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Del 1. Innledning 
Strategien ”På vei til egen bolig" ble avsluttet ved utgangen av 2007. Husbanken skal 

fremdeles ha stort fokus på boligsosialt arbeid. Forebygging og bekjempelse av bostedsløshet 

er den høyest prioriterte oppgaven for Husbanken. Arbeidet med å utvikle Husbankens 

virkemidler målrettet mot de mest vanskeligstilte skal fortsette. Kompetansetilskuddet skal 

brukes aktivt, blant annet til å utvikle varige boliger, forvaltnings- og samarbeidsmodeller og 

til initiering av forskning. Det skal fokuseres særskilt på varige boliger for bostedsløse.  

Husbanken skal fortsatt koordinere det statlige arbeidet mot bostedsløshet. Dette innebærer 

samordning av den målrettede innsats fra staten spesielt overfor kommuner.  

 

Målgruppe for kurset var kommuner som har deltatt i Bynettverket, kommuner som har fått 

kompetansetilskudd til boligsosiale prosjekt samt Fylkesmennene i Telemark, Aust Agder og 

Vest Agder. Bynettverket består av de to største kommuner i fylkene Telemark, Aust Agder 

og Vest Agder; Skien, Porsgrunn, Arendal, Grimstad, Kristiansand og Mandal samt 

representanter fra Fylkesmannsembetene. Bynettverket ble etablert i forbindelse med 

strategien ”På vei til egen bolig”. Deltakelse fra kommunene er forankret på ledernivå fra 

sosialtjenesten og boligkontor. Bynettverket har siden oppstart i mars 2005 hatt 12 samlinger. 

 

Følgende deltok på studieturen: 

Navn Arbeidsplass Stilling 

Olav Myklebust Arendal kommune Spesialrådgiver boligkontoret  

Gudrun Haraldstad Froland kommune Leder åpen omsorg 

Svein Setekleiv Froland kommune Seniorrådgiver hos Rådmannen 

Jarle Knutsen Froland kommune Virksomhetsleder sosial- og 

barneverntjenesten 

Kari Christensen 

  

Grimstad kommune 

 

Prosjektleder forebygge 

bostedsløshet 

Abel Cecilie Knibe Hansen Grimstad kommune Prosjektleder steg for steg 

Vidar Gabrielsen Grimstad kommune Leder for sosial- og 

barneverntjenesten 

Per Ivar Felldal Grimstad kommune Seksjonsleder sosialtjenesten 

Ingrun Moen Kristiansand kommune Nestleder EBT 

Kristin S. Storetvedt Kristiansand kommune Gruppeleder RISK 

Tone Kydland  Lillesand kommune Leder familie og oppvekst 

Svenny Karlson Lillesand kommune Prosjektleder Bolig for alle 

Tore Gunnar Rosef Lillesand kommune Prosjektleder Nordgården 

Kjell Andresen Lyngdal kommune Rådgiver hos Rådmannen 

Ingrid Mydland Mandal kommune Leder helse og sosial 

Rune Myrmell  Mandal kommune Avd. leder booppfølging 

Per Ivar Jansen Mandal kommune Prosjektleder BÅDE OG 

Laila Finkenhagen  Porsgrunn kommune Leder bygg og eiendom 

Wenche Berit Langangen 

Hansen 

Porsgrunn kommune Saksbehandler bygg- og 

eiendomsavdelingen 

Rune Gudmundsen Porsgrunn kommune Prosjektleder Færre utkastelser 

Richard Vaaben Jensen Seljord kommune Sosialleder 

Thove Berger Skien kommune Teamleder rusteamene 

Atle Kristiansen Skien kommune Leder bygg og eiendom 

Bjarne Nilsen Skien kommune Fagleder Bygg 8 

Anne Stiansen Fylkesmannen i Aust Agder Rådgiver 
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Bjørn Vidar Gundersen Fylkesmannen i Aust Agder Rådgiver 

Inger Tveit Espeland Fylkesmannen i Telemark Rådgiver 

Tone Danielsen Husbanken Region sør  Assisterende regiondirektør 

Birgit C. Huse Husbanken Region sør  Rådgiver 

Roy Bendiksen Husbanken Region sør  Rådgiver 

Bjørn Notto Eppeland Husbanken Region sør  Rådgiver 

Inge Engeland Johansen Agenda kurs +  reiser Daglig leder 

 

Det var til sammen 32 deltakere inkludert teknisk arrangør. Deltakerne fra kommunene var 

høyt administrativt forankret ved at de fleste har en lederrolle i kommunen.  
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Del 2. Kurset og studieturens mål  
Tema for kurset var boligsosialt arbeid med spesielt fokus på varige boliger for bostedsløse og 

vanskeligstilte. Målsettingen var kunnskapsformidling, kompetanseheving og 

nettverksbygging for deltakende kommuner. I tillegg så vi det som en viktig faktor at 

kommuner som har fått kompetansetilskudd kan treffe hverandre over noe tid for å kunne få 

til en erfaringsoverføring mellom kommunene. For å få til dette var kurset lagt opp med:   

• Forelesninger fra kommuner, lokal representant, Fylkesmannen, teknisk arrangør og 

 Husbanken.  

• Fremlegging av prosjekter fra kommuner.  

• Gruppearbeid mellom alle nivåer.  

• Erfaringsutveksling primært mellom kommuner.  

• Nettverksbygging mellom de ulike kommuner. 

 

Strategien ”På vei til egen bolig" ble avsluttet ved utgangen av 2007. Husbanken skal 

fremdeles ha stort fokus på boligsosialt arbeid. Forebygging og bekjempelse av bostedsløshet 

er den høyest prioriterte oppgaven for Husbanken. Arbeidet med å utvikle Husbankens 

virkemidler målrettet mot de mest vanskeligstilte skal fortsette. Hovedfokus var derfor 

erfaringsformidling, kunnskapsoverføring og nettverksbygging. I tillegg til bidrag fra flere av 

deltakerne var også ekstern foredragsholderinnleder invitert for å gi et inntrykk av arbeidet på 

dette området i Hellas og også med det siktemål å få inn andre perspektiver i det boligsosiale 

arbeidet. 

 

Kurset startet med en obligatorisk temadag i Arendal 14. august, der blant annet Husbanken 

redegjorde for bakgrunnen for arrangementet og forventninger til turen. Det ble på denne 

første dagen lagt et løp med hjemmearbeid som ble fulgt opp på Lesbos. Fokus ligger i tillegg 

til det faglige på det sosiale, på det å være samlet på et sted over tid og dele opplevelser som 

ulike ekskursjoner m.v. i den hensikt å knytte kontakter og danne nettverk. 
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Del 3 Lesbos og Metochi 

 
3.1 Lesbos 

Lesbos (gresk: Lesvos) er en gresk øy som ligger i Egeerhavet. Lesbos har ca 125 000 

innbyggere, omtrent en tredjedel bor i hovedstaden Mytilene. Øya har gitt navn til lesbisk 

kjærlighet gjennom Sapfos diktning. Lesbos er den tredje største øya i Hellas etter Kreta og 

Evia og er rundt 100 km lang og 50 km bred. Øya er lokalisert nordøst i Egeerhavet, 

halvannen mil fra kysten til Tyrkia. Som på greske øyer flest er det oliven som skaffer de 

største inntektene. Olivenoljen fra Lesbos anses som å være noe av det beste som lages i 

Hellas. Det skal finnes like mange oliventrær på denne øya som det finnes grekere i hele 

verden. Et annet produkt som gjør øyas innbyggere mer enn stolte er den lokale ouzoen. Dette 

anisbrennevinet finnes i mange varianter og styrker. Det er derfor kanskje ikke så rart at 

Lesbos har den høyeste andelen alkoholikere i Hellas.  

 

3.2 Om Metochi studiesenter 

Metochi studiesenter befinner seg i landlige omgivelser ved Kallonibukta, ca 1 times kjøretur 

fra øyas flyplass. Den nærmeste landsbyen er Kalloni, som ligger ca 3 km fra Metochi. 

Kalloni er et lokalt handelssenter med bank, post, døgnåpent helsesenter, apotek og butikker 

av ulike slag. Kallonibuktas sandstrand befinner seg 4-5 km fra Metochi. Her finnes også en 

liten fiskerlandsby med et koselig torg, strandpromenade, tavernaer og overnattingssteder. 

Metochi studiesenter holder til i et klosteranneks tilknyttet Limonosklosteret. UiA har siden 

1993 hatt en rekke kurs og studietilbud på Metochi. Stedet kan også benyttes av andre 

høgskoler, universiteter, organisasjoner og bedrifter. Studiesenteret har en enkel standard med 

7 rom med 2 sengeplasser og 11 rom med 4 sengeplasser. Det er felles vask, toalett og dusj, 

en i hver av de to etasjene.  

 

Studiesenteret drives på en ikke-kommersiell basis. Det skal tilbys studieopplegg på et høyt 

faglig nivå og over et bredt spekter. Det skal legges særlig vekt på emner og opplegg som 

springer naturlig ut av senterets beliggenhet i Hellas og som del av et gresk-ortodoks kloster. 

Det innebærer at det gis særlig høy prioritet til emner som religion, filosofi, etikk, historie, 

menneskerettigheter, økologi og andre fagområder med tilknytning til Middelhavsområdet. 

Studiesenteret er mye brukt av offentlig virksomhet i Agder. Husbanken Region sør har 

samarbeidsavtale med UiA (tidligere HiA).  
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Del 4. Kommuner som deltar på studietur og som har fått 

kompetansetilskudd til boligsosiale prosjekt i perioden 2005 - 2007 
 

4.1  Porsgrunn og Skien kommuner. Prosjekt "Færre utkastelser" 
Oppstart 1.3.2007. Avsluttet 31.3.2009.  

Prosjektleder. Rune Gudmundsen. 

Kontaktperson Porsgrunn kommune: Laila Finkenhagen. 

Kontaktperson Skien kommune: Atle Kristiansen. 

Kontaktperson Husbanken: Bjørn Notto Eppeland. 

 

Bakgrunn for søknaden 

Skien og Porsgrunn kommuner har med bakgrunn i Boligsosial Handlingsplan og 

regjeringens strategi ”På vei til egen bolig” satset på å reduseres bostedsløshet. Prosjektet 

retter seg direkte mot det store antall begjæringer om utkastelser av bolig som registreres av 

Namsmannen i Skien og Porsgrunn. Antall begjæringer ligger meget høyt sammenlignet med 

byer på størrelse med Skien og Porsgrunn. Totalt ble det registrert 334 begjæringer om 

utkastelser fra bolig i 2004.  

 

Prosjektets mål 

Hovedmål: 

 Gjennom etablering av forsterket bolig- og sosialfaglig satsing redusere antall 

utkastelsesbegjæringer og antall gjennomførte utkastelser ved Namsmannen i Skien og 

Porsgrunn innen utgangen av 2007. 

 

Delmål: 

 Kartlegge begjæringssakene for å få en oversikt over hva som kjennetegner sakene og 

eventuelle bistandsbehov. 

 Utvikle metoder på individ- og systemnivå for å motvirke begjæringer om utkastelse 

og for å bedre arbeidet i saker med foreliggende begjæringer. 

 Utvikle tettere samarbeid med det ordinære tjenesteapparat i begge kommuner slik at 

erfaring, kompetanse og samarbeidsstrukturer videreføres etter prosjektperiodens slutt. 

 

4.2  Grimstad kommune. Prosjekt "Forebygge bostedsløshet" 
Oppstart 1.9.2006. Avsluttes 31.12.2009.  

Prosjektleder. Kari Christensen. 

Kontaktperson Grimstad kommune: Vidar Gabrielsen. 

Kontaktperson Husbanken: Roy Bendiksen / Bjørn Notto Eppeland. 

 

Prosjektets mål 

Grimstad kommune ønsker å være i forkant av utviklingen. Hvert år kommer flere "ut fra 

barnevernet" - mange ungdommer som trenger en form for tiltak eller støtte. Det er bred 

politisk enighet om å satse på forebyggende arbeid. Hvis denne gruppen tas bedre vare på i 

denne tidlige usikre fasen, er det prosjektets mål at antall unge bostedsløse blir redusert. I 

prosjekt "Forebygge bostedsløshet" legges det vekt på tett samarbeid med forskjellige 

instanser. Barneverntjenesten i kommunen er en hovedsamarbeidspartner. Øvrige 

samarbeidspartnere er sosialtjenesten, oppfølgingstjenesten, nav og kommunens 

saksbehandler for Husbankens virkemidler.  
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4.3  Kristiansand kommune. Prosjekt "Boligkontakten" 
Oppstart 1.3.2007. Avsluttet 31.3.2009.  

Prosjektleder. Egil Måseide. 

Kontaktperson Kristiansand kommune: Ingrun Moen. 

Kontaktperson Husbanken: Karina Culley / Bjørn Notto Eppeland.  

 

Prosjektets mål 

Hovedmål: 

Å bosette flere vanskeligstilte i det private markedet og bruke dette virkemiddelet i samspill 

med tildeling av kommunale bolig- og tjenestetilbud, samt lån- og tilskuddsordninger, slik at 

sirkulasjonen øker og ventetiden på bolig reduseres.  

 

Delmål: 

 Teste ut det private markedet metodisk, med tanke på at formidling og oppfølging av 

private leieforhold kan bli et virkemiddel i det boligsosiale arbeidet i kommunen. 

 Gjennomføre en systematisk metodebeskrivelse som kan brukes videre som 

virkemiddel i det boligsosiale arbeidet med bostedsløse. 

 At virkemiddel rettet mot det private utleiemarkedet kan bety en økt differensiering av 

kommunens hjelp til vanskeligstilte på boligmarkedet. Ved at kommunene hjelper de 

som kan/ønsker å leie privat letter man noe av presset på den kommunale utleiemassen 

slik at man blir bedre i stand til å hjelpe de mest vanskeligstilte som er avhengig av et 

kommunalt leieforhold for å bevare et boforhold. 

 Bruke økt kunnskap om boligmarkedet til å gi bistand ved realisering av 

startlån/tilskudd slik at flere kan eie egen bolig. 

 Utnytte det private leiemarkedet slik at man i samarbeid med Kriminalomsorgen og 

Helseforetaket bedre kan motarbeide bostedsløshet ved løslatelse og utskrivning fra 

institusjon. 

 

 

4.4  Froland kommune. Prosjekt "Boteknisk veileder" 
Oppstart 1.10.2007. Avsluttet 30.9.2009.  

Prosjektleder. Tore Olsen. 

Kontaktperson Froland kommune: Jarle Knutsen. 

Kontaktperson Husbanken: Bjørn Notto Eppeland.  

 

Opplysninger til saken 

Froland kommune ønsket å opprette en prosjektstilling i form av en ”boteknisk veileder”, dvs. 

en håndverker med store sosiale og pedagogiske ferdigheter, til prosjekt ”Styrking av 

boligsosialt arbeid i Froland med fokus på varige boliger”. Dette ønskes gjennomført gjennom 

at det opprettes team rundt personer som har vansker med å etablere seg og bli boende i egen 

bolig. Teamene skal bestå av boveiledere, miljøarbeidere med ulikt faglig utgangspunkt, annet 

personell etter behov, samt den boteknisk veilederen. Dette boveilederteamet skal forholde 

seg til kommunens psykososiale team, som yter støtte i form av tjenester innen helse, 

økonomi, aktivisering og nettverksarbeid. Kommunen vil gjennom prosjektet gi opplæring i 

boferdigheter, og enkelt vedlikehold av bolig til brukerne. Man tenker også å aktivisere/ 

sysselsette brukerne med vedlikehold av sine egne, og evt. andre boliger under veiledning av 

boteknisk veileder 
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Prosjektets mål 

Hovedmål: 

 Bedre boevne. Få folk til å klare å bli boende i varig eid bolig. 

 

Delmål: 

 Utprøving av ny form for organisering av, og innhold i boveiledertjenester. 

 Bedring av kvalitet i arbeidet med boveiledning. 

 Aktivisering og myndiggjøring av mottakere av boveiledertjenester. 

 

 

4.5  Lyngdal kommune. Prosjekt "Husly" 
Oppstart 1.8.2008. Avsluttet 30.6.2009.  

Prosjektleder. Gøril Onarheim Christiansen. 

Kontaktperson Lyngdal kommune: Kjell Andresen. 

Kontaktperson Husbanken: Bjørn Notto Eppeland.  

 

Bakgrunn for søknaden 

Lyngdal kommune søker kompetansetilskudd til gjennomføring av et helhetlig prosjekt for å 

utvikle en helhetlig plattform for boligsosiale tiltak rettet mot grupper av befolkningen som av 

ulike årsaker – og på ulike vilkår - har behov for bistand knyttet til å etablere og videreutvikle 

et permanent boforhold.  

Tiltak som ønskes gjennomført er skissert i kommunens nye boligsosiale handlingsplan 

(vedtatt av kommunestyret 30.08.2007). I planens tiltaksdel er det bl.a. redegjort for følgende 

forhold som inngår i en slik enhetlig prosess: 

 Utarbeide forslag til organisering av en helhetlig boligforvaltning. 

 Utarbeide boligpolitiske strategier, prioriteringer og lokaliseringskriterier. 

 Gi de ansatte økt kompetanse i forhold brukegruppene og virkemiddelapparat.   

 Legge til rette for en effektiv bruk av ulike finansieringskilder og vurdering av 

kommunale retningslinjer for bruk av ordingen med startlån. 

 

Prosjektets mål 

Lyngdal kommune ønsker gjennom et målrettet utviklingsprosjekt å sette fokus på de mål og 

tiltak som planen omhandler. Det er behov for organisasjonsmessige endringer, nye 

administrative og faglige rutiner og tilføring av fagkompetanse til ansatte. Oppfølging av 

aktuelle tiltak i planen forutsetter tildeling av øremerkede ressurser via et definert prosjekt.  

Prosjektet er tillagt rådmannens ansvarsområde. Det engasjeres en prosjektleder som forestår 

utredningsarbeidet i samarbeid med en prosjektgruppe som oppnevnes av rådmannen. 

Prosjektgruppen skal ha tverrfaglig/-etatlig representasjon. Husbanken skal være representert i 

prosjektgruppen. Det vil gi prosjektet et godt faglig grunnlag, samt bidra til en ønskelig 

framdrift i prosjektet. Formannskapet i Lyngdal er styringsgruppe for prosjektet. 
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4.6  Lillesand kommune. Prosjekt "Bolig og tiltak for bostedsløse" 
Oppstart 1.4.2008. Avsluttet: 31.3.2009. 

Prosjektleder. Tore Gunnar Rosef. 

Kontaktperson Lillesand kommune: Tone Kylland. 

Kontaktperson Husbanken: Roy Bendiksen / Karina Culley. 

 

Prosjektets mål 

Prosjektets mål er å fremskaffe varige boliger for vanskeligstilte. Noen av de meste 

vanskeligstilte trenger hjelp til å kvalifisere seg til å bo. Et mål er å øke brukernes boevne og 

hindre utkastelser knyttet til manglende boevne. I tillegg planlegges det arbeidsrelatert 

aktivitet for styrking av praktiske, sosiale og økonomiske ferdigheter som ytterlig ruster 

beboerne for selvstendighet og samfunnsdeltakelse. Det er en uttalt vilje i Lillesand kommune 

til å finne løsninger og prioritere de svakest stilte gruppene. Det er et klart siktemål å 

forebygge, evt. redusere andelen av brukere med "svingdørsproblematikk" knyttet til sitt 

tjenestebehov ved å øke beredskapen mht. boliger for personer som kommer fra sonings- eller 

behandlingsinstitusjoner. Lillesand kommune planlegger en mer aktiv og systematisk bruk av 

startlån som et boligsosialt virkemiddel. Shdir (gjennom Fylkesmannen i Aust Agder) har gitt 

tilskudd til ”Nordgården”, som var et første trinn i en kjede som er etablert. I løpet av 1-2 år 

vil kommunen ha ferdigstilt 14 små enheter på Solkollen for utleie, hvorav 4-5 er tenkt 

prioritert til bostedsløse og 4-5 til personer med psykiske lidelser. I tillegg planlegges det 

omgjøring av en kommunal bolig til 4 mindre utleieenheter i Furulia, også denne for 

vanskeligstilte.  

 

 

4.7  Lillesand kommune. Prosjekt "Bolig for alle" 
Oppstart 1.8.2008. Avsluttet: Pågår.  

Prosjektleder. Svenny Karlsson. 

Kontaktperson Lillesand kommune: Tone Kylland. 

Kontaktperson Husbanken: Roy Bendiksen / Karina Culley. 

 

Prosjektets mål 

Prosjektet skal ta et helhetlig grep og utvikle en boligpolitikk som bidrar til å skaffe bolig til 

alle, samt å bidra til at innbyggerne klarer å bli boende i egen bolig. Kommunen ønsker å få til 

et helhetlig samspill mellom kommunale og statlig virkemidler, slik at kommunen på kort og 

lang sikt blir en attraktiv etableringskommune. 

 

Prosjektet skal være eksperimentelt og nyskapende. Tilgjengelige virkemidler skal anvendes 

kreativt og helhetlig for å oppnå en variert boligstruktur som gir alle mulighet til å etablere 

seg i boligmarkedet. Målet er å utvikle Lillesand kommune til å bli en foregangskommune 

innen boligetablering for alle.  

 

Det skal legges vekt på å utvikle gode resultatorienterte metoder og modeller innen 

prosjektets ulike felter. Modeller, prosesser og resultater skal beskrives og gjøres overførbare 

til andre kommuner.  
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4.8  Mandal kommune. Prosjekt "BÅDE OG - innpass på boligmarkedet gjennom 

 medvirkning, kompetanseheving og boligplanlegging". 
Oppstart 1.8.2008. Avsluttet: Pågår.  

Prosjektleder. Per Ivar Jansen. 

Kontaktperson Mandal kommune: Ingrid Mydland. 

Kontaktperson Husbanken: Karina Culley / Bjørn Notto Eppeland.   

 

Prosjektets mål 
Mandal kommune har i boligsosial handlingsplan vektlagt at kommunen må etablere ulike 

boligløsninger for ulike behov. Gjennom dette prosjektet er det et mål å sette av 

personellmessige ressurser tverrfaglig for å planlegge boligareal, sørge for at brukerne kan 

medvirke til egen bolig gjennom selvbygging/aktiviteter og etablere boliger som signaliserer 

verdighet og akseptable bovilkår for alle, inklusiv vanskeligstilte.  

 

Mandal kommune har etablert et arbeidstreningsprosjekt med støtte fra Shdir som skal 

motivere og kvalifisere LAR-pasienter og rusmiddelavhengige for rusfrihet og 

behandlingsopplegg hvor arbeidstrening og inkludering i kommunale oppgaver skal brukes 

som et frivillig lavterskel aktivitetstilbud. Det knyttes tett kontakt med NAV arbeid for å lage 

fleksible løsninger for brukere som trenger det. Andre aktuelle samarbeidspartnere er 

kommunens dagsenter for psykisk helse, frivillighetssentralen, arbeidstreningsprosjektet og 

Mandal videregående skole. De ønsker å hente impulser fra "Sjølvbyggjarprosjektet" i 

Meland kommune.  

 

Planarbeidet er forankret administrativt på ledernivå i Helse- og sosialenheten og Bygg- og 

eiendomsenheten. Det skal etableres en tverrfaglig prosjektgruppe. Det er ønskelig at rådmann 

og ordfører deltar i referansegruppe. Andre deltakere i referansegruppen er; 

Brukerepresentanter fra ROM, NAV og Mandal videregående skole. 

 

De ønsker å formidle erfaringer gjennom rapporter, milepælsplaner, work-shop og gjerne ta i 

mot besøk dersom det oppnås resultat som andre kan ha nytte av.  

 

 

Kommentar 

For alle disse prosjektene finnes det diverse materiell og dokumentasjon i form av søknader, 

tilsagnsbrev, rapporter, presentasjoner og formidlinger. En del av det finnes ved å søke på 

www.husbanken.no. Ta kontakt med Husbanken Region sør dersom noe av dette ønskes 

tilgang til.
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Del 5. Forelesninger 
 

Torsdag 14. august (Arendal) 

I forkant av kurset var det en samling i Arendal 14. august. Denne dagen ble brukt til å gi 

nødvendig praktisk informasjon før avreise, gjennomgang av aktuelle tall for deltagende 

kommuner, Riskrevisjonens rapport og hvilke utfordringer dette gir for kommuner og 

Husbanken, generelt om boligsosialt arbeid og utdrag fra NIBR-rapport nr 2008:13 om 

samspillet mellom bostøtte, boligtilskudd og startlån. Videre tok assisterende regiondirektør 

Tone Danielsen for seg Husbanken som kompetansesenter før Inge Engeland Johansen 

avslutten dagen med en forelesning med tittelen ”hus forbi” 

 

 
5.1  Innledning, Riksrevisjonens rapport – utfordringer og NIBR-rapport ved Bjørn 

Notto Eppeland, Husbanken Region sør 

 

Innledning 

Først en gjennomgang av noen sentrale tall for deltagende kommuner. Kommunekåring er 

basert på 29 indikatorer innenfor områdene levestandard, sosiale forhold og tjenestetilbud. 

Her ser vi til dels store forskjeller hvor de minste kommuner kommer best ut. 

Levekårsindeksen har som formål å belyse forskjeller mellom kommuner i utbredelsen av 

sosiale problemer gjennom 9 indikatorer. Også her ser vi betydelige ulikheter fra kommune til 

kommune, men ikke i forhold til størrelse. Det er viktig å ha med seg at det å score lavt på 

kommunekåring og levekårsindeks ikke er ensbetydende med at kommunene er dårlig å bo i. 

Imidlertid kan indikatorene være viktige å kjenne til og bruke som bakgrunnsmateriell når 

kommuner planlegger ulike tiltak overfor vanskeligstilte. 

 

Kommunene fikk følgende oppgaver relatert til Riksrevisjonens rapport som skulle besvares 

før avreise: 

1. I hvilken grad bidrar de boligsosiale virkemidlene til å hjelpe de vanskeligstilte på 

boligmarkedet? 

2. På hvilken måte ivaretar kommunen sitt ansvar for den praktiske gjennomføringen av 

boligpolitikken for de vanskeligstilte? 

3. På hvilken måte forvalter Husbanken sine oppgaver rettet mot de vanskeligstilte på 

boligmarkedet? 

 

Forelesningen tok for seg et kort historisk tilbakeblikk på Husbankens boligsosiale arbeid fra 

”Prosjekt bostedsløse”, til strategien ”På vei til egen bolig” og til satsningen på ”Varige 

boliger” fra 2008. Husbanken har som visjon at Alle skal kunne bo godt og trygt. Dette 

gjelder dessverre ikke for alle. Ofte oppleves det at de mest vanskeligstilte (rus, psykiatri, 

dobbeltdiagnose) faller utenfor. Et vellykket boligsosialt arbeid er en utfordring som krever 

stor innsats fra kommuner både når det gjelder å fremskaffe boliger og å kunne gi nødvendig 

oppfølging i bolig. Husbanken har en ambisiøs målsetting for det boligsosiale arbeidet når de 

sier at: ”Husbanken skal finansiere boliger og boligtiltak, og være et kompetansesenter for 

boligsosialt arbeid for stat, kommuner og andre aktører og skal samordne den boligsosiale  

politikken med den allmenne velferdspolitikken”. For å skulle ha mulighet til å lykkes her er 

det helt sentralt med et godt samarbeid med den enkelte kommune.    

 

Boligsosialt arbeid er et tverrfaglig anliggende hvor samarbeid på ulike nivå er en forutsetning 

for å lykkes. En av de største utfordringene i dette samarbeidet, og som også Riksrevisjonen 

og NIBR-rapporten påpeker, er at virkemidlene ikke er godt nok koblet sammen.  
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Husbankens boligsosiale virkemidler, herunder kompetansetilskuddet, ble gjennomgått med 

en kort oppsummering av pågående prosjekt deltakende kommuner hadde. Når det gjelder lån 

og tilskudd kom det frem at i forhold til tall for 2007 var det stor differanse i bruk av startlån i 

de deltakende kommuner (fra kr 2 597 til kr 249 pr innbygger). Det er også forskjeller i bruk 

av boligtilskudd og bostøtte, om enn ikke så utslagsgivende som startlån. Lavt forbruk av 

bostøtte kan ha sine naturlige forklaringer, men de kommuner med lavt forbruk her blir bedt 

om å sammenligne dette med kommunal utgifter til sosialhjelp. Er utgiftene til sosialhjelp 

høye bør det kunne være noe å hente ved å drive et mer aktivt arbeid med bostøtte. Det kan 

også være nyttig å sammenligne seg med antatt like kommuner.  

 

Riksrevisjonens hovedfunn: 

1. Riksrevisjonen mener at virkemidlene ikke fungerer godt nok. 

2. Riksrevisjonen ser alvorlig på at mange vanskeligstilte ikke får vedtak på søknad om 

kommunal bolig. 

3. Riksrevisjonen ser alvorlig på at en stor andel kommunale boliger har dårlig standard 

og bomiljø. 

4. Riksrevisjonen mener det er nødvendig at Husbanken styrker sin rolle som pådriver og 

kunnskapsformidler. 

5. Riksrevisjonen mener det er behov for å arbeide mer systematisk med kunnskapen om 

de vanskeligstilte. 

6. Riksrevisjonen mener at departementet i sin styring må vurdere om virkemidlene 

bidrar til måloppnåelse. 

 

NIBR-rapport nr 2008:13 om samspillet mellom bostøtte, boligtilskudd og startlån trekker 

følgende konklusjoner:  

 En del vanskeligstilte på boligmarkedet får ikke hjelp fordi de boligsosiale 

virkemidlene ikke virker godt nok sammen. 

 Enkelte faller mellom to stoler, for eksempel ved at de har for dårlig betalingsevne til 

å betjene et startlån, samtidig som de ikke kvalifiserer for bostøtte. 

 Bostøtte er og blir det viktigste økonomiske virkemiddelet for å skaffe bolig til 

vanskeligstilte og sørge for at folk kan bli boende i en god bolig.  

(Viser for øvrig til vedlagte powerpoint-presentasjon). 

 

 

5.2  Husbanken som kompetansesenter v/Tone Danielsen, Husbanken Region sør.  

Tone Danielsen la i sin forelesning stor vekt på Husbanken som kompetansesenter sett i 

relasjon til de krav og forventinger som blir stilt fra ulike aktører. Husbanken har en rekke 

utfordringer for å være et kompetansesenter på det boligsosiale området og nevner tre 

hovedutfordringer videre: 

1. Behovet for en helhetlig politikk. 

- Mindre ”stunt”. 

2. Samarbeid med andre.  

3. Samle, utvikle og dele kunnskap. 

Anskaffelse av bolig er normalt det dyreste vi mennesker gjør. Varige løsninger bør tilstrebes 

for vanskeligstilte. Her kan samarbeid med frivillige organisasjoner være en farbar vei å gå. 

For å kunne gjøre en best mulig jobb på dette området ønsker Husbanken innspill fra 

kommunene. 
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Regjeringen formidler en satsning på det boligsosiale området men klarer de å gjennomføre 

sin politikk og sørge for å oppnå sine ambisiøse mål eller bryter de sine boligløfter? 

En viktig hensikt med dette kurset og samlingen i forkant er å samle inn informasjon og få i 

gang dialog og refleksjoner rundt det boligsosiale arbeidet i kommunene. 

(Viser for øvrig til vedlagte powerpoint-presentasjon). 

 

 

5.3  ”Hus forbi” – entusiastenes marked eller målrettet arbeid v/Inge Engeland 

Johansen, daglig leder Agenda kurs + reiser.  

Foreleser hadde her en utfordrende innfallsvinkel til boligsosialt arbeid der han blant annet 

trakk forbindelser til sosialt arbeid for en del år tilbake, der man snakket om verdig og uverdig 

trengende, og stilte spørsmål ved om vi også i dag skiller de som har behov for bistand i det 

boligsosiale arbeidet i verdig og uverdig trengende. Vi vil jo gjerne fremstå som at alle skal få 

nødvendig hjelp, men er et slik, eller opplever vi at den mest vanskeligstilte gruppen 

(rus/psykiatri) ikke blir prioritert?  

 

Er det riktig at det er mangel på boliger eller kan det tenkes at de som er bostedsløse ikke er i 

stand til å ha en varig bolig og at heller ikke alle ønsker det. Hvor stor rolle har media i det 

boligsosiale arbeidet. I hvor stor grad blir politikere og administrasjonen styrt av 

medieoppslag når det planlegges og strategier legges.  

 

Boligen er helt sentral i alle menneskers liv. Boligen er helt avgjørende for å skape en 

identitet og er et virkemiddel mot sosial eksklusjon og nettverksbygging. Barn som vokser 

opp med ustabile boforhold vil nødvendigvis bli påvirket av dette. Det er derfor et godt 

forebyggende arbeid å sikre at barnefamilier har en god, trygg og varig bolig, primært egen 

eid bolig.  

 

Antallet bostedsløse i Norge er relativt lite. Dersom man virkelig ønsker å fjerne 

bostedløsheten bør det være en overkommelig oppgave. Alle bør kunne ha et trygt og varig 

sted å bo. Menneskerettighetserklæringen slår fast at bolig er et gode i seg selv.  

(Viser for øvrig til vedlagte powerpoint-presentasjon). 

 

 
Torsdag 21. august 

Dagen gikk med til reise. Flyavgang 06.20 med ankomst Metochi kl ca 18.30. 
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Fredag 22. august 

 

5.4  Praktisk informasjon om Metochi. Ved prosjektleder Metochi studiesenter,  Kari 

 Grødum, UiA  

 

 
 

Metochi studiesenter 

I 1993 etablerte Høyskolen i Agder og Kristiansand lærerhøgskole et studiesenter på det 

gamle klosterannekset Metochi på Lesbos. Metochi studiesenter ligger cirka 3 km fra 

nærmeste småby Kalloni og det er noe lengre til Skalla Kallonis. Stedet ligger ganske så øde 

til, men i idylliske omgivelser med kun et forskningssenter som nærmeste nabo. Metochi 

betyr noe som hører til noe annet og hørte til hovedklosteret Limonos. Eiendommen ble brukt 

av munker frem til 1900-tallet og etter dette forfalt eiendommen. Bygningene ble restaurert 

fra 1980-tallet og ble tatt i bruk som studiesenter i 1993.  

 

Formålet med Metochi studiesenter 

På studiesenteret skal det gjennomføres kurs, konferanse og studier. Studieoppholdet skal 

bidra til utdyping av faglig innsikt og mellommenneskelig forståelse. Det skal legges særlig 

vekt på emner og opplegg som springer naturlig ut av senterets beliggenhet i Hellas og som 

del av et gresk ortodoks kloster. 

 

Praktisk informasjon om senteret 

Klær: Vis respekt. Bar overkropp og bikini inne på senteret er ikke akseptert. Ved besøk på 

Limonosklosteret skal skuldrer og knær være tildekt, gjelder både menn og kvinner. 

Mat: Senteret benytter seg av lokale leverandører. Onsdag og fredag serverer senteret 

vegetarmat.  

 

Nærmeste tettsteder: Kalloni som ligger 3 km fra Metochi senteret. Her får du tak i det meste. 

Skala Kollonis ligger ved havnen og her er det meste utenom minibank. Dette er stedet 

dersom en ønsker å ta en tur ut på kvelden. Stranden. Det tar cirka 30 minutter til stranden om 

en sykler langsomt. 

 

Det skal være stille på senteret etter kl 23 på kvelden. 
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Åpning og presentasjon av deltakerne ved Bjørn Notto Eppeland 

Etter seansen med praktisk informasjon ble det holdt en presentasjonsrunde av deltakerne. 

Hver deltaker ga en kort presentasjon med arbeidsplass, stilling og arbeidsoppgaver. I tillegg 

sa de noe om motivasjonen for sin deltagelse og hvilke målsettinger de hadde.   

 

 
5.5  Froland kommune. ”Etiske og faglige utfordringer i boligsosialt arbeid” ved 

seniorrådgiver hos Rådmannen, Svein Setekleiv, virksomhetsleder for sosial- og 

barneverntjenesten, Jarle Knutsen og leder for åpen omsorg, Gudrun Haraldstad 

 

5.5.1 Froland kommune. Etiske og faglige utfordringer i boligsosialt arbeid ved Svein 

Setekleiv 

Setekleiv er seniorrådgiver med rådmannskontoret. Han har ansvar for oppfølging av 

virksomhetene helse, omsorg og sosial, og barnevern. Utdannet sosionom med helse- og 

sosialadministrativ tilleggsutdanning. Hensikten med innlegget var ikke å lære oss noe nytt og 

ukjent, men heller å friske opp og gi oss bakgrunn til refleksjon over de spennende områdene 

boligsosialt arbeid omfatter. 

 

 
 

Boligsosialt arbeid handler mye om ”Møte med den annen”. Henviser til Søren Kierkgaard 

som var særlig opptatt av de grunnleggende i møte med andre mennesker. Han skrev i 1859 

”Forholdet mellom Hjælperen og den der skal hjælpes må være sådan – at man, når det i 

sandhed, skal lykkes En at føre et menneske til et bestemt Sted, først og fremst må passe på at 

finde Ham der hvor Han er og begynne der. Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst.”  

 

Historikk 

Setekleiv startet opp med å gå tilbake i tid å for å se på historien om etikkens opphav. Etisk 

teori består av mange og vanskelige ord og uttrykk og er vanskelig å trenge inn i. Mennesker 

har til alle tider forsøkt å finne svar på de spørsmål som filosofien beskjeftiger seg med. I 

tidligere tider var det gudene som bestemte – trodde man. Til å begynne med ble gåtene i livet 

og i naturen forklart ved at guder og overnaturlige vesener griper inn i verden og forårsaker 

det som skjer. Dette sies å være religiøse eller det ”mystiske”. 

 

Cirka 600 år f. Kr. i Hellas kom det første eksemplet på en annen forklaringsmåte – den 

logiske tenkningen avløser den mystiske. Her prøver en å forstå verden uten å ty til 

overnaturlige krefter som forklaring på alt som skjer. Det er med dette at filosofien oppstår 
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som fag. De første filosofene var opptatt av å forklare fenomener i naturen. Dette klassifiseres 

i dag som biologi, fysikk, astronomi og metafysikk (det er den delen av filosofien som 

studerer virkelighetens fundamentale natur).  

 

En av den tids filosofer -Thales, mente at alt var bygd opp av vann. Teoriene om vann og luft 

som grunnleggende elementer ble etter hvert mer og mer sentrale for grupper av tenkende – 

og stadig ble vann og luft omtalt i mindre og mindre enheter. De som forfekter disse teoriene 

ble kalt Atomister. 

 

Opp til cirka 450 f. Kr, var de hovedsakelig opptatt av metafysiske problemstillinger. Etter 

hvert ble stadig nye grener i filosofien mer fremtredende. Sofistene var en gruppe tenkere som 

i hovedsak var av den oppfatning at sikker kunnskap var umulig. I dag ville disse bli betegnet 

som skeptikere. 

 

Vegar Martinsen (2000) hevder at ”Det aller viktigste spørsmålet innen Etikken er spørsmålet 

om det finnes allmenngyldige/objektive normer som gjelder for alle mennesker”. Videre sier 

han at et stort antall filosofer, spesielt i vår tid, mener at etikk er subjektivt og at det av den 

grunn ikke finnes grunnlag for å fremsette allmenngyldige moralske vurderinger. 

 

På slutten av 400 tallet f.kr begynte man for alvor å interessere seg for etiske og politiske 

spørsmål. Sokrates ble født i Athen ca 470 f. Kr. Han var en vandrende vismann som talte til 

ungdommene i Athens gater. Han forfektet synspunkter, ”teorier” og tanker på en slik direkte 

måte at myndighetene ønsket han bort. Sokrates mente at det fantes noe som er allmenngyldig 

rett, og at alle mennesker gjør sitt beste for å finne ut hva dette er. En må finne sin plass i 

samfunnet og leve sitt liv så godt en kan. Hans syn om allmenngyldige etiske prinsipper har 

stått fast som en av grunnsetningene i filosofien og etikken frem til i dag. Sokrates er også 

opphavet til epistemologien som gikk ut på å klargjøre folks oppfatninger, få folk til å tenke 

gjennom sine holdninger og standpunkt, slik at de til fulle forstår hva det innebærer. Her kan 

vi se en likhet ved moderne veiledning og refleksjon. Sokrates er også opphavet til den 

filosofiske retningen som kalles Afroisme. Dersom en vet hva som er riktig vil en også handle 

riktig. Denne teorien kan virke noe naiv på oss i dagens samfunn. Sokrates ble dømt til døden 

og henrettet i år 399 f.Kr. Sokrates nedtegnet svært lite selv, det var hans læresvenn Platon 

som har beskrevet Sokrates tanker og fortellinger/lignelser. Platon brukte Sokrates tanker som 

talerør for egne filosofiske standpunkt. En annen elev av Sokrates var Aristoteles. Han 

oppholdt seg en del på Lesbos der hans interesser var kunst og litteratur.   

 

Dette var en ”sveip” av historien siden vi er i Hellas og skal til Athen å vandre i gamle 

bydeler og besøke Akropolis. 

 

Etikk 

Etikk som filosofisk retning. Hva er Etikk og hva ligger i begrepet som er blitt så 

allmenngyldig og mye brukt i dagens vokabular. Filosofen Vegard Martinsen (2000) definerte 

Etikk slik: ”Etikk, eller morallære, er en gren av filosofien som undersøker hva som er rett og 

hva som er galt, og som setter normer og prinsipper for riktig handling.” 

 

Einar Aadland definerer i sin bok ”Etikk for helse- og sosialarbeidere 3. utgave”, etikk på 

følgende måte: ”Etikk er systematisk refleksjoner over moralske prinsipper, altså en  

moralteori.” Han hevder at det finnes 2 nivåer i etikken og moralen: 

1. Det første nivået dreier seg om erkjenning av rett og galt  

2. Det andre nivået er moralsk handlingspraksis.  
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Einar Aadland hevder videre: ”Den sterkeste moralske handlingskraften blir skapt i 

kombinasjon av den gjennomtenkte begrunnelse og den integrerte moralske handling”, og 

videre ”En etisk moden refleksjon vil kunne kaste lys over viktige sider ved et etisk dilemma 

og føre til handling, mens velintegrerte handlinger gjør en rede til å gjøre det gode.” 

 

Definisjonene av Etikk er mange, men vi ser ofte at etikk og moral på mange måter brukes 

synonymt. Andre nyere skribenter innen filosofien og etikk, som Lars Gunnar Lingås, er 

opptatt av etikken som refleksjon over moralske prinsipper med sterk fokus på yrkesetikk.  

Solveig Botnen Eide har sammen med Berit Skorstad utgitt boken ”Etikk – til refleksjon og 

handling i sosialt arbeid”. Her står verdispørsmålene sentralt til refleksjon og ettertanke. 

- Hva innebærer det å være en god person og en god sosialarbeider? 

- Hva skal vil legge til grunn når vi vurderer våre handlinger? 

- Hvilke verdier skal vi bygge på? 

 

Vi ser at systematisk refleksjon er en viktig arbeidsmetode for å oppnå løsninger og 

handlinger som er etisk høyverdige. Dette gjelder selvsagt også når vi deltar i det boligsosiale 

arbeidet i stat og kommune. Litteraturtilgangen er mangfoldig, til dels sprikende og i noen 

tilfeller selvmotsigende men er med på å skape debatt, nytenking og vekst. 

 

Refleksjon over emnet etikk i dagens samfunn 

Det har gått inflasjon i bruk av ordet etikk. Tidligere var ordet etikk forbundet med det 

akademiske miljø, de filosofiske betraktninger. I dag møter vi ordet etikk i nært sagt alle 

sammenhenger. Vi finner bl.a. etiske retningsliner:   

- For yrkesgrupper. 

- For økonomiske transaksjoner. 

- Ved kjøp og salg av våpen. 

- Ved forbud mot bruk av barnearbeid. 

- Som gjelder handlingsregler for så vel stat som kommune. 

 

I utgangspunktet er dette viktig og vil forhåpentligvis bidra til gode og riktige handlinger. 

Likevel synes jeg at de mange etiske retningslinjene noen ganger er for relative der de utøves. 

Men det mener jeg at de brukes når de passer oss. Ofte står vi i avveininger mellom det gode 

og ideelle og de mer materielle krav. Dette vil kunne skape etiske konflikter for dem som 

reflekterer og har en etisk grunnholdning for sitt virke. I det boligsosiale arbeidet møter vi 

etiske dilemmaer som ligger i prioriteringer vi i kommunene må foreta. 

 

De etiske utfordringer i det boligsosiale arbeidet, som i annet sosialt og mellommenneskelige 

arbeid, og for tjenesteytere bl.a. i offentlig forvaltning, kan sees ut i fra to dimensjoner. 

1. Det sosialpolitiske/samfunnsmessige – det kollektive. 

2. Den enkelte tjenesteutøvers faglige utfordringer – det individuelle. 

 

Stortinget setter gjennom lover, regler, forskrifter og veiledere, ofte en etisk standard på det 

arbeidet som forvaltningen skal utføre. I noen tilfeller er disse føringene utdypet gjennom 

kvalitetskrav. Normer eller regler er satt for å verne eller fremme etiske høyverdige verdier.  

Svært ofte kommer en i dilemma med å oppfylle de målsettinger som er satt og samtidig 

holde seg innenfor de økonomiske rammer som er vedtatt. Det er et uttalt ønske om at alle i 

dette landet skal ha en bolig med rimelig standard i tillegg til individuell tilpasset oppfølging 

og veiledning. Vi opplever vel alle fra tid til annen hvor vanskelig det er å få gjennomslag for 

at de mest belastede skal bo på en akseptabel og verdig måte. Hvem skal en ta hensyn til ved 

bosetting; bomiljøet og naboer eller den som skal bosettes. Et betimelig spørsmål kan være 
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om de politiske myndigheter opplever det på samme måte, eller lar de disse utfordringene 

være fagfolkenes dilemma?  

 

Fokuset som settes på boligsosialt arbeid her på Metochi vil være med på å bevisstgjøre oss 

på de etiske og faglige utfordringer vi alle møter i hverdagen. De refleksjoner vi gjør oss og 

de mange gode eksempler på god handlingspraksis som vil bli forelest om i dagene fremover, 

og ikke minst mange uformelle samtaler vi vil komme til å ha, vil gi oss alle et løft - 

forhåpentligvis til nytte for oss selv og de vi skal bistå med å skaffe seg en bolig å klare å bli 

boende i den. 

  

5.5.2 Utfordringer i boligsosialt arbeid ved Jarle Knutsen, Froland kommune  

Knutsen er virksomhetsleder for sosial og barnevernstjeneste. Utdannet vernepleier med 

helse- og sosialadministrativ tilleggsutdanning. 

 

 
 

Boligsosialt arbeidet i Froland og de utfordringer som er knyttet til dette 

Utfordringer for kommunen: 

- Nabokommune til Arendal – stor utveksling av folk mellom kommunene. 

- Mye eneboliger, mangler differensierte boliger. 

- Lav skår på levekårsindeksen (sosialhjelp og trygdeytelser har 9 og 10). 

- Lav utdanning. 

- 70 % av sosialhjelpsmottakere har rus og psykiske problemer. Dette er nå 

hovedmålgruppa i det boligsosiale arbeidet i kommunen. 

- Boligsosialt arbeid er integrert i sosialtjenesten. Dette gir føringer i hvordan 

kommunen jobber. 

- Distriktspolitikk, etablering av ungdom og bosetting av de mest vanskeligstilte. 

 

Froland kommune har utarbeidet retningslinjer for startlån som er like fleksible som 

Husbankens. Froland er den kommunen i regionen som tar opp mest startlån målt pr 

innbyggere (2007). Det er viktig å ta sjanser for å klare målsettingen om bosetting av denne 

gruppa. Startlån innvilges ofte, selv om det er underskudd etter sifo-satsene. Til tross for dette 

er det svært lite tap på utlån. Lindorff forvalter startlånet for kommunen men sosialtjenesten 

gir i mange tilfeller den enkelte økonomisk veiledning slik at en sikrer innbetaling av lånet. 

Startlån benyttes også til refinansiering av annen gjeld som da har pant i bolig. Det foretas en 

skjønnsmessig vurdering hver enkelt sak. 
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Froland har to prosjekt innenfor boligsosialt arbeid:  

1. Prosjekt Nidelvveien 28 

Prosjektet er en samkjøring av bo- og aktivitetstiltak og omfatter en kommunal utleiebolig 

med 14 enheter med et lavterskeltilbud i samme bygning. Her skal en bruke personale på tvers 

av tiltakene. Husleiekontrakter med avgrenset leieperiode vil bli benyttet der den enkelte skal 

ha klare målsettinger for oppholdet. Kartlegging er viktig og det jobbes avtalebasert. Målet er 

at dette skal være en midlertidig bolig der målet er å skaffe seg egen bolig etter hvert.  

Bakgrunnen for prosjektet var målsettingene om å beholde egen bolig og redusere utkastelse, 

både fra eid og leid bolig. Mange vanskeligstilte sliter med å klare å bli boende. Beboer får 

oppfølging etter en vurdering i psykososialt team (sosialkontoret, psykiatrisk sykepleier og 

lege). Behovet for tjenester og oppfølging er kartlagt. Målgruppen er mennesker med dårlig 

psykisk helse, rusproblemer eller en kombinasjon. 

 

2. Prosjekt Boteknisk veileder 

Her er det blitt ansatt en snekker som jobber tett sammen med miljøarbeider og 

sosialkonsulent. Han jobber sammen med brukere for å ta vare på egen bolig. Målet er å 

påvirke brukers forhold til egen bolig, samt at eier skal evne å ta vare på sin bolig. Aktiv 

brukermedvirkning er her sentral. Brukere trekkes også med på vedlikeholdsoppdrag. 

Informert samtykke er her viktig. Prosjekter bruker individuell plan og samarbeidsplaner og 

har fulgt ca 15 til 20 brukere. Et mål på sikt er å ende opp i et selvbyggerprosjekt tilsvarende 

det som er gjennomført i Meland kommune. 

 

5.5.3 Tanker fra et praktisk arbeidsliv i hjemmetjenester ved Gudrun Haraldstad, 

Froland kommune 

Haraldstad er oversykepleier og leder for hjemmebaserte tjenester i virksomhet Omsorg. Hun 

er udannet sykepleier med helse- og sosialadministrativ tilleggsutdanning. 

 

 
 

Satte fokus på to forhold i hjemmebaserte tjenester:  

1. Verdien av tverrfaglig arbeid.  

2. Viktigheten av at personalet har grunnholdninger som er gode for brukerne av de 

tjenesten kommunen gir innen området boligsosialt arbeid. 

 

På sykepleierskolen var ikke boligsosialt arbeid en del av pensum. Dette har jeg fått 

kjennskap til via mitt praktiske arbeid. I boka ”Boligsosialt arbeid” er det sagt at ”det kan 

virke som hjemmetjenesten ikke er i stand til å omstille seg overfor nye brukergrupper og 
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vegrer seg for å gå inn i nye oppgaver, og særlig når det gjelder brukere som har store 

adferdsproblemer”. Hvem vegrer seg ikke for å gå inn i den type oppgaver? 

 

I følge tall fra Kostra for ca 7-8 år siden hadde hjemmetjenesten i Froland høyere andel yngre 

brukerer sammenlignet med andre kommunene. En av grunnene til dette var sannsynligvis at 

tjenester var integrert ved at sosialtjenesten og hjemmetjenesten var samlokalisert med felles 

resepsjon, kantine og sosiale arrangementer. Dette var en arena for mye diskusjoner, mange 

ulike meninger og ulik tankegang. Der var sosionomer, barnevernspedagoger, merkantil, 

sykepleiere, hjelpepleiere, hjemmehjelpere og ambulerende vaktmester. Alle fikk god innsikt i 

hverandres hverdag og arbeidsområder og ikke minst god kjennskap til andre faggruppers 

tenkemåter. Denne samlokaliseringen ga et lite og tett miljø der alle ble avhengige av 

hverandre. I mer kompliserte saker hadde vi felles hjemmebesøk og dette resulterte i mange 

gode praktiske løsninger for den enkelt bruker. Mye uformell kontakt som resulterte i 

diskusjoner og refleksjoner rundt forskjellige problemstillinger og masse humor gir et godt 

grunnlag for et godt samarbeid. 

 

For noen år siden flyttet hjemmetjenesten inn i nye lokaler, da integrasjonsmodellen i 

Omsorgstjenesten var i tiden. Flyttingen skyldes også plassmangel da både sosialkontor og 

hjemmetjenesten hadde vokst. Åpen omsorg har likevel klart å holde kontakten med 

sosialtjenesten selv om det nå er mer avtaler og formelle møter. Ved å være lokalisert 

forskjellige steder får en ikke lenger de samme diskusjonene og refleksjonene som tidligere. 

Det er ingen tvil om at det er for ulike kulturer i sosialtjenesten og hjemmetjenesten og en har 

også svært forskjellige tradisjoner både når det gjelder holdninger og måten å se mennesker 

på. 

 

Tanker omkring samarbeid 

På bakgrunn av tidligere samlokalisering og godt samarbeid har dette nok vært med på å 

påvirke hjemmetjenesten i positiv retning når det gjelder det boligsosiale arbeidet. Min 

subjektive opplevelse er at vi har integrerte tjenester men at det fremdeles er 

forbedringspotensiale. I løpet av tiden vi var samlokalisert var det nok en del ansatte som 

endret oppfatninger av mennesker som levde ”på livets skyggeside”. Samarbeidet har gitt 

faglig utvikling og personlig vekst. Man får et helt annet perspektivet på mennesker med 

sammensatte problemer når fagpersoner med ulik bakgrunn jobber sammen. Det aller 

viktigste for et godt samarbeid er å ha forståelse for hverandres tenkemåte og arbeidsoppgaver 

og være villig til å dele ansvar og byrde. Man må ha tru på at samarbeid er fruktbart, ha vilje 

til å bistå, være romslig og ha et ønske om å yte gode tjenester til de som trenger det. Dette 

må være grunnholdninger i virksomhetene og dette må en som leder være tydelig på.  

 

Utfordringer i samarbeid 

For at vi skal kunne foreta justeringer av egen adferd både i fht brukere og i samarbeid med 

andre, må vi være bevisste på vår atferd. Økonomi er en annen utfordring. Alle har vi et 

budsjett å forholde oss til og her møter vi stadig store utfordringer. Her er viljen til samarbeid 

viktig. Det er utfordrende å stimulere til samarbeid om hjelp til brukere med utagerende 

adferd.  

 

Vi er avhengig av den enkelte tjenesteutøver og det trengs: 

- Trygge og ”robuste” medarbeidere. 

- Vilje fra den enkelte til å bistå. 

- Omstillingsevne. 

- Selvstendighet. 
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Fremtid 

Mer fokus på kompetanse og omstilling synes nødvendig. Her har utdanningsinstitusjonene en 

utfordring og bør henge med. Nasjonale føringer beveger seg fra eldreomsorg mer over til 

omsorg for yngre. Froland kommune oppretter en tverrfaglig virksomhet med personell fra 

helse, omsorg og sosial. Denne virksomheten skal gi tjenester ikke bare til psykiatri og rus, 

men også til funksjonshemmede i alle aldre. Boligsosialt arbeid gjelder for alle som trenger 

bistand. 

 

 
5.6  ”Husbanken - fra boligbank til kompetansebank” ved Tone Danielsen 

 

 
 

Gruppeoppgave: Fra Sokrates til John Rawls 

 

Stikkord: 

 
Sokrates   

- Dialogen som verktøy. 

- Å vite at man ikke vet. 

- Kunnskap som undring. 

- Kraftfulle spørsmål. 

- Undersøke andres synspunkt med interesse. 

 

John Rawls  

- A theory of justice. 

- Rettferdighet som rimelighet. 

- Vail of ignorance – uvitenhetens slør. 

- Svar på utilitarismen. 

- Individuell frihet og individuelle grunnleggende rettigheter. 

- Fordeling ut fra grunnleggende etiske prinsipper. 

- Utgangspunkt: uvitenhet om alle forhold – egen bakgrunn. 
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Velg ett perspektiv: 

 

1. Utgangspunkt – du vet ingenting om egen posisjon, egne kontakter, familie, venner, 

muligheter. Du kan være en del av et system eller en bostedløs. Du vet ikke. 

Oppgave: I full uvitenhet om egen situasjon; hvordan bør en kommune sette sammen/ 

konstruere/tilrettelegge sin boligpolitikk for vanskeligstilte? 

Hva er de viktigste 2 - 3 elementene?  KORT – presist. 

 

2. Utgangspunkt – du vet mer enn noen andre. Du jobber i systemet. De andre vet også 

mye. Du har all den kompetanse du har – og den skal du bruke. 

Oppgave: Som den som vet alt du vet – gi et råd til en politiker som ikke vet (!) – og 

som kan stille ett spørsmål. Hva er det viktigste spørsmålet å stille til deg?  

 

Før lunsj; 15 min. plenum, 15 minutters individuell tenkning pr. problemstilling. 

 

Etter lunsj: Gå sammen to og to – helst fra ulik sektor. Fortell om det dere har kommet fram 

til – en etter en. Den andre stiller interesserte og åpne spørsmål. Hva legger du i det? Hva er 

det som gjør at du valgte akkurat det? Osv. Bytt etter 20 minutter. Velg ut det/de elementer/ 

spørsmål som dere blir enige om er det viktigste etter dialogen. Skriv ned. 

 

Etter totalt 40 minutter til dialog om begge oppgavene – liten pause før 30 min. plenum.  

Totalt: 30 plenum – 40 grupper – pause - 30 plenum. To personer gikk sammen for å skape 

dialog. Her måtte en velge en person som kom fra en annen kommune men tanke på å bli 

bedre kjent. 

 

Sokrates og John Rawls, begge filosofer men med ulike perspektiv: 

Sofist = en som eier kunnskap 

Filosof = en som elsker kunnskap 

 

Samling i plenum 

Oppgaven ble tolket noe ulikt. Noen tok utgangspunktet i systemnivået slik en ønsket seg det.  

 

Stikkord som kom frem i plenum:  

- Penger. 

- Plan.  

- Samarbeid.  

- Kartlegging. 

 

Andre viktige punkter:  

- Tverrfaglig sammensatt. 

- Forpliktende samarbeid. 

- Bruker skal føle seg ivaretatt.  

- Likeverdig samarbeid. 

- Kunnskap/dialog var viktig for å gjøre gode valg. 

- Identifisering/kartlegging.  

- Likebehandling.  
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Lørdag 23. august 

Rundtur på Lesbos med buss. Vi stoppet i Petra hvor vi hadde lunsj i Kvinnekooperatriv. 

Videre hadde vi et stopp i Molivos. Begge steder ble det tid til å utforske byene.  

 

 
 

 

 
 

 
Søndag 24. august 

Det ble arrangert felles fottur til Limonosklosteret for de som ønsket det. Resten av søndagen 

var til fri utfoldelse.  
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Mandag 25. august 

 

5.7 ”Boligsosialt arbeid på Lesbos. Det offentliges ansvar kontra familieansvar” ved 

Nina Alexidis 

 

Familien 

Ære og tradisjon står sterkt. Det meste ordnes innen familien, enten i kjernefamilien eller i 

storfamilien. Foreldre strekker seg langt for å ivareta barna. Og barna ivaretar sine foreldre 

når de blir gamle, enten selv eller ved innleid hjelp. Også omsorg for utviklingshemmede gis i 

familien. Innleid hjelp er ofte flyktninger eller hjelpearbeidere fra vanskeligstilte land.  

Når et barn reiser for å studere har foreldrene fremdeles ansvar, det finnes ikke noe lånekasse 

i Hellas. Medgift eksisterer fortsatt. Når et pikebarn blir født, starter sparing til bolig som 

brukes som medgift. Foreldrene flytter gjerne inn i fjøset dersom de ikke har tilstrekkelige 

midler til bolig både for seg selv og som medgift. Aldershjem er tabu, 90 % vil heller dø enn å 

havne på aldershjem. Familien og naboer sørger for hverandre for å slippe å ta i mot hjelp fra 

det offentlige.  

 

Trygdesystemet 

Det er flere type trygdeordninger i landet. Det gis minimale trygder i statlig regi for de som 

ikke er knyttet til arbeid. 300 euro pr måned for minstepensjonistene. Arbeidsledige får kun 

trygd en viss tid. Den beste trygdeordning er for offentlig ansatte (kan pensjonere seg etter 15 

år). Bønder har den dårligste ordningen. Det jobbes nå med å forbedre systemene.  

 

Kirken 

Kirken driver sosialt arbeid, noe som er akseptabelt for folk. De står for utdeling av mat og 

klær til vanskeligstilte. Eldre og ubemidlede kan oppholde seg i kloster. Prestene har samtaler 

med de som har det vanskelig og dette foretrekkes fremfor å oppsøke en sosialarbeider. 

Presten samler hele landsbyen hver søndag, og han er på skolen 2 ganger i året for at 

ungdommene skal få skrifte.  

 

Annet sosialt arbeid 

Det er mange private organisasjoner som driver mye sosialt arbeid som for eksempel 

dagtilbud for utviklingshemmede, aldershjem, krisesenter med barnehage (men ikke et sted de 

kan bo). Det eksisterer offentlige ordninger for rusmisbrukere og pårørende men det finnes 

ikke noe behandlingsapparat. Hjemmehjelp benyttes nå for at de gamle kan bo hjemme så 

lenge som mulig dersom de ikke har familie i nærheten. Tjenestene gis kun innenfor en viss 

geografisk grense.  

 

Boligsosialt arbeid er ikke-eksisterende i Hellas. De siste 5 årene er det satt i gang prosjekter i 

Athen hvor psykisk utviklingshemmede og rusmisbrukere skal få bolig. Dette er mer som  

hotell, ikke en bolig.  

 

EU krever reformer. Samfunnet er under endring og reformer tvinges frem. Bl.a. er flere 

kvinner etter hvert kommet i arbeid, og mye av det sosiale nettverket faller da bort.  

Det er ikke bygd opp et system for ivaretakelse av flyktninger. De lever under svært 

vanskelige forhold. Narkotika er et skjult problem. Det er ingen informasjon til barn og unge.  

 

Det er ikke et utbygd barnevern, men barn blir fratatt foreldrene i helt ekstreme tilfeller. 

Hellas har et godt utbygd helsevesen og det er mange leger. En trenger ikke henvisning for å 

komme til spesialist. Det overkommelige priser for å gå til lege og tannlege.  
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Det er et godt utbygd barnehagesystem i hele landet.  

 

Økonomi 
En lærer tjener ca 1200 euro pr mnd. Lønn for ansatte i dagligvarebransjen (nybegynnere) er 

ca 300-400 euro. 

 

Det er forholdsvis enkelt å få boliglån og det er lønnsomt å kjøpe fremfor å leie bolig. Det 

bygges opp mange boliger/leiligheter på landeiendommer. Det er vanlig at byggmester da får 

en del av en olivenlund og bygger opp boliger. Olivenbonden får til gjengjeld en bolig som 

betaling. 

 

 

5.8   ”Fra boligplanlegging til virkelighet” ved Laila Finkenhagen, fagleder 

 bygg/eiendom i Porsgrunn kommune 

For å få planer virkeliggjort er det avgjørende med en forankring høyt oppe i den kommunale 

organisering. Det er viktig å se sammenheng i kommunens planarbeid slik at de ulike planene 

blir til en helhetlig plan. En god kartlegging er avgjørende for å få til et godt arbeid og et godt 

resultat. I Porsgrunn kommune jobbes det mye på tvers og etter en bestiller – utfører modell.  

Boligsosial handlingsplan ble rullert i 2008 og gjelder nå for perioden 2008 – 2012. Planen er 

delt inn i tre deler: Boligutvikling, kommunale utleieboliger og hjelp til å bo eller bli boende. 

Trender i perioden 2001 – 2007 viste en økning i antall vanskeligstilte. Det blir flere 

vanskeligstilte og de får det vanskelig på flere områder. Porsgrunn kommune står overfor 

store utfordringer på det boligsosiale området som å skaffe nok ”riktige” boliger, tilstrekkelig 

booppfølging og sikre brukermedvirkning. For å få til dette er det viktig å tenke helhetlig 

omkring boligsosialt arbeid hvor ulike enheter har et klart definert ansvarsområde. 

 

Feiselvei bo- og aktivitetssenter er et lavterkseltilbud til rusavhengige over 18 år. 

Målsettingen er å gi rusmiddelavhengige et sted å være og bidra til at den enkelte bedrer 

livssituasjonen for dermed å øke sin evne til mestring av egenomsorg. Feiselvei gir 

oppfølging til mellom 60 og 70 husstander og jobber også i forhold til naboer og nærmiljø.  

 

Avslutningsvis ga Finkenhagen oss to oppgaver som hun ba oss reflektere over: 

1. Hvilke erfaringer har din kommune på boligformer og boligtyper for bostedsløse? 

2. Hvilken boform og boligtype har vært den beste erfaringen i din kommune? 

(Se for øvrig vedlagte powerpoint-presentasjon) 
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5.9   ”Prosjekt færre utkastelser i Skien og Porsgrunn.” Funn fra kartleggingen og 

 veien videre i prosjektet ved prosjektleder Rune Gudmundsen 

 

 
 

Gudmundsen fortalte en historie fra sin kommune. Prosjekt ”Færre utkastelser” er et 

samarbeidsprosjekt mellom Skien og Porsgrunn kommunen på bakgrunn av 400 utkastelser i 

kommunene. Prosjektet får tilskudd fra Husbanken og arbeids- og velferdsdirektoratet 

(gjennom Fylkesmannen i Telemark) til et 2-årig prosjekt. Prosjektet er forankret på 

rådmannsnivå i begge kommuner. Det er nedsatt styrings- og referansegruppe. Prosjektet skal 

konsentrere seg om systemnivå og det er et mål å etablere varige strukturendringer. Gjennom 

å etablere en forsterket bolig- og sosialfaglig satsning har prosjektet som mål å redusere antall 

utkastelsesbegjæringer med 50 % og antall gjennomførte utkastelser med 30 % innen 

utgangen av 2008 (med i utgangspunkt i tall for 2006) ved Namsmannen i Skien og 

Porsgrunn. Funn fra kartleggingen gjennomgås. Kjennetegn ved den som blir begjært utkastet 

er: Gjenganger som bor i kommunal bolig og som ikke betaler husleie.  

 

Samarbeid, kommunikasjon, helhetstenkning og evnen til å tenke nytt er vesentlig for å lykkes 

i å hindre utkastelser. Det manglet helhet i tenkningen, noe som er en forutsetning for å hindre 

utkastelser. Varsellampene må lyse tidlig. Prosjektet ser på rutiner hos sentrale aktører som; 

innfordringsavdelingene, sosialtjenesten, boligkontorene, gjeldsrådgiverne og namsmannen 

som en opplever har mange ulikheter ved seg. Det er et mål å finne forbedringsområder. En 

hovedutfordring i prosjektet er hvordan man skal få kommunene og namsmannen til å jobbe 

med endringsarbeid slik at målsettingene nås. 

(Se for øvrig vedlagte powerpoint-presentasjon) 
 

 

5.10  ”Boligsosialt arbeid i NAV” ved rådgiver Inger Tveit Espeland, Fylkesmannen i 

 Telemark. 

Hovedmålet med NAV-reformen er å få flere ut i arbeid og aktiv virksomhet. Færre skal 

motta trygd og sosialhjelp. NAV gir mulighet for å se ulike virkemidler som bolig, arbeid, 

trygd og sosiale tjenester i sammenheng. Boligen er sentral for å kunne fungere best mulig i 

samfunnet. Kvalifiseringsprogrammet bør følges opp av boligoppfølging som kan være en del 

av kvalifiseringsprogrammet. For å lykkes med NAV-reformen er det helt sentralt at bolig 

som en grunnpilar er på plass. Flere kommuner har utfordringer med å fremskaffe nok og 

riktige boliger. Espeland gjennomgikk det den enkeltes juridiske rettigheter og plikter etter 

lov om sosiale tjenester i forhold til bolig og kvalifiseringsprogrammet.  
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I Telemark er det seks kommuner som får tilskudd fra AVdir (gjennom Fylkesmannen) til 

oppfølgingstjeneste i bolig. Disse kommuner er: Bamble, Porsgrunn, Skien, Nome, Bø og 

Notodden. Det er også gitt tilskudd til prosjekt: ”Færre utkastelser i Skien og Porsgrunn” og 

til Skien Diakonale Senter til prosjekt: ”På vei til egen bolig i Skien”. I tillegg er 

Fylkesmannen engasjert i prosjekt i Notodden kommune som går på NAV og boligsamarbeid. 

Sentrale aktører her er: Boligstiftelsen, Namsmannen og NAV. Mål med prosjektet er: Ingen 

utkastelser, forbedre bosituasjonen og ”arbeidslinja”. Samarbeidet ga raskt resultater etter at 

stillinger var besatt. Målet i forhold til utkastelser ble dermed nådd. 

 

Fylkesmannen har gjennomført opplæring av miljøarbeidere for utvalgte kommuner med de 

største utfordringene. 

(For øvrig vises det til vedlagte powepoint-presentasjon) 

 

 

Utflukt 

Etter lunsj hadde vi en felles utflukt til Eressos hvor vi ble anbefalt å dra. Det ble jobbet med 

gruppearbeid og vi hadde noen timer til fri utfoldelse med bl.a. bading for de som ønsket det. 

Vi avsluttet med felles middag før vi dro tilbake til Metochi på kvelden.  
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Tirsdag 26. august 
Dagen begynte med en kort oppsummering av gårsdagens arbeid. Flere av gruppene hadde 

arbeidet tett opp til middagen kl 19.00.   

 

 

5.11  Utfordringer med kommunale utleieboliger ved spesialkonsulent Olav 

Myklebust, Arendal kommune 

Husbanken utfordret med en dags varsel Olav Myklebust til å si noe om situasjonen og 

utfordringene i Arendal kommune når det gjelder kommunale utleieboliger. Dette tok han 

sporty og holdt et kort innlegg. 

 

 
 

Utfordringer som Arendal kommune står ovenfor nå: Hvordan få sirkulasjon på 

utleieobjektene de har i kommunen?  Hvordan legge til rette for at folk som over lang tid har 

leid sin bolig, skal kunne kjøpe denne, eventuelt annen bolig for derigjennom å få frigitt 

boligmasse eller økonomiske midler. Noe av vanskelighetene knyttet til dette er at 

utleieprisene ligger så langt under kostnadene ved å eie, at det er lite attraktivt. Arendal 

kommune har hatt tidsubestemte kontrakter. Vil nå iverksette tidsbestemte kontrakter, nettopp 

for å signalisere at en kommunal utleiebolig ikke nødvendigvis er en utleiebolig for resten av 

livet. I tillegg fordrer dette at kommunen tvinges til å følge opp og vurdere de enkelte 

utleieobjektene fortløpende. Er den sosiale og økonomiske situasjonen nå, lik som den gangen 

familien fikk tilbud om utleiebolig?  Er den økonomiske og sosiale situasjonen endret slik at 

det er mulighet for å kjøpe og eie egen bolig. Myklebust var også innom mulighetene for om 

deler av en finansiering kunne gis ved å gi rente- og avdragsfrie lån. Arendal kommune ville 

samtidig foreta leieregulering slik at leieprisene blir mer reelle i markedet.  
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5.12  Mandal kommune. ”Å ska mi hen? Forebygging og bekjempelse av 

bostedsløshet. Strategier og erfaringer på vei til egen bolig 2003-2010” ved leder 

enhet for helse og sosial, Ingrid Mydland, avdelingsleder for booppfølging, Rune 

Myrmell, og prosjektleder for "BÅDE OG - innpass på boligmarkedet gjennom 

medvirkning, kompetanseheving og boligplanlegging", Per Ivar Jansen 
 

5.12.1 Boligsosialt arbeid i Mandal ved Ingrid Mydland. 

 

 
 

Innledet med historier fra ”de vanskeligstilte”. Refererte videre fra arbeidet med Boligsosial 

handlingsplan som hadde oppstart i 2003. 

 

De vanskeligstilte var selv opptatt av en del kjerneområder i det å disponere sin egen bolig. 

Blant annet var det viktig at der var muligheter for å lage sin egen mat. I den forbindelse var 

hygiene et tema som alle hadde vært opptatt av, samtidig som en ikke måtte glemme at det var 

individer med forskjellige behov og at det som var skittent/rotete for en, kunne oppfattes som 

ryddig og rent for en annen. 

 

Mandal sin status i forhold til utarbeidelse av planen. Kommunen er godt i gang, men ikke i 

mål. Fått en del tilskuddsmidler fra blant annet Husbanken og SHdir noe som hadde vært helt 

avgjørende og nødvendig.   

 

Viktige momenter for å lykkes med Boligsosial handlingsplan: 

- Høy politisk og administrativ forankring. 

- Kunnskap om statens virkemidler. 

- Tverrsektorielt samarbeid. 

 

Videre hadde Mandal kommune helt klare ønsker i forbindelse med ansettelsesperspektivet i 

forhold til det å jobbe innenfor det boligsosiale feltet. Her var de helt klare på at i tillegg til 

mer "faglige" kriterier var det også nødvendig å rekruttere ansatte med forståelse for å kunne 

tenke og arbeide tverrfaglig, ha fokus på mulighet for å tenke nytt og til slutt inneha en stor 

porsjon raushet som menneske. 

(Se for øvrig vedlagte powerpoint-presentasjon) 
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5.12.2 Mobilt boteam ved Rune Myrmell 
 

 
 

Innledet med å påpeke at boligsosialt arbeid er et vidt begrep som omfatter mange og ulike 

instanser i en kommune. Viste videre til tidligere oppstartede prosjekt, Mobilt Boteam som nå 

var faset inn i egen kommunal drift. 

 

Viste videre til erfaringer i forbindelse med utarbeidelse av boligsosial handlingsplan og mer 

fokus på det boligsosiale feltet. Mente de kunne vise til at jo mer fokus en får på et område, 

desto større etterspørsel blir det fra kommune og befolkning. Et annet moment var at det å 

jobbe med vanskeligstilte krever at en bruker tid på relasjonsbygging. Det tar tid å opparbeide 

tillit overfor denne gruppen. Det økte fokuset de hadde hatt i forhold til å samarbeide ga 

automatisk et bedre klima i eksempelvis ansvarsgruppemøter. Viktig at en fikk en forståelse 

fra alle som er involvert om felles målsettinger og at en må trekke i samme retning. Mente at 

arbeidet hadde hatt en positiv utvikling innad i kommunen og også utad mot brukerne. 

Imponert over hvor mange ildsjeler det fantes. Orienterte videre om arbeidet nå som innebar å 

starte et nytt bofellesskap spesielt rettet mot personer med psykiske lidelser. Mente dette ville 

medføre en økning fra 8.2 til 20.2 stillinger. Var også innom viktigheten med bred 

rekruttering av fagpersonell. Får dermed gode diskusjoner og løsninger.  

 

Oppsummerende utfordringer: 

- Er vi til stede, til riktig tid, for de som trenger oss mest.  

- Hvem skal tilpasse seg hvem.  

- Åpningstider i kommunen.  

- Tilgjengelighet.  

- Dette en gruppe som klager lite.  

- Det er et faktum at det pr i dag er mangel på boliger.  

- Disse personene er preget av uforutsigbarhet. 

- Det er en jobb å gjøre med å få til samarbeid internt og eksternt. 

- De ansatte vil måtte leve med en form for usikkerhet ovenfor denne gruppen, til tider føle 

seg utrygge. 

(Se for øvrig vedlagte powerpoint-presentasjon) 
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5.12.3  Prosjekt "BÅDE OG - innpass på boligmarkedet gjennom medvirkning, 

 kompetanseheving og boligplanlegging" ved Per Ivar Jansen 

Jansen er av to personer i Mandal kommune som har med den byggtekniske biten. Viste til 

eksempel på hvordan en kan gjøre ting annerledes. I utgangspunkter et bygg med fem 

”kompliserte” bygg. Her var kommunen tidlig inne i planprosessen og fikk dermed endret noe 

som førte til en dobling av bygningsmassen. Dette kun med en liten økning i priskostnaden. 

(10 til 12 mill) men altså med dobbelt så mye bygningsmasse som resultat. Mandal planlegger 

et selvbyggerprosjekt som dog er tidlig i prosjektfasen. En bred sammensatt prosjektgruppe er 

opprettet hvor deltagelse fra Husbanken ønsket. I stedet for at kommunen setter alt av bygging 

ut til private aktører vil de prøve å ivareta mer av byggningsbiten selv. 

 

 
5.13 ”Boligsosialt arbeid - et problem for sosialtjenesten eller en utfordring for 

kommunen (og samfunnet som sådan?)” ved Tone Kylland, leder for familie og 

oppvekst i Lillesand kommune 

 

 
 

Først en generell orientering om Lillesand kommune, en kommune som er preget av mange 

fritidsboliger og et stramt leiemarked. Svært høye hus- og leiepriser. Kommunen har få 

kommunale boliger, hvor sosialtjenesten disponerer fire av i alt 86 kommunale boliger. 

Gjennomsnittet for antall kommunale boliger på landsbasis skulle tilsi at Lillesand burde ha 

180 stk.  

 

Det er mulig å hjelpe alle, HVIS alle aktører i systemet vil!! Men det er mange aktører og det 

ble i den sammenheng vist til både interne og eksterne aktører. Det er utfordringer spesielt 

overfor sosialtjenesten i Lillesand. Kartlegging viser at det er 35 personer med 

boligproblematikk i kommunen. De fire kommunale boligene sosialtjenesten disponerte er 

alle langtidsutleid. Ukentlig opplevde sosialkontoret at de måtte skaffe midlertidig akutt bolig. 

I tillegg er det store forventninger fra brukere og pårørende om hva kommunen kan hjelpe 

med. Det ble vist til at Lillesand kommune hadde hatt tilsyn fra Fylkesmannen hvor de hadde 

fått avvik på det med midlertidig botilbud. 

 

Avsluttende punkter:   

- Kommunens syn på Husbankens virkemidler. Det oppleves å være mangel på 

koordinering og kunnskap om virkemidlene i kommunen. 

- Rådmannen mener politikerne for mye ”snur kappa etter vinden”.  

- Pressen setter dagsorden, ikke alltid etterrettlige. 

- Naboer, hvem vil ha rusboliger i nærområdet. Holdninger. Bruk av pressen. 

- Fylkesmannen har gjennomført tilsyn. Avvik men kun på anvendelse av lov, ønsker seg 

avvik på prioriteringer i kommunen. Det hadde vært noe.  
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Onsdag 27. august 

Bussavgang fra Metochi kl 07.45 for å dra til Aten hvor vi skulle ha siste dagen før vi reise 

hjem til Norge. I Aten ble det organisert felles busstur opp til Akropolis hvor vi tilbrakte noe 

tid før vi gikk ned til byen. Felles middag på kvelden.  

 

 
 

 

Torsdag 28. august 

Dagen gikk med til reise fra Aten og hjem til Norge hvor vi var hjemme sent på kvelden. 
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Del 6.  Egenevaluering 
Samtlige deltakere vi i Husbanken Region sør i Arendal har snakket med sier at de er meget 

fornøyd med kurset. Dette formidlet de både på Metochi og ved kontakt i etterkant. Det som 

sies er at de har fått et godt faglig utbytte, de har lært mye av andre kommuner som hadde 

foredrag på Lesbos, de har hatt godt utbytte av gruppearbeid, de har skapt kontakter og 

nettverk med andre kommuner og de har avtalt samarbeid med og besøk i andre kommuner. I 

tillegg til obligatoriske samlinger ga deltakerne uttrykk for at det ble diskutert mye faglig 

utenom dette, som for de var meget nyttig.   

 

Fra prosjektarbeid er nytte/kostbrøken et kjent begrep. Formelen for denne er:  

N 

– > 1 
K 

Gitt denne formelen sier vi at nytten ved å dra på kurs til Lesbos skal være større enn 

kostnaden. Kostnaden er kjent. Nytten av studieturer kan være vanskelig å måle. Dersom en 

likevel gjør et forsøk og sier at nytten for deltakerne beregnes ut fra følgende: 

- Nytten av forelesninger. 

- Nytten av prosjektfremlegging. 

- Nytten av gruppearbeid. 

- Nytten av erfaringsutveksling. 

- Nytten av nettverksbygging. 

 

På alle disse ”nyttefaktorene” har vi i Husbanken Region sør samt teknisk arrangør fått udelt 

positive tilbakemeldinger. Dette er en god dokumentasjon på at nytten har vært større enn 

kostnaden.  

 

Et av suksesskriteriene for morgendagens bedrifter og organisasjoner er å ta vare på 

”humankapitalen”. Når Husbanken Region sør bruker kompetansemidler på å dra til Metochi 

studiesenter er en målsetting å gi noe til sentrale deler av ”humankapitalen” i kommunene slik 

at de får inspirasjon og blir bedre i stand til å utføre et godt boligsosialt arbeid i sin kommune. 
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Del 7.  Oppgaver – svar fra kommunene 

 
Oppgave 1: I hvilken grad bidrar de boligsosiale virkemidlene til å hjelpe de 

vanskeligstilte på boligmarkedet? 

 

Startlån er et godt virkemiddel, men flere får avslag etter justeringen av kalkulasjonsrenten 

(og den reelle renten) samt justeringen av Sifo-normen. Dette er som kjent bare retningslinjer 

i vurderingen men vi kan ikke ignorere det at renten faktisk stiger og at inflasjonen også har 

vært tiltagende. Startlån er et fleksibelt virkemiddel når det brukes riktig. Boligtilskudd er et 

godt virkemiddel sammen med startlån og gir gode løsninger når det brukes riktig. Men det er 

knapphet på midler. Husbanken kommuniserer godt at man kan søke ytterligere tilskudd i 

konkrete saker. Bostøtte treffer ikke midt i blinken, men er et godt hjelpemiddel for dem som 

får innvilget. Inntektsgrensene bør justeres. Aller helst burde vi fått et nytt og bedre regelverk. 

Kompetansetilskudd er et godt virkemiddel til å forsøke nye ting og få frem ny kunnskap på 

flere områder.  

 

De boligsosiale virkemidlene bidrar i stor grad til å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet.  

Det er en viktig forutsetning at en lokalt styrer midlene mot målgruppa, jfr. retningslinjer for 

saksbehandling og tildeling. 

Våre erfaringer er at Husbankens virkemidler for vanskeligstilte har økt i omfang og fått mye 

større fokus de siste årene. Vi mener at de uten tvil har ført til at flere har fått egne boliger 

eller kommet inn i leid bolig. Husbankens kompetansetilskuddsmidler har i vår kommune ført 

til et mer planmessig og målrettet arbeid for de vanskeligstilte. Kommunens øvrige etater, 

særlig teknisk sektor, har i større grad fått fokus på denne gruppen boligsøkere. 

Bostøtteordningen virker positivt, men her har vi nok ikke full uttelling fordi gjennomtrekken 

i de midlertidige boligene blir for stor til at beboerne kommer i posisjon til å nyttiggjøre seg 

denne ordningen. 

 

De boligsosiale virkemidlene har vært nyttige redskaper for å få personer inn på 

boligmarkedet. Personer som ikke tilfredsstiller krav til lån i vanlig bank vil kunne få 

muligheter gjennom Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Det forutsetter at søkerne har 

tilstrekkelig inntekt. For søkere med varig lav inntekt kan det gis tilskudd til etablering i 

tillegg til lån. Det er også bra at Husbanken kan holde en noe lavere rente enn i vanlige 

banker, og særlig merkes dette i tider hvor renta er høy. I byer med storbyproblematikk 

oppleves det at de vanskeligstilte taper i kampen om utleieboligene. De har ikke råd til å leie 

boligene som er for dyre og som vil gjøre dem til sosialhjelpsmottakere. Det har derfor vært 

svært viktig at kommunen har hatt mulighet til å få lån og tilskudd gjennom Husbanken til å 

skaffe boliger til en leiepris som er overkommelig. Det at kommunen har holdt en lavere 

husleie har også vært med på å holde prisene nede på det private boligmarkedet. I tillegg har 

bostøtten vært med på å gjøre husleiene gunstigere. I dag bidrar nok bostøtta til en reduksjon, 

men likevel ikke nok til at det private leiemarked fullt ut blir tilgjengelig for våre brukere. Det 

betyr svært mye for våre brukere at de har en bolig som er sin, eid eller leid. Selvfølelsen er 

tydelig forbedret og muligheten for å komme videre i en utvikling er til stede. Når vi jobber 

med boliger og vanskeligstilte ser vi virkelig hvilket basalt behov en bolig er, og hvor sårbare 

en er uten. Når det gjelder tilskuddsordningen til tilpasning har det vært en god ting for mange 

beboere. Det har bidradd til at mange eldre og funksjonshemmede har kunnet bo i sine hjem 

lengre enn de ellers ville ha gjort. Foruten å være en god løsning for beboeren, har det også 

betydd at kommunen får et mindre press på sine kommunale boliger. Kompetansetilskuddet er 

også bra fordi det gir kommunen muligheter til å prøve ut nye modeller og måter å jobbe på i 
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det boligsosiale arbeid. Boligsosialt arbeid er en forholdsvis ”ny grein” innenfor sosialt arbeid 

og følgelig er det mye å ta fatt i og utvikle. Modeller kan prøves ut uten at det påfører 

kommunene store utgifter, noe som gjør det lettere å få frem gode ideer. Gode modeller og 

arbeidsmåter gir nyttig kunnskap som kan overføres til andre kommuner.  

 

Husbankens ordninger er helt sentrale i dette arbeidet. Bostøtten er veldig viktig, men 

inntektsgrensen mener vi er for lav til å favne alle som har behov. Tilskudd til bygging og 

kjøp av kommunale boliger er også viktig for å klare det økonomiske i forhold til boliger. 

Boligsosial handlingsplan er også et virkemiddel, og det er særs viktig å rullere den jevnlig. 

Husbankens bidrag for å få dette arbeidet gjennomført er veldig viktig. UIike prosjekter 

knyttet til boliger og tjenester til vanskeligstilte bidrar til å kartlegge, synliggjøre, sette inn 

tiltak og virkemidler for å avhjelpe situasjonen. Generelt gir boligsosiale virkemidler mulighet 

for at kommunen kan tilby et differensiert tilbud til sine brukere. Det er viktig at det fra statlig 

hold stilles krav til, og legges til rette for at kommunen skal kunne prioritere dette arbeidet. 

Det er viktig med stor fleksibilitet rundt ordningene, for best mulig å kunne tilpasse disse til 

den enkelte brukers behov. Her kan det enda gjøres et stykke arbeid. Eksempelvis er 

ordninger med bostøtte ikke dekkende for de som faktisk har et behov. Inntektsgrensene er 

svært lave, og med kraftige lønnsøkninger de siste årene er det flere og flere som faller 

utenfor.  

 

De boligsosiale virkemidlene bidrar til økt fokus på vanskeligstilte i kommunen, økt fokus på 

planlegging og gjennomføring av Boligsosial handlingsplan 

 

De boligsosiale virkemidlene treffer ikke de mest vanskeligstilte. Bostøtte fungerer for 

gruppen vanskeligstilte. Det bør tas med i husleiekontrakten til kommunale utleieboliger at 

bostøtte skal gå til kommunen. Personer med midlertidige inntekter innvilges ikke startlån.  

Det er store utfordringer med de som ikke betaler husleia av de mest vanskeligstilte.  

Virkemidlene henger ikke godt nok sammen. For å få startlån må man ha en viss inntekt som 

ofte blir for høy til å motta bostøtte. Det er begrenset hvor mye tilskudd det kan gis i hver sak 

pga. mangel på midler. Det er problem med å skaffe flyktningfamilier bolig, spesielt 

nyankomne. Vanskelig pga. høy pris og lav inntekt. 

 

Kompetansetilskudd var helt avgjørende for å få stablet prosjektet ”Bu-vett” på bena i Vest-

Telemark kommunene og få utarbeidet en boligsosial handlingsplan. De boligsosiale behov 

blir grundig dokumentert gjennom kartlegging. Tilskudds- og låneordninger er helt 

avgjørende for at vanskeligstilte kan skaffe seg en egen bolig. Samtidig er bostøtten 

avgjørende for at mange har råd til å opprettholde en rimelig bostandard. Det er likevel et 

stykke frem til det optimale. Det er vanskelig å finne bolig til de som er mest vanskeligstilte 

(rusmisbrukere/kriminelle/psykiatripasienter). Selv om kommunene gjennom 

sosialtjenesteloven har et ansvar, må det nok sterkere midler til i form av pålegg til 

kommunen og bedre tilskuddsordninger for finansiering av kommunale boliger. 

 

Boligvirkemidlene virker godt for mange, men ikke alle. Spørsmålet er kanskje ofte om 

kommunene tør å benytte midlene på riktig måte. Vi gir lån med inntil 30 års løpetid og ser at 

det i stadig flere saker er nødvendig. I tillegg vil vi ha en gjennomgang på om vi skal gi 

ytterligere subsidiering på pris for få flere til å kjøpe leieboligen av kommunen og gi deler av 

lånet rente- og avdragsfritt. Det vil si låneutmåling tilpasset økonomisk evne. 

Hovedproblemet er betjeningsevne. Staten sitter på en av de viktigste mulighetene til hjelpe 

flere - rentesubsidiering. Lavere rente ville bety lån til flere. Lån gis også ved midlertidige 

trygdeytelser når det er sannsynlig at inntektsnivået opprettholdes i en eller annen form.  
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Det er et spørsmål om kommunen i større grad bør vurdere sosialhjelp som inntekt – ytelsen 

går uansett til boutgifter og mange ville få bedre bosituasjon ved å eie egen bolig. Sosialhjelp 

kan i noen tilfeller bli et ”kunstig” hinder for lån. Tilskudd er et svært viktig hjelpemiddel, 

særlig i forhold til refinansiering. Vi refinansierer både løpende og gammel gjeld. Tilskuddet 

brukes også ved anskaffelse av bolig hvor det er nødvendig for å få regnestykket til å gå opp. 

Skulle selvsagt gjerne hatt mer tilskuddsmidler. Bostøtten har for lave inntektsgrenser og 

utelukker mange grupper. Bostøtten er svært viktig for å klare boutgiftene i etablert bolig. 

Bostøtten har mindre betydning ved finansiering av ny bolig (dersom man ikke har vesentlig 

egenkapital) fordi inntektsgrensene for bostøtte er så lave. 

 

20 % tilskudd til etablering av kommunale utleieboliger er for lavt. Dreining av midlene mot 

bostøtte er ikke hva flertallet av kommunene ønsket seg. Økt tilskuddsutmåling vil stimulere 

til flere kommunale utleieboliger. Politikere er som regel mer stemt for kommunal investering 

når det vises tydeligere statlig drahjelp. Tilstrekkelig antall kommunale utleieboliger er svært 

viktig. De mest vanskeligstilte vil ofte ha behov for trygg kommunal utleiebolig før man kan 

gå videre og bli selveier. Kommunale utleieboliger som enkelt kan bli selveierboliger bør 

premieres ved tilskuddsutmåling. 

 

 

Oppgave 2: På hvilken måte ivaretar kommunen sitt ansvar for den praktiske 

gjennomføringen av boligpolitikken for de vanskeligstilte? 

 

Vi har fokus på varige boliger og prøver å unngå midlertidige løsninger (men akuttboliger må 

vi nok regne med å måtte ha). Kommunen tar opp 45 millioner i startlån hvert år og vurderer 

fortløpende om dette er tilstrekkelig til å dekke behovet. Når tilskuddsbevilgningen er brukt 

opp søker vi ytterligere midler når vi har konkrete saker hvor vi mener tilskudd er nødvendig.  

Vi mottar ca. 1000 bostøttesøknader hver måned. Kommunen har i tillegg en kommunal 

bostøtte som blir gitt til beboere i omsorgsboliger som oppfyller vilkårene (her er det satt en 

sats for livsopphold som er garantert på kr. 5.300,- pr. måned. Formuesgrense 100.000). 

Kommunen har mange utleieboliger, i tillegg leies det inn boliger ved behov. Vi har 

miniboliger og natthjem. Det startes nå et arbeid for å få en bedre utnyttelse av kommunale 

boligene. Beboerne som har økonomi til dette og hvor boforholdet fungerer skal få anledning 

til å kjøpe boligen. Ledig kapital kan da brukes til å kjøpe/bygge nye boliger tilpasset 

behovene som kommunens brukere har. Her brukes gjeldsbrev som blir tinglyst på boligen for 

innfrielse dersom kjøper selger boligen. Dette fordi midlene fra Husbanken er begrenset. Det 

er etablert en boliginnsatsgruppe som skal drive frem byggeklare tomter. En ressursgruppe 

skal fungere som en koordinerende gruppe hvor kompliserte saker/brukere blir diskutert for å 

kunne gi en "bestilling" eller anmodning om en type bolig som boliginnsatsgruppa skal 

forsøke å oppdrive/skaffe/bygge. Bolig for vanskeligstilte bestrebes forankret i alle arbeidslag 

hvor dette er nødvendig. Dette fordi problemstillingen ikke bare er forbeholdt boligkontoret. 

Det er nødvendig med hjelp av alle for å komme i mål. Prosjekter der kommunen bidrar i en 

mer aktiv rolle i boligforsyningen for mellomgruppen mellom de aller mest vanskeligstilte og 

de som klarer seg selv ønskes prioritert. Dette er de som er økonomisk vanskeligstilte, typisk 

enslige, eninntektshusholdninger og andre som er i en livssituasjon som gjør at de ikke har råd 

til å kjøpe egen bolig på markedet pr i dag.  

 

Kommunen bidrar gjennom planer og kartlegging basert på lokalkunnskap. I tillegg setter en 

ut i livet ordningene innen feltet. Kommunen mangler boligsosial plan, men har rimelig god 

oversikt over behovet og problematikken i egen kommune. 
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Kommune har ca 35 boenheter for utleie til vanskeligstilte i tillegg til fire akutthybler for 

midlertidig husvære.  Tildelingen foregår i et felles boligmøte og det skrives alltid vedtak om 

tildelingen, avslag eller om de blir stående på venteliste. Det er boligmøte en gang pr. mnd. 

Ved hjelp av kompetansemidler fra Husbanken har vi et prosjekt for å forebygge 

bostedsløshet. Her har vi i tillegg til prosjektleder, en halv stilling som miljøarbeider på 

kommunale midler. Det planlegges å bygge fire utleieleiligheter for ungdom med tilsyn og 

oppfølging fra prosjektet. Et 3 årig boligprosjekt med botrening og tilsyn er gjennomført og er 

nå i ferd med å finne sin permanente organisering i sosialtjenesten. Sosialtjenesten har en  

40 % stilling som boligkoordinator. Denne stillingen brukes til det praktiske i forbindelse med 

inn- og utflytting fra ”sosialtjenestens boliger”, han har også ansvar for kontakten med bolig- 

og eiendomskontoret som har det tekniske ansvaret for leilighetene. Kommunen samarbeider 

med frivillige om miljø- og tilsynstjenester inn i 5 boenheter spesielt beregnet for personer i 

rehabiliteringsfasen. Sosialtjenesten er representert i det kommunale tildelingsutvalget for 

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Kommunestyret har vedtatt egne kriterier for 

tildeling av kommunale boliger.  

 

Kommunen har vektlagt samarbeid mellom etater for at alle skal få den hjelp de trenger. Faste 

samarbeidsmøter mellom kemnerkontor, sosialkontor og boligtjenesten sikrer at fokus holdes 

oppe på å redusere varsler/begjæringer og fravikelser. Boligkontoret er blitt slått sammen med 

kommunens tjenestekontor i den hensikt å komme tett til bestilling av tjenestene ut i boligene. 

Startlån og tilskuddordninger er en del av Boligtjenesten. Det er lett å koble inn disse 

virkemidlene ved vurdering av nye søknader og ved evaluering etter 3 års leietid i kommunal 

bolig. Tilskudd til tilpasning vurderes for å kunne forlenge botid i eget hjem. Sosialkontoret 

og Boligtjenesten jobber sammen i faste møter. Kommunen har valgt å legge bostøtten til sitt 

servicekontor. Boligselskapet (KF) er et eget foretak som eier og skaffer til veie nye boliger 

for utleie og andre boliger som serviceboliger og heldøgnsboliger. Foretaket har et eget 

politisk styre hvor Boligtjenesten møter fast to ganger i året. Ut over det er det møter hvor 

Boligtjenesten legger frem behov for nye boliger. Her møtes vi med velvilje og forståelse, 

men til syvende og sist er det pengene som bestemmer om det lar seg gjøre å oppfylle 

behovene.  

 

Kommunen benytter Husbankens ordninger (startlån, tilskudd og bostøtte). Individuelle 

ordninger lages for enkeltpersoner for at de skal klare å kjøpe bolig (avdragsfrihet, lengre 

tilbakebetaling, tilskudd og startlån). Forvaltningsavtaler tilbys til dem som sliter med 

økonomien. Tjenester og aktiviteter knyttet til brukergruppa er satt i system. 

  

Kommunen har en del gjenstående arbeid rundt boligsosialt arbeid. Det finnes mye kunnskap 

i organisasjonen, men det mangler en enhetlig organisering. Når ansatte jobber med 

boligsosialt arbeid "alene og på deltid", i tillegg til mange andre oppgaver, er det noe 

problematisk å holde seg faglig oppdatert. Det er også på det rene at manglende koordinering 

og helhetstenkning sannsynligvis fører til underforbruk av virkemidler som lån, tilskudd og 

bostøtte, og mulig også økte utgifter i form av kostbare nødløsninger. En større faglig 

plattform vil også være et forum for at ansatte kan finne løsninger på tvers av organiseringen i 

dag 

 

Kommunen har en Boligsosial handlingsplan som er tverrfaglig forankret.  Kommunens 

planarbeid på området er politisk forankret. Kommunen samarbeider med andre kommuner og 

Universitetet i Agder (HUSK prosjekt). Brukerråd er etablert. For 2008/2009 fokuseres det på 

boligbehov og boligoppfølging til vanskeligstilte i budsjettarbeid/ budsjettprosesser. 
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Transport av bostøtte til kommunen er et viktig virkemiddel. Kommunen opererer med netto 

husleie. I enkelte saker settes økonomistyring som vilkår i låneavtalen ved tildeling av 

startlån. Innkreving av bostøtten ved mislighold av startlån inngår i låneavtalen. Boligsosialt 

arbeid er en prioritert oppgave i kommunen. Samtlige boligvirkemidler for alle grupper er lagt 

til et kontor for å sikre at de ulike virkemidlene ses i sammenheng. Kommunen har prosedyrer 

for søknad om kommunal utleieboliger. Ventetiden er fra 1 uke til 1 år. Vedtaket faller bort 

etter 1 år. Søknad om kommunal bolig ses i sammenheng med virkemidler som startlån og 

tilskudd. Kommunen har egne vedtatte retningslinjer for tildeling av bolig. Boligsosial 

handlingsplan ble rullert i 2008. I kommunes retningslinjer er det sagt at bostedsløse skal ha 

prioritet og det er mandat for boligsosialt arbeid. 

 

Det boligsosiale arbeidet i kommunen har fått høyeste prioritet. Kommunestyret vedtok 

boligsosiale handlingsplan i oktober -07. I desember -07 opprettet kommunestyret en 

prosjektgruppe som har som oppgave å iverksette planen. Prosjektgruppa var våren -08 på 

studietur til Vennesla og Hjørring. Dette var et interkommunalt arrangement med tilskudd fra 

Husbanken. Saksbehandling av søknader om bostøtte er overført til NAV-kontoret. Lån og 

tilskudd saksbehandles i et samarbeid mellom NAV, teknisk avdeling og økonomisjefen.  Det 

legges vekt på at hjemmetjenesten, psykisk helse, leger og andre samarbeidspartnere er godt 

orientert om Husbankens ordninger. 

 

Kommunen følger forvaltningsloven for saksbehandling knyttet til boligsosiale virkemidler. 

Bostøtten vurderes som inntekt i fht. lån og kommunal bolig og startlån/tilskudd/bostøtte 

vurderes alltid samlet. De boligsosiale virkemidlene er organisert i samme enhet. Kommunen 

er aktiv i forhold til å tilby leietakerne å kjøpe boligen. Oppfølging av 3-års leiekontrakter er 

ressurskrevende – det er en utfordring å få kommunal bolig til å være et trygt men ikke 

”varig” tilbud. Trenden er at kommunal bolig har blitt så stekt behovsprøvd i forhold til 

tidligere, at turnover andelen har sunket. Oppfølgingstjenestene har blitt styrket, noe som har 

bidratt til å beholde boligen. Det arbeides med å forbedre rapporteringsrutinene til politisk 

miljø. En utfordring er å ha samlet oversikt uten å sette i gang store prosjekter for kartlegging. 

Rapportering bør samkjøres bedre mellom fagetatene. Kommunen har ikke tiltrekkelige 

investeringsmidler til å møte boligbehovet. Anskaffelse av flyktninger er problematisk og det 

går også på bekostning av andre vanskeligstilte. Boligproblematikken sees ikke tilstrekkelig i 

sammenheng med øvrige utfordringer og kommunen er ikke lenger aktiv tilrettelegger av 

tomteområder. Kommunen har liten samlet oversikt over hva som skjer med de som får avslag 

på kommunal bolig og startlån (emne for et eget prosjekt) men vi vet at få/ingen bor ute. 

 

 

Oppgave 3: På hvilken måte forvalter Husbanken sine oppgaver rettet mot de 

vanskeligstilte på boligmarkedet?  
 

Husbanken stiller opp for når vi måtte ønske dette med råd og veiledning og er en aktiv 

medspiller når vi skal utvikle prosjekter som skal rette seg mot vanskeligstilte. De 

kommuniserer at fleksibel bruk av virkemidlene er avgjørende for å skape gode løsninger. 

Husbanken oppretter/drifter arenaer for erfaringsutveksling, eksempelvis 

saksbehandlernettverket hvor kommunale saksbehandlere på startlån/tilskudd og bostøtte 

møtes to ganger i året med faglig innhold og gruppeoppgaver. Husbanken arrangerer kurs og 

opplæring for å heve kompetansen blant kommunale saksbehandlere og andre som jobber inn 

mot feltet bostedsløse.  
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Husbanken forholder seg mer til kommunene enn til enkeltbrukere, noe som har vært en 

tendens de siste år. Det er mye rett i denne tilnærmingen, men en står også i fare for å bli for 

distanserte. Det å samarbeide med kommunene i enkeltsaker er en god ting. 

 

Sosialtjenesten har i de siste årene hatt økt fokus på Husbankens låne- og tilskuddsordninger. 

Vi opplever at dette har sammenheng med at Husbanken har hatt en tydelig strategi for å 

hjelpe de vanskeligstilte inn i boligmarkedet. Dette har skjedd gjennom de prosjekter vi har 

fått tilskudd til og til Husbankens tydelige satsning og fokus på denne gruppen. Som en del av 

denne satsningen har Husbankens studietilbud om Boligsosialt arbeid blitt godt mottatt. Flere 

av våre medarbeidere som har gjennomført dette noe som igjen har ført til økt innsikt og 

interesse for det boligsosiale arbeidet.  

 

Husbanken har medvirket til at mange har fått muligheter til å skaffe seg egen bolig, eid eller 

leid. I lang tid har boligmarkedet vært slik at virkemidlene har blitt utnyttet i tråd med 

hensikten og målgrupper. Det er derfor svært beklagelig at tilskuddsmidlene til etablering er 

brukes opp tidlig i året. Dette burde vært unngått hvis det var en mulighet for ”å se” en 

utvikling og planlegge etter det. Husprisene er steget betraktelig og følgelig øker også 

tilskuddene. Har Husbanken en markedsanalytiker til å følge med og gi gode råd til 

bevilgende myndigheter? Bostøtta er nyttig men den har et regelverk som bør gjøres enklere. 

Det er bra med månedlige utbetalinger, noe som har forbedret den økonomisk situasjonen for 

flere. Det har også blitt en endring i vurderingen av hva som må ligge til grunn - utenom 

inntekten – for å kunne søke bostøtte. Det er bra, men likevel har ikke bostøtta fulgt med 

prisene på markedet. Og for en storby er ”taket” på bostøtta altfor lavt. Hvis det hadde vært 

hevet kunne flere bodd privat. Inntektsgrensene er lave og bør justeres opp. Bostøttas 

regelverk burde forenkles ved at det bare var forholdet mellom inntekten og boutgiften som 

var bestemmende for om bostøtte kunne innvilges eller ei. Det bør ikke være slik at boligen 

må være finansiert med Husbanklån, eller det er krav til boligens størrelse eller om det er et 

støtteberettiget hustandsmedlem i familien (er klar over at mye av dette er falt bort i noen 

sammenhenger.) Målet er å få flere i egen eller leid bolig og da bør også bostøtta være 

innrettet slik leiemarkedet/inntektsnivået er for mange i dag. Det er svært dyrt, også for 

kommunen, å kjøpe boliger i dag. Det er derfor viktig at tilskuddene til å skaffe nye 

utleieboliger er slik at kommunene får mer vilje og mulighet til å handle. Et økt tilskudd bør 

ikke gjelde særlige grupper. De som står i kø på Boligtjenestens venteliste har alle 

dokumentert at de ikke klarer å skaffe seg bolig selv og trenger derfor hjelp. Politikere og 

Husbanken har fortalt hvor viktig bolig er for oss alle. Men virkeligheten er at dette koster 

mange penger. Kan en sammenligne rettighetene til en bostedsløs som trenger hjelp av det 

offentlige med rettighetene til en person som er syk og heller ikke kan ta hånd om seg selv? 

Bør det å ha en bolig gjøres til er rettighet?  

 

Husbanken er rause med tilskudd og lån og er gode på kompetanseheving som kurs, samlinger 

og videreutdanning. Bra kampanjer med informasjon om lån, tilskudd med mer. Husbanken 

har prosjektmidler til kommunen som er svært målrettede og er en viktig støttespiller for 

kommunen i forhold til denne gruppa. De er blitt gode rådgivere og er blitt mye mer "nær" 

kommunen. Det er lett å få kontakt. 

 

Husbanken skal være en nasjonal arena for kunnskap rundt boligsosialt arbeid. Det har de 

siste årene vært stor fokus på boligproblematikk i store byer. Ofte har også små kommuner 

kompliserte problemer, og her kan det være andre utfordringer som dukker opp. Et eksempel 

er manglende differensiert boligmasse som gjør det vanskelig både med nyetablering for 

unge, eller å finne egnede botilbud til mennesker med behov for bistand. Små kommuner har 
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ofte en høy konsentrasjon av eneboliger og underskudd på mindre boenheter.  Det er viktig at 

Husbanken holder seg oppdatert på demografiske og geografiske forhold som spiller en stor 

rolle i kommunens gjennomføring av boligpolitikken. Husbanken må også legge til rette for å 

ivareta boligsosialt arbeid som "fag". I mindre kommuner er det ofte få personer som skal 

jobbe med temaet og det kommer gjerne på toppen av alt annet. Uten et faglig fora med 

muligheter for diskusjoner rundt aktuelle problemstillinger, kan det tenkes at det boligsosiale 

arbeidet havner litt bak i rekken av prioriteringer. Det kan være svært ensomt å skulle jobbe 

alene med dette, samtidig som man vet at uten et prioritert arbeid rundt bolig vil det være 

vanskelig for mange andre sektorer (helse, rus, psykiatri) å kunne jobbe langsiktig. 

Husbanken bør derfor være en enda sterkere pådriver for at små kommuner skal få en 

helhetlig og faglig godt utviklet boligsektor.  

 

Gjennom etablering av faste bynettverk er Husbanken også formidlingstilrettelegger på tvers 

av kommuner. Kommunen ønsker mer kontakt med Husbanken som en mener bruker 

kommunens kompetanse for lite. Regler for tapsdeling mellom kommune og Husbanken 

oppfattes som uklar. Husbankens kompetanse på startlån og tilskudd bør økes. Husbanken har 

mye god informasjon på nettet. Husbanken når frem til kommunens ledelse. Husbanken har 

for mange rapporteringssystem. Husbanken som kompetansesenter bør forbedres. Husbanken 

har utarbeidet en god veileder for startlån og tilskudd. Husbanken har ikke overholdt lovnader 

om premiering for god bruk av boligvirkemidler/boligsosiale handlingsplaner.  

 

I forbindelse med kompetanseprosjekt har vi i tillegg til tilskudd fått svært god informasjon 

og oppfølging. Det er greit å få svar på spørsmål via e-post eller telefon og Husbanken stiller 

opp når vi inviterer de i forbindelse med drøfting av boligsosiale tiltak. Det er positivt at 

Husbanken satser på kompetansehevende tiltak. En kan alltid ønske seg mer tilskudd til 

frikjøp av prosjektledere, tilskudd til boliger etc. Husbankens innsats har i vært medvirkende 

til at det boligsosiale arbeidet i kommunen har fått høy prioritet. 

 

Husbanken gjør en god jobb. Overgangen til kunnskaps-/kompetansebank er selvsagt 

utfordrende. Husbankens oppgave bør være å gi kommunene gode eksempler på hvordan ting 

kan gjøres/utvikle nye modeller. Eksempelvis: Er det riktig satsing at alle skal eie sin egen 

bolig? Hva er gode og negative erfaringer fra andre land hvor utleiemarkedet er større. Er det 

behov for lovfesting av rett til egen varig bolig? Hva kan man anta at skjer da? Husbanken må 

være formidler av statistikk og forskning av interesse og være en etat som kan løfte blikket og 

tenke fremover, noe som ofte er vanskelig for saksbehandlere i kommunen. Viktig å være 

pådriver over for KS osv. for de boligsosiale virkemidlene. Riksrevisjonens rapport viser at 

Husbanken har ulike roller å fylle overfor store og mindre kommuner.  
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