts, with the goal of ensuring that it is those who are the most disadvantaged 

who are living in social housing.

Another goal has been to ensure that the tenants, who could have the opportunity to own their 

own homes, have received advice, guidance and help to move on in the housing market.

New procedures have been developed and are now integrated in the housing office's daily 

operations. And every rental contract is now being followed up.

Experience gained during the project period is that to enable flow through the town council

housing system is a complex challenge. The majority of the tenants need to stay beyond the 

original lease period.



The project has provided a certain level of flow through the system, but the project has also 

taken steps to map the various issues faced Bodø town council and the housing need.




