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Innledning: 
Verdal kommune har siden 2006 hatt utviklingsfokus på sitt boligsosiale arbeid. Søknaden til 

Husbanken om Kompetansetilskudd til arbeidet med ”Helhetlig boligsosialt arbeid og 

organisering” ble laget ut fra et ønske om å videreutvikle det arbeidet som allerede var godt 

implementert i organisasjonen. Tidligere utviklingsarbeid hadde vist kommunen at man hadde 

et behov for en styrking av boligsosial kompetanse, spesielt saksbehandling i forhold til 

søkere på kommunal bolig, samt utvikling av differensiert boligmasse. Kompetansetilskuddet 

var rettet mot en bruk for styrking av dette arbeidet, samt etablering av en ny organisering av 

det boligsosiale arbeidet.  

I prosjektsøknaden definerte Verdal kommune målsettingen med arbeidet slik:  

Bygge opp en boligsosial forvaltning i Verdal kommune som skal drive helhetlig 

bosettingspolitikk, og boligsosialt arbeid for vanskeligstilte på boligmarkedet i Verdal 

kommune. 

For å realisere dette ble det søkt om tilskudd på 1 000 000,- kr fra Husbanken over 2 år. Når 

Verdal kommune fikk et tilsagn på 500 000,- kr over 2 år, har dette hatt konsekvenser for 

hvordan arbeidet ble organisert og utført. Arbeidet ble ikke prosjektorganisert som skissert, 

men leder av booppfølgingstjenesten har sammen med virksomhetsleder Ressurssenter helse, 

omsorg og velferd hatt et spesielt ansvar for å koordinere arbeidet mot en helhetlig boligsosial 

tenkning, organisering og praksis. Tilskuddmidler er derfor i 2011 brukt på 35% stilling for 

leder av booppfølgingstjenesten.  

Det foreligger flere politiske vedtak på at kommunen er på riktig vei. Akkurat nå er en av 

kommunens utfordringer å finne egnede lokaler for å etablere et boligkontor med de riktige 

aktørene. Oppgavene i boligkontoret beskrives senere i rapporten, men det understrekes at 

man ikke er endelig konkludert på hvordan dette vil se ut til slutt. At kommunen erkjenner 

sine store boligsosiale utfordringer og har politiske vedtak som støtter organiseringen av 

arbeidet er et godt utgangspunkt for å kunne realisere ”Helhetlig boligsosialt arbeid og 

organisering” innen kort tid. Samtidig understrekes det at etablering av boligkontor ikke vil 

løse de boligsosiale utfordringene over natten. Imidlertid vil en ha etablert et fagmiljø som vil 

jobbe kunnskaps- og forskningsbasert på fagområdet, noe som på sikt vil gi bedre 

tjenesteproduksjon til innbyggerne. Dette er i samsvar med hovedmålet for boligsosial 

handlingsplan: ”Riktig bolig til riktig person, med hensiktsmessige oppfølgingsrammer, slik at 

boforholdet mestres best mulig ut fra de ulike stadier i en innbyggers liv” 

Hva har skjedd i Verdal 2009 - 2011? 
1) Utviklingsselskapet Proneo ble i januar 2009 engasjert for å se på det boligsosiale 

tilbudet i Verdal Rapporten, som er datert 12.03.09, ble overlevert rådmannen og 

kommer med flere anbefalinger når det gjelder følgende tema:  

 Boligmasse 
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 Avgiftsspørsmål 

 Boligsosial organisering 

 Etablere og realisere Verdal kommunes boligsosiale politikk 

 Oppnå effektiv ressursutnyttelse i forvaltningen / ivareta brukernes behov 

 Administrasjon av boligmassen 

2) Sak fra rådmannen til politisk behandling i kommunestyret: Organisering av det 

boligsosiale arbeidet i Verdal. Kommunestyret gjorde følgende vedtak 22.03.2010: 

1. Verdal kommunestyre gir sin tilslutning til den foreslåtte organisering av det 

boligsosiale tilbud i kommunen. 

2. I henhold til avtale mellom Verdal kommune og Innherred boligbyggelag, innløses 

aksjene tilhørende Innherred boligbyggelag i Verdal boligselskap AS. 

3. Verdal kommune selger/overfører 33 leiligheter i Sandheim, Frydenlundsgata, St. 

Olavs allè, Karl Johans veg og Skogvegen til Verdal boligselskap AS etter nærmere 

avtale. 

4. Det arbeides videre med å få etablert et boligkontor som står for bestillerrollen.  

5. Det arbeides videre med etablering av en ”Sosialfaglig forvaltning” som organiseres 

som en del av boligkontoret og som bl.a. skal gi boveiledning og annen sosialfaglig 

oppfølging.” (Rådmannens forslag til pkt. 4 endres til pkt. 6).” 

6. Kommunestyret foreslår at det gjøres endringer i vedtektene for det heleide Verdal 

boligselskap AS slik at formannskapet skal utgjøre generalforsamlingen i selskapet. 

Formålsparagrafen i vedtektene endres slik at selskapets boligsosiale oppgave fremgår 

med større tydelighet. 

 

3) Boligsosial handlingsplan er rullert og var til politisk behandling i august 2011.  

Kommunestyret gjorde følgende vedtak: 

”Kommunestyret slutter seg til hovedlinjene i boligsosial handlingsplan. Rådmannen 

sluttstiller rolleavklaringer som beskrevet, og avstemmer disse med hovedlinjene i 

boligsosial handlingsplan som fundament for videre arbeid. Deretter fremmes saken til 

ny politisk behandling. Økning av personellressurser på Reinsholm Bofellesskap og 

bygging og drift av småhus, primært til bosetting av rusmisbrukere, er prioriterte nye 

tiltak. Beslutninger om gjennomføring av tiltak skal synliggjøre kostnadene med 

tiltakene. 

Kommunestyret ber administrasjonen tilrettelegge for at kommunen ansetter en 

boligkoordinator, og at utgiftene til denne stillingen innarbeides i budsjett for 2012. 

Det bes om at ansettelse skjer innen 01.februar 2012.” 

 

4) Videreutdanning Boligsosial ledelse HINT: 1 ansatt i kommunen har gjennomført 

studiet i løpet av 2010 – 2011. Eksamensoppgaven sin problemstilling var: ”Boligsosial 

organisering for å sikre et helhetlig boligsosialt arbeid i Verdal kommune”. 

Eksamensoppgaven er i tråd med vilkårene for mottatt kompetansetilskudd fra 

Husbanken i 2009. 
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5) Ansettelse av Boligkoordinator. 

Ansettelsesprosessen er i gang, arbeidsavtale er under utarbeidelse.  

 

6) Etablering av boligkontor og oppgaveoversikt. 

Før boligkontoret er opprettet, har kommunen etablert en samhandlingsarena for 

boligtildeling, hvor aktørene innenfor området er samlet. Denne arenaen er benevnt 

boliggruppa. De aller største utfordringene for boliggruppa har vært at kommunen ikke 

har definert kriterier for tildeling av kommunale boliger, manglende tilgang på egnede 

boliger og uklarhet innenfor ansvars- og myndighetsforhold. Det settes stort fokus på å 

få dette på plass i nær framtid. 

  

Boligkontorets oppgaveportefølje:  
 

 

Boligkontoret = 

Samhandling, økt kompetanse & helhetstenkning 

Boligkontoret skal være den aktøren som sikrer samhandling og økt kompetanse for det 

boligsosiale arbeidet i Verdal kommune. 

Samhandling om boligsosiale utfordringer skjer på to nivå: 

 Individnivå 

 Systemnivå 

Individnivået fordrer at hjelpeapparatet setter den vanskeligstilte i sentrum og bidrar på 

individets premisser. 

Systemnivået må jobbe med effektivitet, rasjonalitet, kommunikasjon og ikke minst 

helhetstenkning. 

Etableringen av boligkontoret skal ivareta både individnivået og systemnivået, dette for å 

sikre helhetstenkningen for det boligsosiale arbeidet. 

Samhandling på individnivå: Mange av de som er vanskeligstilte på boligmarkedet har 

sammensatte behov som fordrer at flere organisasjonsenheter i hjelpeapparatet bidrar. Det er 

ikke sjelden at de må forholde seg til flere ulike enheter, for eksempel NAV, rustjenesten og 

boligkontoret. Denne kompleksiteten gjør at aktører som kjenner bruker må ivareta brukers 

rettigheter på best mulig måte, ved tett samhandling seg i mellom. Etableringen av 

boligkontor i Verdal mener å legge til rette for denne samhandlingen ved sin policy når det 
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gjelder tildeling av bolig og oppfølging av boforholdet på et tidlig tidspunkt. En av 

utfordringene i kommunen i dag er at ingen jobber aktivt med kommunal utleiebolig. Dette 

blir forbedret ved etablering av kontoret, og vil på sikt gi en bedre tjenesteproduksjon.  

Samhandling på systemnivå: Den boligsosiale organiseringen i Verdal har vært preget av 

mange aktører og uklare ansvarslinjer. Teknisk drift er huseier, inntaksnemnda tildeler bolig, 

innfordring fakturerer husleie og etablerer et samarbeid rundt restansearbeidet der det er 

nødvendig. Pleie og omsorg gir tjenester i hjemmet, booppfølgingstjenesten yter oppfølging 

på å mestre husleieforholdet – bl.a husleiebetaling, NAV har inntektssikringen, 

servicekontoret yter bistand i forhold til Husbankens virkemidler. Ved opprettelsen av 

boligkontor mener man å forebygge denne differensieringen, og til tider ansvarsfraskrivelsen. 

Boligkontoret skal ha en tydelig ansvarsprofil, noe som vil innebære at andre enheter i 

kommunen og NAV overfører noen oppgaver til boligkontoret. 

Kompetanse: Helhetlig boligsosial kompetanse og tenking er nødvendig. Mangel på 

kompetanse vil begrense hjelp og gode løsninger for den vanskeligstilte på boligmarkedet. 

Boligsosiale virkemidler og helhetlige tiltak er ofte en forutsetning for at behandlingstiltak 

skal lykkes. Bolig må ses som en svært viktig brikke for at behandling/rehabilitering/ 

stabilisering blir mest mulig vellykket. Det må her spesielt nevnes kompetanse på godt 

tildelingsarbeid basert på boevne og bohistorikk, samt Verdal kommunes ansvar for å 

medvirke til at vanskeligstilte greier å skaffe seg bolig. Det er svært viktig at kommunen har 

god kompetanse på helhetlig boligsosialt arbeid, og på tilgjengelige virkemidler fra 

Husbanken. Kompetanse bør samles i boligkontoret slik at man får sikret flyt i det 

kontinuerlige arbeidet som er nødvendig fra behov for offentlig bolig til man evt kan være 

selvhjulpen på det private markedet. Det bør være en målsetting for kommunens boligsosiale 

arbeid at kompetanse skal brukes til å gjøre flest mulig verdalinger selvhjulpne når det gjelder 

leie eller eie egen bolig. Fokus på riktig kompetanse er helt i tråd med at Verdal kommune 

skal jobbe kunnskaps og forskningsbasert. 

 

 

  

Med kompetanse menes de samlede evner, kunnskap, 

ferdigheter og holdninger og den nødvendige viljen, som 

gjør det mulig å utføre aktuelle oppgaver og funksjoner i 

tråd med definerte krav og mål for virksomheten. 
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Boligkontoret skal sikre helhetlig boligsosialt arbeid ved at kontoret knytter til seg 

følgende roller / oppgaver: 

Booppfølgingstjenesten:  

 Oppfølging av boevne til leietaker 

 Sikring av husleieinntekt  

 Oppfølging av husleierestanse 

 Veiledning fra kommunal til privat 

 Oppfølging på botid i kommunal bolig 

 Oppfølging på vilkår i husleiekontraktene 

 Koordinere flytting inn og ut fra kommunal bolig hvor Bo oppfølgingstjenesten gir 

tjenester 

 

Husbankens virkemidler: 

 Best mulig utnyttelse av husbankens virkemidler 

 Tett samarbeid med booppfølgingstjenesten i felles saker 

 Husbankens virkemidler som en sentral brikke for flytting fra kommunal til privat. 

Kjøpe kommunal bolig etter avtale. 

 Tett samarbeid med Husbanken Midt Norge 

 Kvalitetssikring på utnyttelse av bostøtte og transport på bostøtte ved behov. 

 Servicekontoret kan i tillegg til boligkontoret ha en rolle i saksbehandlingen av 

bostøtte, og informasjon om startlån og boligtilskudd i tillegg til boligkontoret. 

 

Andre oppgaver: 

 Boligsosial saksbehandling, vedtak på bolig og behandling av klagesaker 

 Markedsføring av boligkontorets tilgjengelige boliger og oppgaver 

 Nøkler 

 Husleiekontrakter 

 Bokart registrering 

 Utføre ”leie før eie” med aktuelle leietakere 

 Bistå innbyggere i en vanskelig livssituasjon på boligmarkedet, slik at greier seg på 

det private markedet. 

 Sikring av transport på bostøtte til leietakere som har stønad til boutgifter i henhold til 

Lov om sosiale tjenester. 

 Være bestiller for oppbygging/utvikling av differensiert boligmasse til Verdal 

boligselskap 

 Samarbeid med Namsmannen i begjæring om utkastelse fra utleieboliger via 

boligkontoret 

 Ledelse av kontoret 

 Inntaksarbeid for alle boligene kontoret forvalter  

 Annet administrativt arbeid i kontoret 

 Drive utviklingsarbeid på det boligsosiale fagområdet 

 Ansvaret for oppfølging og revidering av kommunens boligsosiale handlingsplan 
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 Videreutvikle booppfølgingstjenestens samarbeid med private utleiere. 

 Bidra i arealplanlegging til boligsosiale formål i tett samarbeid med arealplanleggeren 

i kommunen. 

 

Forslag ressursfordeling boligkontoret: 

Enheter som bør avgi ressurser til utvikling av boligkontoret er: 

 NAV          1.0 årsverk 

 Teknisk drift         0.4 årsverk 

 Helse og omsorgsdistriktene Øra, Vinne & Vuku    0,2 årsverk 

 Økonomienheten (fakturering,nedbetalingsavtaler,utkastelser)  0.2 årsverk 

 Servicekontoret med Husbankens virkemidler    1.0 årsverk 

 Ressurssenter Oppvekst (barnevern & helsestasjon)   0.2 årsverk 

 Ressurssenter Helse (Booppf.tjenesten)     3.4 årsverk 

--------------------------------------------------- 

Sum antall årsverk i boligkontoret      =     6.4  årsverk 

Forslaget baserer seg på kunnskap om at disse enhetene vil profitere i sitt arbeid på at 

kommunen har et velfungerende boligkontor. Det er ikke konkludert med at sammensetningen 

av kontoret blir som foreslått, da rammebetingelser er endret. Blant annet er 33 boliger 

besluttet overført til Verdal boligselskap AS, og avtale med dem ift forvaltning av 

boligmassen vil ha betydning for hvilke ressurser det er behov for å samorganisere i 

boligkontoret. 

I det boligsosiale arbeidet er det ofte slik at oppfølging av boforholdet er av svært stor 

betydning for å lykkes. Det er i dag, på lik linje med andre kommunale tjenesteområder, 

begrenset med oppfølgingsressurser. Booppfølgingstjenestens har 2.4 årsverk samt leder 1 

årsverk, og miljøteamet består av 1 årsverk. I overgangen fra 2010 til 2011 var det ingen 

kommunale leietakere med oppfølging fra booppfølgingstjenesten som hadde husleierestanse. 

Dette tyder på at oppfølging av vanskeligstilte lønner seg for kommunene å prioritere. 

Årsrapporten for booppfølgingstjenesten i 2010 viser at tjenesten bidro til å sikre 

husleiebetaling for 5,5 mill kroner dette året.   

Samarbeid mellom boligkontoret og NAV: 

En forutsetning for å kunne lykkes med boligkontoret som eneste boligformidler til 

vankeligstilte er at NAV avvikler sin rolle som boligformidler. Kommunen er ikke i mål med 

hvordan tildelingen av kommunale boliger skal skje, det arbeides med å finne løsninger til 

beste for alle interessenter i denne sammenhengen. En mulighet er at NAV etter etableringen 

av boligkontoret kun skal ta imot henvendelser om akutt bostedsløshet. Alle henvendelser om 

kommunal utleiebolig skal rettes til boligkontoret. Kommunen skal vurdere å rendyrke 

forskjellen på behov for akutt bolig og behov for kommunal utleiebolig. Samtidig blir dette en 

sikring på at Verdal kommune driver bosetting kun etter hvem som har rettmessig hjemmel 

etter tildelingskriteriene på bistand til kommunal bolig. Det er også viktig at akuttboliger ikke 
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blir langvarige boforhold, men at personer som får tildelt akuttbolig raskest mulig får bistand 

til å komme seg over i en annen egnet bolig av lengre varighet. Dette arbeidet skal 

boligkontoret ivareta i samarbeid med NAV. 

Dagens situasjon med private utleiere i samarbeid med NAV er i dag i stort omfang. 

Registreringer viser at NAV har 75 bo enheter som de disponerer. Boligkontoret skal ha et 

godt samarbeid med det private utleiemarkedet, men ikke i så ustrakt omfang som dagens 

praksis. Dette handler om at Boligkontoret skal ha kontroll på boligmassen som benyttes, og 

drive systematisk bosetting i målgruppene for boligsosialt arbeid jmfr Boligsosial 

handlingsplan. Kvalitetssikring av riktig bolig til riktig person, boforhold og husleiebetaling 

er her nøkkelord. 

Kommunen skal vurdere om boligkontoret skal ha ansvaret for å gi egnet bolig til førstegangs 

flyktninger, mens NAV og introduksjonsprogrammet har ansvaret for bo trening / oppfølging 

i bolig. Flyktningene kan gis tilgang på booppfølgingstjenesten etter at 

introduksjonsprogrammet er avsluttet, dersom en ikke velger å legge booppfølgingsressurs 

spesifisert for flyktninger inn i booppfølgingstjenesten. 

Her må man utarbeide grensesnittsavtaler som avklarer hva de ulike aktørene kan forvente av 

hverandre. 

Hvordan praktisere god utnyttelse av Verdal boligskap sin boligmasse? 

Det er viktig å forebygge at boligkontoret settes i en vanskelig situasjon mellom bestiller- og 

utleiefunksjonen. Forebyggende tiltak vil her være tett samarbeid med Verdal boligselskap. 

Verdal boligselskap bør ha ansvaret for huset med vedlikehold og utbygging, mens 

boligkontoret skal ha ansvaret for bruken av huset og oppfølging av leietaker i samarbeid med 

andre enheter i og utenfor kommunen.  

For å sikre at boligmassen blir benyttet ut fra kommunens boligsosiale behov, må kommunen 

ha tildelingsretten til kommunale boliger i Verdal boligselskap. Boligkontoret bør bestille til 

boligselskapet hvilke boliger kommunen har behov for. Utarbeidelsen av Boligplan vil her 

være et viktig redskap, og må skje i et nært samarbeid mellom boligselskapet og 

boligkontoret. 

Grensesnittsavtaler vil avklare hva de ulike aktørene kan forvente av hverandre. 

Tildelingspolitikken i Boligkontoret: 

Det skal vurderes om alle, alternativt hvilke, boliger som skal tildeles av boligkontoret. Målet 

skal være å kunne praktisere riktig bolig til riktig person. Alle boligene er viktige for å utfylle 

det differensierte behovet. Det er viktig å vurdere ”en dør” prinsippet til kommunal bolig. 

Bolig er et knapphetsgode i den norske velferdsstaten. Hva som regulerer retten til kommunal 

bolig må kommunen selv vedta i sine tildelingskriterier. Hvilke tjenester en innbygger har 

skal ikke i seg selv være retningsgivende for om vedkommende skal ha kommunal bolig. 

Dette er et viktig prinsipp for å forebygge at kommunen benytter utleieboliger til innbyggere 

som ikke er vanskeligstilte. 
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Botiden i Verdal kommune bør maks være 3 år, etter denne tidsperioden skal det vurderes om 

leietaker kan kjøpe seg noe selv på det åpne markedet, inngå leie på det private markedet, 

eller om kommunen skal forlenge kontrakten. Det siste skal kun skje i unntakstilfeller. 

Tildeling av institusjonsplasser skal ikke tillegges boligkontoret da disse ikke omfattes av 

husleieloven.  

Dersom man samler hele boligmassen til boligkontoret vil dette bidra til å bygge opp et 

boligkontor med bred oversikt og kompetanse på kommunens utfordringer, ulike bomiljø og 

muligheter innenfor det boligsosiale området. Systematisk og kontrollert samarbeid med 

private utleiere vil også lettere la seg gjennomføre fra et boligkontor som sitter med 

totaloversikten på boligbehovet og boligtilgangen. En samling av all boligmasse i 

boligkontoret betyr ikke at de samme personene skal tildele alle boligene. Hvem som tildeler 

hvilke boliger er et diskusjonstema i kommunen, og skal besluttes før boligkontoret opprettes. 

Skriving av husleiekontrakt og nøkler kan evt utføres ved boligkontoret i alle tildelingene. 

Behovet for kommunal bolig kommer ikke brått på, alle bør kunne søke på kommunal bolig 

når som helst. Alle søknader på kommunal bolig skal saksbehandles og enten ende med 

vedtak eller avslag. Vedtaket eller avslaget kan pålages jfr Forvaltningslovens kap 6. Det 

opereres ikke med ventelister, hvor man ”rykker frem i køen” prinsippet er gjeldende. Alle 

som får avslag kan søke på nytt etter 3 mnd. Alle som sitter med et vedtak på bolig skal 

kommunen jobbe aktivt med å realisere innen rimelig tid. Vedtakene gir også kommunen en 

god dokumentasjon på hvilke boliger kommunen har behov for å fremskaffe for at 

innbyggerne skal få en egnet bolig. 

Tildelingsarbeidet må være basert på vurdering gjort ut fra det lovverket som Verdal 

kommune skal ivareta. Kommunens ansvar for vanskeligstilte på boligmarkedet, er regulert i 

følgende lovverk, og er gjeldende for tildeling av kommunal bolig: 

 Lov om sosiale tjenester § 3-4 Boliger til vanskeligstilte  

 Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 15 Boliger til 

vanskeligstilte 

 Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 27 Midlertidig botilbud 

 Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 18, stønad til 

livsopphold og boutgifter. 

 Lov om sosiale tjenester § 6-1. Kommunen har plikt til å sette inn særlige tiltak 

ovenfor rusmiddelmisbrukere 

 Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne § 1 

 Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne § 9 

 

Foruten overnevnte lovverk har man blant annet LAR forskriften som sier noe om viktigheten 

av egnet bolig til LAR pasienter.  Søkers evne til å skaffe seg egen bolig, boevne og 

bohistorikk skal ligge til grunn før man evt fatter et positivt vedtak om kommunal bolig. All 

den kompetanse man har om boligsøker må være vedtaksgrunnlaget for hvordan kommunen 
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ønsker å legge til rette for en god bosetting. Dette gjelder spesielt behovet for oppfølging i 

boforholdet.  

Boligkontoret bør utarbeide gode rutiner sammen med naturlige fagmiljø, ved 

overgangssituasjoner som fra fengsel til egen bolig, og fra behandling til egen bolig. Denne 

oppgaven kvalitetssikres ved at man søker på kommunal bolig så tidlig som mulig slik at 

boligkontoret får saksbehandlet søknaden og avklart innbyggers forventninger omkring bolig. 

Hos de innbyggerne som har ansvarsgruppe vil dette være en viktig oppgave. 

Søknadsskjemaene for kommunal bolig bør være utarbeidet slik at det gir Boligkontoret god 

kompetanse om boligsøkers behov både for bolig og oppfølging. 

Alt tildelingsarbeid i boligkontoret skal i hovedsak basere seg på vurderinger gjort med 

bakgrunn i lovhjemmel og kommunens tildelingskriterier.  

Lokalisering av boligkontoret: 

Lokaliteter til boligkontoret er pr i dag ikke avklart. En lokalisering i nærheten av NAV, 

rustjenesten og servicekontoret vil gi en styrking av fagmiljø/kompetanse på 

tjenesteproduksjon til Verdal kommunes vanskeligstilte. Man vil med en slik lokalisering 

legge til rette for et utviklende fagmiljø, som vil arbeide erfarings og forskningsbasert. 

Oppgaven med å finne egnede lokaler til boligkontoret er ansvarsplassert hos rådmannen. 

Konklusjon: 
Verdal kommune har i perioden arbeidet jevnt for å forbedre helhetlig boligsosialt arbeid. 

Rapporten søker å peke på hvilke områder en har kommet et stykke på vei, og hvilke områder 

en fortsatt har et større gevinstpotensiale på.  

 

Målet om rett bolig til rett person er ikke nådd, men det arbeides videre med å organisere 

arbeidet, samhandle og gjennomføre tiltak slik at målet skal nås. Det foregår mye godt arbeid 

innen oppfølging av brukere, og det arbeides med en bedre organisering innenfor området. 

 

I henhold til vilkårene i tildelingsbrevet er følgende oppfylt: 

Arbeidet er igangsatt innen 2 mnd fra tilsagnsdato. Selv om arbeidet ikke ble 

prosjektorganisert, er ansvar fordelt og tiltak gjennomført. Arbeidet er ikke ferdigstilt innen 

fristen, men kommunen er på god vei.  

 

Følgende er gjennomført: 

 

- Studium i boligsosial ledelse 

- Ansvarsfordeling innenfor boliggruppa 

- Utarbeidelse og politisk behandling av Boligsosial handlingsplan 

- Det er politisk vedtatt å opprette et boligkontor i Verdal (mars 2010) 

- Utarbeidet plan for forvaltning av boligmasse – overføring av boliger til Verdal 

boligselskap AS. Styrevedtatt høst 2011. 

- Ansettelsesprosess i forhold til boligkoordinator er i gang pr nov 2011 
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Beskrevne tiltak i søknaden som ikke er sluttført i perioden: 

- Etableringen av prosjektorganisasjon som beskrevet i søknad for å gjennomføre 

arbeidet 

- Tildelingskriterier og tildelingsinstanser ikke ferdig utarbeidet 

- Samlokalisering av aktørene innenfor boligsosial boligforvaltning 
 

 

 

 

 

 


