
 

 

1 

Husbankens kommunesatsing 

Innhold 

Husbankens kommunesatsing ................................................................................................................................. 1 

1. Samlet presentasjon av Husbankens kommunesatsing .................................................................................... 2 

2. Regional rapportering ...................................................................................................................................... 4 

Region øst ................................................................................................................................................................ 4 

Region  sør ............................................................................................................................................................... 8 

Region vest ............................................................................................................................................................ 10 

Region Bodø .......................................................................................................................................................... 14 

Region Hammerfest ............................................................................................................................................... 16 

3. Hvordan måler Husbanken direkte effekter av kommunesatsingen .............................................................. 17 

4. Hvordan sikre langsiktighet i kommunenes engasjement.............................................................................. 18 

5. Hvordan kan kommunene stimulere til økt brukermedvirkning og samarbeid med frivillige organisasjoner 

og private ............................................................................................................................................................... 20 

6. Utfordringer i det videre arbeidet med kommunesatsingen........................................................................... 21 

7. Husbankens erfaringer med programarbeid som arbeidsmetodikk ............................................................... 22 

Vedlegg: PPT presentasjon til styringsmøtet  

 

 

 

 

 

  

  



 

 

2 

 

 
 

1. Samlet presentasjon av Husbankens kommunesatsing 

 
Husbanken er en viktig samarbeidspartner for mange kommuner. Både Husbankens kompetanse og de 

økonomiske ordningene anses som nyttige for kommunenes utviklingsarbeid. Dette bildet kommer også 

fram i flere undersøkelser og evalueringer. Husbankens rolle som boligsosial støttespiller for kommunene er 

forholdsvis ny, men er de siste årene blitt mer rendyrket. Husbanken har fått flere og kraftigere virkemidler i 

sitt arbeid og forvalter lån, tilskudd og bostøtte som skal gjøre det mulig for enkeltpersoner å skaffe seg og 

beholde en egen bolig. Husbankens rolle handler også om å legge til rette for at kommunene kan følge opp 

og forankre sitt ansvar på et politikkområde som er kompetansekrevende, sammensatt og til dels 

uoversiktlig.  

 

Det er kommuner som har de største boligsosiale utfordringene som deltar i kommunesatsingen. I dette 

arbeidet har Husbanken hovedansvaret for selve satsingen, mens kommunene har ansvar for den lokale 

gjennomføringen. Det er også kommunene som bærer hovedansvaret for utviklingsprosessene lokalt, selv 

om Husbanken og andre bidrar.  

 

I satsingsarbeidet er god organisering samt intern samhandling sentralt, i tillegg til forankring i kommunens 

politiske og administrative ledelse. Deltakerkommunene ønsker å bedre sin boligsosiale kompetanse, 

dessuten er deres langsiktige mål å øke kompetansen innenfor samhandling. Kommunene ønsker å bli bedre 

på å utvikle en sentral ledelse som kan ivareta planarbeid, boligforvaltning og økonomiplanarbeid i en 

helhetlig boligpolitikk.  

 

Et annet sentralt mål med samarbeidsavtalene, er mer effektiv bruk av de boligsosiale virkemidlene. 

Kommunene ønsker selv å lykkes i oppfølgingen av vanskeligstilte i boligmarkedet, særlig yngre 

innbyggere. Dessuten har kommunene fokus på eie fremfor leie og de ønsker å redusere bruken av 

midlertidige boliger.  

 

Det langsiktige samarbeidet mellom satsingskommunene og Husbanken er forpliktende, men også 

kommuner som ikke deltar i satsingen nyttiggjør seg av erfaringene som blir gjort i kommunesatsingen. I 

Husbankens arbeid generelt, og i arbeidet med satsingskommuner spesielt, vektlegges samarbeid og 

erfaringsarenaer mellom kommunene. Flere av Husbankens satsingskommuner har påtatt seg et regionalt 

ansvar for boligsosial utvikling gjennom forpliktelse i samarbeidsavtalen. Dette innebærer at 

omkringliggende kommuner involveres i arbeidet, og at det skjer en regional kunnskapsdeling. 

 

Satsingen har ført til at bolig og boligsosiale spørsmål er sentrale temaer som tas opp til debatt i 

kommunene som deltar. Arbeidet har synliggjort utfordringer som kommunene står overfor, og bidrar til å 

løse disse på ulike måter. Satsingsarbeidet gjør at kommunene er godt rustet til å møte den økende politiske 

interessen for boligsosiale spørsmål, spesielt i forbindelse med rullering av boligsosial handlingsplan da 

dette inkluderer et mangfoldig felt. Arbeidet har dessuten gitt flere treffpunkter i det politiske miljøet. 

Satsingen har også ført til en samlet kompetanseforståelse hos flere aktører og mer spredning av den 

boligsosiale kompetansen. Kunnskap om de økonomiske virkemidlene er styrket i tillegg til andre forhold 

ved boligsosialt arbeid Kommunene melder om en økende tverrfaglig interesse for det boligsosiale feltet. 

Gjennom et styrket tverrfaglig arbeid har kommunens felles utfordringer blitt tydeliggjort også på ledernivå. 

Helhetsperspektivet som opparbeides, gjør langtidsplanlegging og rullering av boligsosial handlingsplan 

enklere. Satsingsarbeidet skjer på kommunens premisser, og det er kommunene selv som definerer 

samarbeidsområdene.  

  

Til tross for at Husbanken ikke har gjennomført systematiske effektmålinger av satsingen, så ser Husbanken 

resultater av satsingen, knyttet til alle delmålene, og knyttet til hovedmålet om flere vanskeligstilte skal ha 

egnet bolig.  
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Pr i dag har Husbanken avtale med 51 kommuner og 4 bydeler i Oslo kommune 

 

 

 

Tabell 1: Deltakende kommuner pr regionkontor, etter oppstartsår og forankring   

REGION 2009 2010 2011 Avtaler som er 
politisk 
behandlet  

Avtaler som er 
forankret i 
politisk ledelse 
og i 
kommuneplan 

Øst Bærum, Hamar, 
Lillehammer og 
Lørenskog 

Asker, Halden, 
Kongsvinger, 
Moss, Oslo 
kommune 

Fredrikstad, 
Elverum, Gjøvik, 
Ringsaker,  
Sarpsborg 

Alle kommunene Alle kommunene 
(Er forutsetning 
for deltakelse).  

Sør 
 

Drammen, Larvik, 
Sandefjord, Skien, 
Porsgrunn og 
Arendal 

Mandal, 
Holmestrand og 
Nedre Eiker 

2 kommuner  
(6 kommuner har 
hatt sin søknad 
om deltakelse til 
politisk 
behandling) 

Ikke forankret 
vedtak om 
deltakelse i 
kommuneplaner 
(boligsosialt 
arbeid og 
boligsosiale 
handlingsplaner 
knyttes opp mot 
kommuneplan).  

Vest 
 

Sandnes, Sola, 
Stavanger, Karmøy, 
Haugesund, Fjell, 
Lindås, Os, Askøy, 
Flora og Bergen 

 
Alle kommunene Alle kommunene 

Midt-Norge Trondheim, 
Ålesund 

Molde, 
Kristiansund, 
Innherred 
samkommune og 
Steinkjer 

Stjørdal 3 kommuner I alle kommuner 
men i varierende 
grad. 

Bodø 
 

Narvik og Rana Bodø og Harstad Alle kommunene Alle kommunene 
(forankring i 
kommunenes 
overordnede 
planverk er 
pågående 
prosesser)  

Hammerfest 
 

Tromsø, 
Hammerfest, Alta 
og Sør-Varanger 

 
Alle kommunene Alle kommunene 
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2. Regional rapportering  

 

Region øst  

 

Formulering av målsettingene for satsingen 

Region Øst sin kommunesatsing heter Boligsosialt utviklingsprogram (BOSO) og hovedformålet er at 

flere vanskeligstilte på boligmarkedet skal ha egnede boliger.  

 

Programmet har tre delmål;  

1. Kunnskapsrettet: Utvikling av dokumentert kunnskapsgrunnlag på det boligsosiale 

området- for programkommunene (satsningskommunene), for Husbanken og for relevante 

samarbeidspartnere. 

2. Organisatorisk: Utvikling av god politisk og administrativ forankring og samhandling på 

tvers for å sikre en helhetlig boligsosial innsats i hver satsingskommune. 

3. Økonomisk: Utvikle en helhetlig og samordnet bruk av økonomiske virkemidler fra 

Husbankens side og i hver satsingskommune.  

Kommunene lager egne mål for sitt arbeid i programplan, med utgangspunkt i eksisterende 

kunnskapsgrunnlag (bl.a. foranalyse) om situasjonen i kommunen. 

 

Status for arbeidet med kommunesatsingen  

            -med oppsummering av konkrete resultater i forhold til målsatsingene  

 

Hovedmål – Flere vanskeligstilte skal ha egnede boliger 

- Kommunene har utviklet bedre rutiner og kommunikasjonslinjer mellom virksomhetene for å 

forhindre utkastelser 

- Flere kommuner har igangsatt informasjonstiltak for å markedsføre startlån til innbyggere som kan 

være aktuelle for lånetilsagn, dette gjelder også dem som bor i kommunale boliger  

Konkrete eksempler:  

• Startlånprosjekt i Oslo kommune skal bosette barnefamilier som bor i uegnede boliger ved 

hjelp av mer fleksibel bruk av startlån. Målet er å bosette 20 familier i mer egnede boliger i 

Groruddalen. 

• Moss kommune skal brukestartlånet mer fleksibelt, sammen med oppfølgingstjenester i bolig, 

slik at de kan bosette vanskeligstilte i egnede boliger. Prosjektet mottar også midler fra Avdir, i 

tillegg til Husbanken.  

• Kommunene igangsetter/planlegger boligtiltak for vanskeligstilte grupper, f. eks. Hamar som 

gjennomfører et prosjekt for bygging av bemannet bolig med 8 enheter for og mennesker med 

rus og psykiske lidelser.  

• Lørenskog har vedtatt å kjøpe fire boliger ekstra i året i fire år fremover til målgruppen 

bostedsløse rusavhengige for å redusere bostedsløshet i denne gruppen. Samtidig skal det 

opprettes en booppfølging stilling årlig i samme periode 

• I Hamar kommune er det bygget 13 nye boliger med kommunal tildelingsrett av det lokale 

boligbyggelaget gjennom styrket samarbeid med andre aktører. I 2011 signerte Hamar 

kommune den første utbyggingsavtalen med en privat utbygger som inneholder en klausul om 

kommunal forkjøpsrett til 5 % av boligene i området.  
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• De fleste kommunene styrker booppfølgings - og boveiledningstjenesten. F. eks Hamar 

kommune som har overført to årsverk fra NAV til Boligsosial avdeling. Disse årsverkene er 

knyttet til boligsosiale prosjekter finansiert av fylkesmannen. I tillegg ble det overført et 

årsverk til Boligsosial avdeling fra enheten Bosetting og inkludering. Teamet har startet med å 

utvikle sin arbeidsmetode basert på Critical Time Intervention (CTI)-metoden. - Ringsaker 

kommune igangsatte i juni i 2012 prosjektet «Bolig først» Målet er å bosette 25 personer innen 

2012, og alle som bosettes skal motta tjenester ved hjelp av metoden Individual case 

management (ICM). Målgruppe for prosjektet er ungdom mellom18-25 år og personer med 

rusproblemer og samtidig psykiske lidelser. Prosjektet er finansiert ved midler fra AVdir, men 

er definert som del av kommunens Boligsosiale utviklingsprogram. 

 

Delmålene: 

 

Kunnskapsrettet arbeid av høy faglig kvalitet 

 

Kompetanseutvikling er sentralt i de fleste satsingskommuner, enkelte har utviklet sentral 

kompetanseplan for hele kommuneorganisasjonen hvor boligsosialt arbeid er ett av 

satsingsområdene for kompetanseheving. 

Kommunene jobber med bedre kunnskaps- og beslutningsgrunnlag: Kartlegging av boligbehov 

generelt og blant bestemte grupper spesielt er igangsatt i flere kommuner. Det samme gjelder 

kartlegging og dokumentasjon av boligsosiale tiltak/ virkemidler (f eks kommunale boligtilbud, 

finansieringsordninger – statlige og kommunale) 

Kommunene jobber også med kunnskapsutvikling og deling gjennom å etablere nettverk og 

læringsarenaer for kunnskaps- og erfaringsdeling på interne læringsarenaer i kommunene, gjennom 

nettverk med andre kommuner/fagmiljø. 

  

1. Organisering, forankring og samhandling 

Flere av kommunene har fulgt råd fra foranalysene som påpekte fragmentert organisering, og 

gjennomgått roller og ansvar. Noen kommuner har gjennomført større endringer, etablert ny 

avdeling og samlet alt boligsosialt arbeid. En kommune har plassert boligsosialt arbeid i NAV. Det 

boligsosiale arbeidet defineres i større grad som et strategisk område for utvikling i 

satsingskommunene. Mål og utfordringer omtales i strategiske dokumenter og kommunene 

fastsetter prinsipper og strategier for boligsosialt arbeid som forankres på strategisk og operativt 

nivå i kommunene. 

  

Mange av satsingskommunene gjennomgår rutiner og policy for anskaffelse, forvaltning, tildeling 

og drift av kommunale boliger og innfører vedtak ved tildeling av boliger.  

 

Konkrete eksempler:  

• Oslo kommune har etablert samarbeidsgruppe på tvers av bydelene for og raskere kunne 

framskaffe varig bolig til bostedsløse/personer som faller utenfor det vanlige boligtilbudet 

• Lillehammer har i løpet av 2011 gjennomført en Lean-prosess med fokus på arbeids- og 

ansvarsdeling omkring boligtildelingsprosessen, det er utarbeidet prosedyre for innfordring av 

husleierestanser for å forhindre utkastelser fra kommunale boliger, prosedyrer for kjøp og salg 

av kommunale boliger, rutiner for prioritering av rekkefølge på istandsetting av ledige 

leiligheter og for tømming/rengjøring av leiligheter som er ledige der leietaker ikke er i stand 

til å ivareta dette selv. Det er utarbeidet nye husleiekontrakter, samt utkast til nytt 

søknadsskjema for kommunale boliger, og utkast til retningslinjer for boligtildeling 

• Hamar kommune v/kommunestyret vedtok i desember.2011 en ny forskrift om vedtak ved 

tildeling av kommunal bolig. Forskriften med tilhørende retningslinjer og saksmaler ble 

utviklet høsten 2011, og trådte i kraft 1.1.2012. Riksrevisjonens rapport om tilbudet til de 

vanskeligstilte på boligmarkedet (Dokument nr. 3:8 (2007-2008)), pekte på at kommunene i 
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liten grad følger forvaltningsloven ved tildeling av kommunal bolig. Ved å innføre 

vedtaksfestet tildeling av bolig etter reglene i forvaltningsloven, har Hamar kommune tatt et 

viktig grep for å styrke rettsikkerheten for brukerne. Hamar kommune har samlet kompetanse 

og kapasitet i en ny boligsosial avdeling, og på denne måten skapt et større fagmiljø som nå 

begynner å jobbe mer på tvers og får til mer helhetlig bruk av virkemidler. 

-  

 

Økonomisk, mer samordnet bruk av virkemidler og mer effektiv bruk av boligmassen 

- Flere av satsingskommunene er opptatt av å få boligsøkere inn i eid bolig, også få dem som 

leier til å eie. Som nevnt er det større interesse for forvaltning og drift av kommunale 

utleieboliger 

- Til dels stor etterspørsel etter startlån1  hvor enkelte kommuner vil endre retningslinjer for å 

prioritere vanskeligstilte.  

- Lite fokus på tap på utlån (også få som faktisk har tap). 

 

Konkrete eksempler: 

• I Bærum kommune har alle som er kartlagt ift. målgruppekriteriene, nå søkt bostøtte. 

Bostøtteutbetalinger mer enn doblet i perioden 2008-2010. Antall bostøttemottakere er økt med 

29 pst i perioden. 

• Elverum kommune har kodet alle kommunale boliger inn i kommunens kartverk. 

Oversiktskartet gir en god geografisk oversikt over ulike kommunale boliger, og et bedre 

grunnlag når kommunen planlegger anskaffelse av nye boliger. Hensikten er å motvirke 

konsentrasjon av kommunale boliger på enkelte steder. -Kommunen har også utarbeidet en 

boligflytprosedyre i 2011 som beskriver punkt for punkt kommunens arbeid fra søknad om 

kommunal bolig til akutte utfordringer for leietaker. Tildelingsmøte hver14.dag skal se på alle 

søknader om kommunal bolig, og revurdere behov for kommunalbolig innen god tid når 

leiekontraktsperioden går mot slutten 

 

  

 

Region øst sitt arbeid med kommunesatsingen  

Region øst har en programkoordinator, og programkontakter for hver kommune som er med i 

satsingen.  Programkontaktene har et fylkesvis ansvar over fylkene Østfold, Hedmark, Oppland, 

Akershus og Oslo.. Kontaktpersonene deltar på møter i kommunene etter behov, bistår i ulike 

prosesser som for eksempel arbeid med foranalyser eller nettverkssamlinger.  

 

 

Antall kommuner som har inngått samarbeidsavtaler 

Antall kommuner som pr d.d. har inngått samarbeidsavtale er 14: Bærum, Hamar, Lillehammer, 

Lørenskog (pulje 1), Asker, Oslo, Halden, Kongsvinger, Moss (pulje 2), Sarpsborg, Fredrikstad, 

Elverum, Ringsaker og Gjøvik (pulje 3). Oslo deltar med 4 bydeler, samarbeidsavtalen er forankret 

sentralt ved byrådsleder. 

 

Større kommuner som ikke er med i satsingen, og årsaker til dette 

16 kommuner ble invitert til å delta i Boligsosialt utviklingsprogram på bakgrunn av bestemte 

variabler knyttet til boligmarked og levekår. Av de 16 kommunene valgte to å takke nei til 

invitasjonen; Ski og Skedsmo. Valget deres ble ikke begrunnet. Vurderingen av hvilke kommuner som 

skulle inviteres ble gjort i 2008. Situasjonen i kommunene kan ha endret seg, og det burde foretas en 

ny vurdering av regionens kommuner med tanke på nytteverdi av deltagelse i kommunesatsingen.. 

                                                      
1
 Vi ser økning i bruk av startlån i de fleste programkommuner. Samtidig påpeker Møreforskning i sin evaluering at det er 

tilsvarende økning også i kommuner som ikke deltar i programmet, vi vet ikke i hvilken grad programdeltagelse har 

påvirket bruken at dette virkemiddelet.  
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Regionkontoret melder at det per i dag ikke er ressurser til å ta inn flere kommuner i satsingen, om 

ikke ressurssituasjonen endres. Inntak av flere kommuner avventes til når dagens deltakerkommuner 

avslutter programdeltagelsen. 

 

Antall kommuner som har avtaler som er politisk behandlet 

Det er en forutsetning for deltagelse i satsingen at samarbeidsavtalen er forankret i politisk ledelse, hos 

ordfører. Alle 14 kommunene har derfor en samarbeidsavtale som er politisk behandlet. Videre plikter 

kommunen å utvikle en programplan, denne planen er også i 10 kommuner politisk behandlet i 

bystyre/kommunestyre. I 2 kommuner er planen behandlet i formannskapet med orientering i 

kommunestyret, 2 kommuner er enda ikke ferdig med programplan.  

 

Antall kommuner som har forankret avtalen i politisk ledelse og i kommuneplanen 

Jf. forrige punkt; alle 14 kommuner har forankret samarbeidsavtalen i politisk ledelse. Programplanen 

som utvikles er å i de fleste tilfeller forankret i kommuneplanens samfunnsdel. I tillegg har mange 

kommuner fått boligsosiale utfordringer og tiltak inn i kommunens planstrategi som skal være 

ferdigstilt for første gang i 2012, mer enn halvparten har fått planen inn i rullerende handlingsplan eller 

kommunens økonomi/ budsjettplan. 

 

 

Hvordan arbeidet er forankret på saksbehandlernivå i kommunen 

Arbeidet med satsingene er forankret i varierende grad blant saksbehandlerne i kommunene. 

Kommunene som kom inn i satsingen t i pulje 2 og 3 har økt oppmerksomhet på at dette må ivaretas 

fra oppstarten., Tiltak som er gjennomført i flere kommuner er:- Dialogkonferanse med ansatte i 

kommunen etter foranalysen. 

- Boligsosial fagdag for ansatte i kommunen. 

- Innføring av faste samarbeidsmøter mellom tjenesteenheter i kommunen. 

- Innført faste samarbeidsmøter mellom boligforvalter og NAV. 

- Samarbeidsstrukturer på tvers av tjenesteområdene er formalisert.   

 

Hvordan kommunene har organisert gjennomføringen av satsingen 

Organisering av arbeidet i kommunene varierer noe. En vanlig organisering er: 

Programeier: Rådmann, Programansvarlig: Leder for tjenesteområde, som sosialtjenesten, bolig- eller 

eiendomsavdelingen, eller kommunalsjef. 

Styringsgruppe: ledet av rådmann, kommunens administrerende ledelse er deltagere. Programleder er 

sekretær.   

 

Det konkrete innholdet i avtalene med kommunene  

Samarbeidsavtalen fokuserer på kommunens og Husbankens ansvar. Sentrale samarbeidsområder er 

kunnskapsutvikling og læring, helhetlig boligsosialt arbeid, bruk av foranalyse, nødvendig forankring 

av programplan, samarbeid med andre kommuner og formidling fra programmet. Kommunene 

forplikter seg til rapportering to ganger årlig, og ved avslutting av programdeltagelse.  
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Region  sør  

 

Formulering av målsettingene for satsingen 

Målsetningene for kommunesatsingen er gjort på bakgrunn fra statsbudsjett for 2010;  

1. Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet 

2. Økt boligsosial kompetanse i kommunene 

3. Økt boligsosial aktivitet i kommunene 

Ut fra disse tre målene, har kommunene definert sine mål på bakgrunn av egne utfordringer og 

prioriteringer, hvor ungdom er en prioritert målgruppe. 

 

 

 

 

 

Status for arbeidet med kommunesatsingen p.t. med oppsummering av konkrete resultater i 

forhold til målsatsingene  

 

Flesteparten av satsingskommunene har forankret arbeidet i kommunens toppledelse og det er skapt en 

felles forståelse for boligsosiale utfordringer på tvers av fag og virksomheter. Det boligsosiale arbeidet 

er satt på dagsorden og den boligsosiale aktiviteten har økt. De fleste kommunene kan vise til konkrete 

resultater som igangsatte delprosjekter og tiltak. Disse har et vidt spekter fra etablering av 

samhandlingsrutiner til boligprosjekter;  

• Arendal: Har egen forskrift for tildeling av kommunale boliger som gjør at saksbehandlingen 

kvalitetssikres. (Det fattes enkeltvedtak med klagerett og kommunen har fått større kontroll på 

hvem som tildeles bolig, på bomiljøet og på søkerens rettssikkerhet.) Behovet for midlertidige 

boliger er betydelig redusert som en følge av endringene. Kommunen planlegger å etablere en 

boligskole for aldersgruppen 18 – 25 år. 

• Sandefjord: Har gjennomført et restanseprosjekt med gode resultater. I kommunale boliger har 

husleierestanser blitt redusert med 75 %, og det er laget rutiner for at nye restanser ikke skal 

oppstå. Kommunen kartlegger også omfanget av ungdom som står i fare for å bli eller har blitt 

bostedsløse – etter metoden “Hurtig kartlegging og handling”. Kommunen forbereder et 

“Housing First” – prosjekt. 

• Porsgrunn: Har et delprosjekt som omfatter aldersspekteret fra 18 – 60 år; “På vei til egen 

boligkarriere”. 211 husstander vært i kontakt med prosjektet i en 2-års periode. Resultatet er at 

16 husstander har kjøpt egen bolig, 2 har kjøpt kommunal bolig og 14 er etablert på det private 

leiemarkedet. 

• Drammen: Arbeider kontinuerlig med delprosjektet “Leie til eie”. Kommunale leietakeres 

eierpotensiale vurderes, slik at flere kan eie sin egen bolig. Av 159 vurderte leietakere har hittil 

24 kjøpt sin egen bolig. Pilotforsøk med boligskole for ungdom er avsluttet og en webside hvor 

ungdom kan stille spørsmål relatert til bolig er under arbeid. Bystyret har vedtatt et boligløft på 

60 millioner til kjøp og vedlikehold av boliger. Drammen forbereder et “Housing First” – 

prosjekt. 

• Larvik jobber med flere delprosjekter, bl.a. oppfølging av ungdommer med rusvansker og 

dårlig psykisk helse samt barnefamilier som er vanskeligstilte i boligmarkedet.  

• Skien satser på en reorganisering av programmet med rådmannens ledergruppe som 

styringsgruppe og ny programleder.  

 

  Også kommunene som er midtveis i programmet har økt sin boligsosiale kompetanse.  

 

Region  sør sitt arbeid med kommunesatsingen  

Hver kommune har en hovedkontakt ved regionkontoret som har kontinuerlig kontakt med 

kommunens programleder. Hovedkontakten deltar på møter i styringsgruppen og andre fora, gir 
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faglige råd og bistand, er saksbehandler for søknader om kompetansetilskudd, følger opp 

halvårsrappporteringen og deltar på årlige møter med programledelsen om fremdriften.  

 

Det arrangeres ulike læringsarenaer i samarbeid med kommunene; programledersamlinger, en større 

programsamling, prosjektlederkurs og studieturer. Regionen samarbeider med kommunene med 

formidling av erfaringer, gode eksempler samt rapporter på husbankens nettsider om arbeidet.   

 

 

 

Antall kommuner som har inngått samarbeidsavtale 

Drammen, Larvik, Sandefjord, Skien, Nedre Eiker, Holmestrand og Mandal er med.  I 2010 opererte 

regionen med påmeldings-/søknadskjema til programmet. I 2011 ble dette endret til samarbeidsavtaler. 

Av den grunn har 6 av de første kommunene fått innvilget sin søknad, og 2 kommuner har inngått 

samarbeidsavtaler (Holmestrand og Nedre Eiker). Mandal har foreløpig ikke inngått samarbeidsavtale. 

Større kommuner som ikke er med i satsingen, og årsaker til dette 

Både Kristiansand og Tønsberg er blitt oppfordret flere ganger til å søke. Kristiansand opplyser at de 

ikke har søkt tidligere p.g.a. en større omorganiseringsprosess, men vil fremme en søknad i løpet av 

mai 2012. Husbanken har ikke fått noen respons fra Tønsberg kommune.  

 

Politisk behandlet 

2 kommuner har inngått samarbeidsavtaler som er politisk behandlet (Holmestrand og Nedre Eiker), 

og 6 kommuner har hatt sin søknad om deltakelse til politisk behandling.  

 

Forankret avtalen i politisk ledelse og i kommuneplanen 

Kommunene har vedtak i politiske fora om deltakelse i programmet. Deltakelsen/avtalen er ikke 

forankret i kommuneplanene. De fleste kommunene rapporterer at det boligsosiale arbeidet og de 

boligsosiale handlingsplanene knyttes opp mot kommuneplanen. 

 

Forankring på saksbehandlernivå i kommunene 

Arbeidet er forankret på saksbehandlernivå i kommunene gjennom et utstrakt tverrfaglig samarbeid 

med etablering av samhandlingsrutiner og kompetansehevende tiltak. Det er iverksatt en rekke 

delprosjekter med mål om bedret tverrfaglig koordinering. En kommune sier at særlig samarbeidet 

mellom NAV, kommune og eiendomsforetaket er styrket. En annen kommune har etablert en 

boligtjeneste som samler saksbehandlere med ansvar for boligsosialt arbeid i ulike virksomheter i 

kommunen. Kompetanseheving har påvirkning på tverrsektorielt samarbeid og forankring, dessuten 

har kompetansetilskuddene gjort det mulig å sende flere på kurs.  

 

Hvordan kommunene har organisert gjennomføringen av satsingen 

I 8 av de 9 kommunene er programmet prosjektorganisert med styringsgruppe, referansegrupper, 

arbeidsgrupper for delprosjekter o.l. med avklarte mandater og roller. I de fleste kommunene er 

programlederen sentralt plassert hos rådmannen. Programlederne er engasjert på hel- eller deltid, det 

samme gjelder delprosjektledere.  

 

Det konkrete innholdet i avtalene med kommunene 

Avtalene inneholder i hovedsak følgende punkter: formål, parter, varighet, målet med satsingen, 

programmets innhold og ansvarsdeling (Husbanken og kommunen), bevilgning og regnskap, sentrale 

samarbeidsområder, møter, rapportering, evaluering og finansiering. (Det er en noe annen utforming 

og innhold i de første 6 programkommunene). 
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Region vest 

 

Formulering av målsettingene for satsingen 
“Handlingsplan for kommunesatsing” (2009) beskriver regionkontorets helhetlige og langsiktige 

arbeid overfor kommunene. Her ble boligsosialt utviklingsprogram (BOSO) fra Region øst brukt som 

referansegrunnlag for dokumentet. Regionkontorets handlingsplan har fungert som en felles plattform i 

forhold til satsingsområder og angir føringer og prioriteringer av kontorets totale ressurser. Målene i 

planen er formulert som:  

• Hovedmål og prosjektmål 

• Resultatmål 

• Tiltak. 

Prosjektmålet er formulert som: “Å styrke Husbanken Region vest sitt arbeid overfor 

kommunesektoren, slik at flere vanskeligstilte får hjelp på boligmarkedet”.  Resultatmålene er 

formulert slik at de skal være mest mulig målbare. Region Vest sin kommunesatsing, heter Boligsosialt 

velferdsprogram.  

 

 

 

 

Konkrete  eksempler på resultatmålene i planen som ble utarbeidet i 2009: 

                        “Dokumentere økt kompetanse i kommunene på det boligsosiale området”. 

“Dokumentere økt boligsosial aktivitet i kommunene i regionen”. 

“Bruk av startlån skal øke med minst 20 prosent…”. 

“Tallet på mottakere av bostøtte skal øke med minst 30 prosent…”. 

 

Status for arbeidet med kommunesatsingen p.t med oppsummering av konkrete resultater i 

forhold til målsatsingene 

Alle satsingskommunene har, eller er i ferd med, å utarbeide boligsosiale handlingsplaner / 

boligsosiale strategidokument som er de eller vil implementeres i disse planverkene. Når det gjelder 

konkrete resultater (jfr. resultatmålene) vises det til Husbankens spørreundersøkelse til 

satsingskommunene fra 2011;   

• 75 prosent sier at «kommunen fått auka kunnskap om bustadsosiale utfordringar og behov». 

• 75 prosent sier at «satsinga ført til auka merksemd for bustadsosiale spørsmål». 

• 58 prosent sier at «satsinga ført til auka interesse frå politisk hald» 

• 66,7 prosent sier at «bustadsosialt arbeid ein større del av strategiske plan- og budsjettprosessar 

i kommunen enn før satsinga». 

• 58,3 prosent sier at «det igangsett eller gjennomført endringar i organiseringa av det 

bustadsosiale arbeidet i kommunen som følgje av satsinga». 

• 83,3 prosent sier at «det tverrfaglege samarbeidet i kommunen endra seg som følgje av 

satsingsarbeidet». 

• 72,7 prosent sier at «satsinga ført til auka merksemd for dei bustadsosiale virkemidlane». 

• 66,7 prosent sier at «det igangsett nye bustadprosjekter i kommune som følgje av satsinga». 

• Utlånet av Startlån har økt med hhv. 21 % og 8 % for årene for årene 2009-2010 og 2010-2011. 

• Antall husstander mottakere av bostøtte har økt med hhv. 10 % og 4 % for årene 2009-2010 og 

2010-2011. 

 

Region vest sitt arbeid med kommunesatsingen 

Region vest har delt kommune inn på tre nivåer. Nivå 1 er det 13 kommuner med de største 

boligsosiale utfordringene. Samarbeidsavtalen er verktøyet for langsiktig partnerskap og forankring i 

kommunenes ledelse. Fire av nivå 1- kommunene er definert som prosjektkommuner og har tilgang til 

en stor del av regionkontorets ressurser inkludert kontaktperson ved regionkontoret. Nivå 1 

kommunene samles 3 – 4 ganger i året for å diskutere boligsosiale problemstillinger (Boligportalen). 
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På nivå 2 er det 34 kommuner med middels utfordringer. Disse kommunene bruker lån, boligtilskudd, 

bostøtte og kunnskapsformidling. På nivå 3 er det 40 kommuner med små utfordringer. Her brukes det 

lån, bostøtte og kunnskapsformidling.  

 

Regionkontoret har invitert utvalgte kommuner i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane til 

søkekonferanse om deltakelse i utvikling av Boligsosialt velferdsprogram.10 er kommuner invitert til å 

delta i programmet. 5 av disse kommunene vil bli utvalgt. Målet er at innen utgangen av 2014 vil 5 nye 

kommuner delta i programmet. I fremtiden ønsker regionen å jobbe med denne arbeidsmetodikken 

ovenfor alle satsingskommuner. 

 

Antall kommuner som har inngått samarbeidsavtale 

Region vest har inngått samarbeidsavtale med 13 kommuner (nivå 1) 

 

Større kommuner som ikke er med i satsingen, og årsaker til dette. 

Regionkontoret definerer kommuner med innbyggere over 20 000 som store kommuner. Det er ingen 

kommuner med over 15 000 innbyggere som ikke er med i satsingen.  

 

 

Antall kommuner som har avtaler som er politisk behandlet 

Alle avtalene er signert av ordfører og er politisk behandlet. 

 

 

Antall kommuner som har forankret avtalen i politisk ledelse og i kommuneplanen 

Alle kommunene har forankret avtalen i politisk ledelse. Regionkontoret krever at boligsosiale 

handlingsplaner/ boligsosiale strategidokumentene skal være en del av det kommunale planverk. 

 

 

 

Hvordan arbeidet er  forankret på saksbehandlernivå i kommunene 

Arbeidet forankres gjennom felles møte i Boligportalen (satsingskommunenes møtearena), kurs i 

Bostøtte og Startlån, kommunenettverk i samarbeid med fylkesmannen og boligsosiale konferanser. 

Saksbehandlere deltar ved årlige møter med rådmann og ordfører. 

 

 

Hvordan kommunene har organisert gjennomføringen av satsingen 

Alle satsingskommunene har, eller er på gang med å omorganisere det boligsosiale arbeidet for å skape 

mer effektiv ressursbruk. I alle satsingskommunene er saksbehandlere/kontaktpersoner strategisk 

plassert i organisasjonen, ofte i rådmannens stab. 

 

Det konkrete innholdet i avtalene med kommunene 

Region vest sine samarbeidsavtaler er utarbeidet med lokaletilpasninger, i tillegg til likheter vedr. 

innhold. Det er et krav at alle boligsosiale handlingsplaner / boligsosiale strategidokument skal være 

en del av det ordinære planverket som budsjett, kommuneplan og kommunedelplan. 

 

 

Region Midt -Norge 

 

Formulering av målsettingene for satsingen 

Målsetninger for kommunesatsingen er formulert i regionkontorets strateginotat om 

kommunesatsingen (programnotat) hvor målet er at kommunesatsingen skal resultere i: 

• Økt bosetting av unge vanskeligstilte 

• Økt bosetting av vanskeligstilte familier 
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• Bedre tilbud for vanskeligstilte på boligmarkedet 

• Bedre utnyttelse av statlige virkemidler 

• Bedre samarbeid mellom stat og kommune 

• Bedre samordning av kommunens boligarbeid 

• Økt sektorovergripende læring i kommunene 

• Kompetanseheving innenfor det boligsosiale fagfeltet i kommunene, både på strategisk og 

operativt nivå 

• Bedre analyseverktøy og beslutningsgrunnlag for kommunene og Husbanken 

• Større fokus på konkrete og anvendbare boligsosiale handlingsplaner og integrering i øvrig 

planverk .  

 

I tillegg er det konkretisert målsetninger på et strategisk nivå i samarbeidsavtalene hvor det skal jobbes 

særskilt med:  

• Kommunal boligmasse 

• Bosetting av vanskeligstilte 

• Øke andelen universelt utformede boliger og tilknyttede boområder 

• Øke andelen miljøvennlige boliger og uteområder 

• Formidlingsstrategi 

• Virkemiddelbruk 

Avtalene inneholder også mål om faglig utvikling, møtestruktur m.m. og disse målene er 

operasjonalisert i de årlige handlingsplanene. Videre er resultatspredning til regionens øvrige 

kommuner vektlagt som et sentralt mål, dessuten er samarbeid med andre offentlige, statlige og private 

aktører definert som viktige mål.  

 

Status for arbeidet med kommunesatsingen p.t. med oppsummering av konkrete resultater i 

forhold til målsetningene 

Evalueringen av samarbeids- og satsingskommunene fra 2011 viser at kommunene i stor grad er meget 

fornøyd med å være en del av regionkontorets kommunesatsing. Mange kommuner har hatt gode 

effekter mtp. forankring, organisering og planlegging av boligsosialt arbeid. Samarbeidskommunene 

utvikler også gode prosjekter og oppnår bra resultater med kompetansetilskuddet (stor andel av post 78 

til kommunene i satsingen) 

som utvikling av gode arbeidsmetoder, praksiser og rutiner (mange med formidlingsverdi) og kreative 

løsninger på boligsosiale utfordringer. Satsingsarbeidet har ført til sterk økning i bruken av de 

finansielle produktene og økt fokus på kartlegging av boligsosiale utfordringer. I tillegg økt fokus på 

kommunal boligmasse og bosetting av vanskeligstilte samt stor interesse for leie til eie 

 

.  

Regionkontoret har tettere samarbeid med andre statlige aktører i arbeidet med kommunene, og det er 

oppnevnt faste kontaktpersoner per kommune i både kommunene og Husbanken. Hvert år utarbeides 

det bakgrunns analyser for hver kommune 

 

Fra 2012 skal regionkontoret jobbe mer for å forankre arbeidet med energi og miljø og universell 

utforming i kommunesatsingen ved og opprettet eget kvalitetsteam 

 

 

Region Midt- Norge sitt arbeid med kommunesatsingen 

Det er årlig møte mellom regionkontorets ledelse og ledelsen i kommunene. Kommunene følges tett 

med 2-4 årlige oppfølgingsmøter knyttet til de årlige handlingsplanene (Trondheim kommune- tema og 

produktmøter i tillegg). Og det er prosjektspesifikke møter når kommunene har utviklingsmøter. Det er 

høy deltagelse fra kommunene på arrangement i regi av Husbanken og i arrangement Husbanken har 

sammen med andre aktører. 
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I tillegg er det fellesmøter med andre statlige aktører og kommunene. Regionkontoret utvikler også 

bakgrunnsinformasjon om kommunene. Samarbeids- og satsingskommunene prioriteres for enkelte 

virkemidler (post 78, boligtilskudd til kommunale boliger, boligtilskudd til videretildeling). En stor 

andel av virkemidlene går til samarbeidskommuner, og det er mange gode prosjekt med 

formidlingsverdi. Langsiktighet er en nøkkelfaktor enten det gjelder oppfølging eller prosjektarbeid. 

 

Antall kommuner som har inngått samarbeidsavtale 

7(8) – Trondheim, Ålesund, Molde, Kristiansund, Steinkjer, Stjørdal, Innherred samkommune 

(Levanger og Verdal). Mulighetene for en samarbeidsavtale med Midtre-Namdal samkommune 

vurderes (Namsos + 3 mindre kommuner), men erfaringene med avtalen med Innherred viser at dette 

må vurdere nøye 

 

Større kommuner som ikke er med i satsingen, og årsaker til dette 

Alle de største kommunene har samarbeidsavtale med tilhørende årlig handlingsplan. I tillegg er flere 

av de middels store kommunene i regionen satsingskommuner uten samarbeidsavtale, men med tett 

oppfølging fra Husbankens side og en strategisk tilnærming til det boligsosiale feltet  

 

Antall kommuner som har avtaler som er politisk behandlet 

Kommuner der avtalen er politisk behandlet i kommunestyret: Steinkjer, Innherred samkommune, 

Kristiansund 

Regionkontoret rapporterer at de har ikke full oversikt over dette og vil avklare nærmere.  

 

Antall kommuner som har forankret avtalen i politisk ledelse og i kommuneplanen 

Avtalen er forankret i politisk ledelse i alle kommuner, men i varierende grad. Kommuner der 

ordføreren har signert avtalen er Ålesund, Stjørdal, Steinkjer, Molde, Innherred samkommune (Verdal, 

Levanger). Kommuner hvor rådmannen har signert avtalen er Trondheim (Kommunalråd), 

Kristiansund. Kommuner der avtalen/samarbeidet er forankret i boligsosialt planverk: Ålesund, Molde, 

Stjørdal, Steinkjer, Kristiansund 

 

I Trondheim kommunes boligprogram (BSHP) og BSHP i Verdal og Levanger er ikke selve avtalen 

forankret, men arbeidet med Husbankens virkemidler står sentralt og mange av arbeidsområdene i 

avtalen står sentralt. 

Forankringsprosesser i kommunens overordnede planverk pågår i alle samarbeidskommunene. Det 

jobbes langsiktig med å løfte boligpolitikken inn i planstrategier, i samfunnsdelen og i arealdelen. 

 

Hvordan arbeidet er forankret på saksbehandlernivå i kommunene 

Regionkontoret mener det boligsosiale arbeidet er godt forankret på saksbehandlernivå i kommunene 

(selv om det varierer noe fra kommune til kommune). Saksbehandlere deltar ofte på faste 

oppfølgingsmøter og andre arrangement.  Bruken av de finansielle produktene har økt og den faglige 

bevisstheten hos mange saksbehandlere blir bedre og det er mange eksempler på gode løsninger i 

bosettingsarbeidet. Noen saksbehandlere i enkelte kommuner kan betraktes som motorer og drivere for 

det boligsosiale arbeidet – de sikrer både aktivitet og forankring på alle nivå.  

 

Hvordan kommunene har organisert gjennomføringen av satsingen 

Avhengig av kommunens størrelse, variere organiseringen.. Noen har opprettet 

prosjektlederfunksjoner, ansvarlige for boligkontor for å sikre samhandling blant de som jobber 

boligsosialt, andre fordeler ansvaret for oppfølgingen av samarbeidet på flere ansatte.  

Noen kommuner har i løpet av samarbeidsperioden jobbet for å samordne det boligsosiale arbeidet 

organisatorisk, mens andre kommuner jobber for å få til god samhandling på tvers av eksisterende 

sektorer og arbeidsfelt (både vertikalt og horisontalt i organisasjonen). Et fortsatt viktig arbeidsområde 

for regionkontoret, er tett dialog med flere nivåer i kommunene, bruk av FoU resultater og gode 
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eksempler benyttes aktivt i formidlingsarbeidet. Imidlertid er fragmentert organisering og manglende 

samarbeid er fortsatt en utfordring i enkelte kommuner.  

 

Det konkrete innholdet i avtalene med kommunene 

Samarbeidsavtalene med kommunene, er stort sett like men har noen mindre  

 

 

Region Bodø og region Hammerfest har i samarbeid utviklet Boligpolitisk satsing (BONO) som 

er metoden for kommunesatsningen i Nord – Norge 

 

 

Region Bodø 

Formulering av målsettingene for satsingen 

Å etablere et forpliktende og langsiktig samarbeid mellom Husbanken og den enkelte kommune slik at 

kommunens boligpolitiske målsettinger kan nås. Dessuten sikre forankring og legge føringer for 

samarbeidet mellom den enkelte kommune og Husbanken. Økt boligpolitisk kompetanse og økt 

boligpolitisk aktivitet.  

 

Status for arbeidet med kommunesatsingen p.t. med oppsummering av konkrete resultater i 

forhold til målsatsingen 

Regionkontoret har inngått skriftlige partnerskapsavtaler med de fire satsingskommunene; Rana, 

Narvik, Bodø og Harstad. Kommunene har utarbeidet årlige arbeidsplaner som angir de boligpolitiske 

aktiviteter/tiltak som de skal iverksette i løpet av året, og som «svarer» på samarbeidsavtalene. Tre av 

kommunene har kommet godt i gang med arbeidet, og det har det vært fokus på langsiktig 

boligpolitisk planlegging, og utarbeidelse av boligpolitiske planer. Det har også vært fokus på eierskap 

og forankring av boligpolitikk i både politisk og administrativ ledelse. Blant annet har det vært oppe 

boligpolitiske saker i kommune/bystyrer. I februar 2011 og mars 2012 ble det gjennomført 

forankringsmøter med alle partnerskapskommunene i Nord-Norge i samarbeid med region 

Hammerfest. På samlingen i 2012 var det bred deltakelse fra ordfører og rådmannsnivå fra alle 

kommunene.  

 

Det er gitt kompetansetilskudd til kommunene for iverksetting av kompetansehevende tiltak 

(studieturer, lokale fagdager, workshops, FOU-arbeid o.a.). Husbanken har gjennomført skreddersydde 

fagsamlinger for prosjektledere og saksbehandlere i den enkelte kommune. Det er gjennomført fagkurs 

på bostøtte, startlånseminar, kurs i husleie og forvaltningsrett samt nettverksmøte hvor 

partnerskapskommunene deltar på kompetanseheving sammen med regionens mellomstore kommuner. 

Det er gjennomført studietur til Hamar og Lillehammer for å gi inspirasjon og lære av kommuner som 

er kommet lengre i arbeidet. 

 

 Regionkontoret er spesielt opptatt av bedre startlånsbruk. Alle de fire kommunene har økt sitt 

låneopptak – noen så mye som en fordobling av tidligere ramme. Videre har regionkontoret økt 

rammen for tilskudd til videretildeling til de fire kommunene. Kommunene som har jobbet lengst, har 

alle jobbet med økning av kommunalt disponerte utleieboliger og omsorgsboliger. To av kommunene 

har etablert boligkontor og arbeider med retningslinjer for tildeling av bolig og startlån. Dessuten har 

effektiv utnyttelse av bostøtten også vært i fokus. Det jobbes med fremskaffing av kommunale boliger, 

og tematikken «fra leie til eie». Det har også vært et betydelig større fokus på økt gjennomstrømming i 

kommunale boliger. 

 

Region Bodø sitt arbeid med kommunesatsingen 

Regionkontoret bygger samarbeidet med kommunene på alle de tre hovedmålene i norsk boligpolitikk, 

og det er målsettinger innen alle områdene i avtalen, hvor hovedvekten er på hovedmål 2. 
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Regionkontoret har gjennomført forankringsmøter med ledelsen i de enkelte kommunene i forbindelse 

med avtalesignering. Avtalene følges opp med årlige evalueringsmøter på ledernivå. Dessuten bistår 

regionkontoret med sin kompetanse i styringsgrupper/ prosjektgrupper i kommunene. Prosjektledere 

og andre fra partnerskapskommunene deltar på samlinger, nettverksmøter o.l. i regi av Husbanken. Det 

er oppnevnt egne kontaktpersoner i Husbanken knyttet til den enkelte partnerskapskommune.   

 

Husbanken har i tett dialog med kommunen utarbeidet egne boligpolitiske analyser til alle 

partnerskapskommunene. Disse har blitt bredt presentert i kommunene.  

Det er i partnerskapsarbeidet også lagt som forutsetning at kunnskap og kompetanse som etableres skal 

deles med andre kommuner som ikke er inne i samarbeidet. 

 

 

Antall kommuner som pr dato har inngått samarbeidsavtaler 

Rana, Narvik, Bodø og Harstad kommune 

 

 Større kommuner som ikke er med i satsingen, og evt. årsaker til dette 

Alle de fire største kommunene i Husbanken region Bodø sitt nedslagsfelt, er med i satsingen pr mai 

2012.  

 

Antall kommuner som har avtaler som er politisk behandlet 

De fire kommunene har hatt spørsmålet om partnerskapssamarbeidet mellom Husbanken og 

kommunen oppe til politisk behandling. Videre har de enten hatt selve avtalen opp til politisk 

behandling, eller vedtatt at det skulle inngås samarbeidsavtale med Husbanken.  

 

Antall kommuner som har forankret avtalen i politisk ledelse og i kommuneplanen 

Alle de fire kommunene, har forankret avtalen i politisk ledelse, mens forankring i kommunens 

overordnede planverk, er pågående prosesser. Det jobbes langsiktig med å løfte boligpolitikken inn i 

planstrategier, i samfunnsdelen og i arealdelen. Alle kommunene jobber også med utarbeiding av nye 

boligpolitiske planer som en del av partnerskapsarbeidet.  

 

Hvordan arbeidet er forankret på saksbehandlernivå i kommunene 

Regionen har fokus på partnerskapsavtalen og innholdet i denne når de gjennomfører 

kurs/møter/seminar i egen regi, samt i kontakt med saksbehandlere i den enkelte kommune. Det er 

gjennomført «skreddersydde» kurs for saksbehandlere og prosjektledere i den enkelte 

partnerskapskommune. Det er også gjennomført «oppstartseminar» på bakgrunn av boligpolitisk 

analyse, dessuten boligsosialt seminar og workshops med bred deltakelse fra kommuneorganisasjonen. 

Regionkontoret har også hatt orienteringsmøter om partnerskapsavtalen hos den enkelte fagenhet i 

kommunene 

 

Hvordan kommunene har organisering av gjennomføringen av satsing 

Samtlige fire kommuner har prosjektorganisert sitt arbeid med gjennomføringen av 

partnerskapsavtalen. Det er i hovedsak rådmannens lederteam som er styringsgruppen i den enkelte 

kommune. Alle de fire kommuner ansetter prosjektleder for gjennomføring av arbeidet med avtalen.   

 

Konkret innhold i avtalene med kommunene  

Etablere et langsiktig og forpliktende samarbeid mellom Husbanken og den enkelte kommune for å 

sikre boligpolitisk måloppnåelse, dessuten sikre forankring og legge føringer for samarbeidet mellom 

Husbankens regionkontor og den enkelte kommune.   

  

Øke den boligpolitisk kompetansen, dvs. kompetanseheving innen organisering/forvaltning av 

boligpolitikken for å sikre eierskap og forankring. Også kompetanseheving innen fagområdene 
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boligsosialt arbeid, universell utforming og miljøvennlige byggeprosesser. Brukermedvirkning for å 

sikre gode prosesser i utvikling av nye botilbud/bomiljø for utsatte grupper er også viktig. 

  

Et annet innhold i avtalene er økt boligpolitisk aktivitet i kommunen. Det utarbeides årlig arbeidsplan 

for selve avtalen med overordnede mål for satsingen og konkrete tiltak for å nå målene. Det er 

gjennomgang og vurdering av den boligpolitiske organiseringen i kommunen. Utarbeiding/rullering av 

boligpolitisk handlingsplan, og integrering av denne i kommunens øvrige planverk. Bedre utnyttelse av 

virkemidlene. Fremskaffe kommunalt disponerte utleieboliger, herunder omsorgsboliger/bofellesskap. 

Øke antallet universelt utformede boliger i kommunen og boliger tilpasset målgruppene i boligpolitisk 

handlingsplan 

 

 

 

 

 

Region Hammerfest 

 

Formulering av målsettingene for satsingen 

BONO’s – (boligpolitisk satsning i nord) målsetting er å sikre boligpolitisk forankring i alle 

kommunene i regionen og en samordnet tilnærming som forener Husbankens boligsosiale kompetanse, 

virkemidler - og boligkvalitetsarbeid. Metoden baserer seg på å gi et differensiert tilbud til alle 

kommuner i Nord Norge, samtidig som kommuner med de største boligsosiale utfordringene 

prioriteres 

 

Status for arbeidet med kommunesatsingen p.t. med oppsummering av konkrete resultater i 

forhold til målsatsingen;  

 

Region Hammerfest sitt arbeid med kommunesatsingen 

Det utarbeides årlige arbeidsplaner med aktiviteter knyttet opp til den enkelte kommunes utfordringer 

og Husbankens styringsdokument; blant annet boligsosiale formål, bruk av Husbankens virkemidler, 

boligkvalitet og universell utforming. Formålet med BONO er å påvirke kommunene til en helhetlig 

tenkning og systematisk arbeid tilpasset ulike nivåer i kommunen. Innsatsen mot kommunene skjer 

derfor gjennom ulike arenaer for å møte de ulike nivåene; 

• Regionråd: målgruppe er administrativ og politisk ledelse i kommunene. Her settes 

boligpolitikk på dagsorden. 

• Regionale fagdager: Målgruppe: fagledere, ansatte, politikere og organisasjoner. Fagdagene 

legger til rette for kompetanseheving og erfaringsutveksling mellom kommuner i regionen. 

• Fagseminarer: Alle nivåer og saksbehandlere som er aktuelle for temaet. 

• Møte i enkeltkommuner: Bistå kommunene i boligfaglige arbeidet, både helhetlig planlegging 

og møte i forhold til enkelt - prosjekter. Her prioriteres det ressurser inn mot 

partnerskapskommunene 

 

Antall kommuner som pr dags dato har inngått samarbeidsavtale 

Regionkontoret har avtale med de fire største kommunene i regionen; Tromsø, Hammerfest, Alta og 

Sør-Varanger. Alle avtalene gjelder for 4 år av gangen.  

 

Større kommuner som ikke er med i satsingen og evt. årsak til dette 

Det foreligger det ikke vurderinger om å inngå partnerskap med flere kommuner da de fire største 

kommunene er med i satsingen. Gjennom samarbeidet med partnerskapskommuner nås 64 % av 

befolkningen i regionen. Gjennom satsning mot fokuskommunene er målet at disse kan bidra som 

foregangskommuner for andre kommuner i regionen 



 

 

17 

 

Antall kommuner som har avtale som er politisk behandlet 

Alle partnerskapskommunene har utarbeidet boligpolitiske/ boligsosial handlingsplaner, og det er 

igangsatt boligsosiale prosjekter basert på kompetansetilskudd fra Husbanken. 

 

Antall kommuner som har forankret avtalen i politisk ledelse og i kommuneplanen 

Partnerskapsavtalene er forankret gjennom politisk vedtak 

 

Forankring av arbeidet på saksbehandlernivå i kommunene 

De ulike arenaene bidrar til at Husbanken møter både ledelses - og saksbehandler -nivået. 

Tilbakemeldinger og evalueringer viser at kommunene anser dette som nyttige møtearenaer for å 

utveksle erfaringer og kunnskap på det boligfaglige feltet. Det bidrar til forankring og forståelse for økt 

samhandling i kommunene. Enkelte kommuner gjennomfører også interne fagdager. Utviklings- og 

prosjektarbeid er som regel satt sammen av arbeidsgrupper med både ledere, ansatte / saksbehandle i 

ulike sektorer. 

 

 

 

 

Kommunenes organisering av gjennomføringen av satsingen 

Kommunene gjennomfører satsningen ved å forankre arbeidet på ledelsesnivå, gjerne i form av 

styringsgrupper og arbeidsgrupper. Arbeidsgruppene omfatter også aktuelle fagtjenester. En kommune 

er i gang med å ansette egen prosjektleder for å koordinere innsatsen. En annen kommune har gjennom 

sin satsning organisert eget boligkontor som ivaretar det boligsosiale området. 

 

 

Konkret innhold i avtalene med kommunene 

Avtalene inneholder bakgrunn og formål med samarbeidet. Disse følges opp med mer presiserte 

målsetninger og konkrete samarbeidsområder tilpasset den enkelte kommunes utfordringer som f.eks. 

planlegging, organisering, boligsosialt, boligkvalitet, boligforsyning mm. Avtalene angir forpliktelser 

for både kommunen og Husbanken. Den legger også føringer for oppfølging og rapportering.  

3. Hvordan måler Husbanken direkte effekter av kommunesatsingen 

 

Husbanken har ikke gjennomført systematiske målinger av effekten av kommunesatsingen. Det har så langt 

hovedsakelig vært fokusert på prosess i kommunene, knyttet til kunnskapsutvikling, organisering og forankring.  

 

Arbeidet går nå over i en fase hvor effektmåling blir nødvendig. Kommunesatsingen er rettet mot 

kunnskapsutvikling, organisering, forankring og samhandling, i tillegg til helhetlig bruk av ressurser og 

virkemidler. Det er viktig å etterspørre effekter på alle disse områdene, i tillegg til effekter på individnivå for 

vanskeligstilte på boligmarkedet. Husbanken vil derfor legge til rette for at en resultatevaluering av 

kommunesatsingen i sin helhet skal gjennomføres.  

 

Boligsosialt utviklingsprogram ved Region øst har blitt følgeevaluert av Møreforsking, som har levert to 

underveisrapporter. Rapportene har synliggjort utfordringer i kommunenes og Husbankens programarbeid og 

bidratt til å justere kursen underveis for programarbeidet. Følgeevalueringens siste år er nå i 2012. 

Sluttrapporten vil inneholde en analyse av oppnådde resultater, sett opp mot oppstartstidspunktet for 

programarbeidet i kommunene. Husbanken Region øst vurderer å gjennomføre resultat/effektmåling i 2-5 års 

intervaller over en 10 års periode for å kunne se effekter av satstingen etter at samarbeidet mellom 

programkommunene og Husbanken er avsluttet.  Denne type målinger vil også bidra til at kommunene får 

tydeligere forventninger fra Husbanken om langsiktige effekter av satstingen ut over samarbeidsperioden.  
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Alle programkommunene tilknyttet Region øst har levert utkast til langsiktige programplaner gjeldende for hele 

programperioden og årlige aktivitetsplaner. Husbanken Region øst utvikler nå, i samarbeid med kommunene, 

mer konkrete områder/resultatindikatorer for å måle effekter av satsningen, på individnivå og knyttet til 

organisasjons- og kunnskapsutvikling.  

 

Utfordringer  

 

Utviklingen av gode indikatorer på bredden av kommunesatsingen må skje i et tett samarbeid med kommunene, 

for å unngå at Husbanken definerer indikatorer og effekter som kommunene ikke opplever er relevante. Det er 

krevende å bli enige om et ikke for omfattende utvalg av slike fellesindikatorer som skal dekke kommunenes og 

Husbankens behov for å synliggjøre konkrete endringer av satsingen. Husbanken region øst er i en prosess med 

programkommunene om å revidere rapporteringsmal og indikatorer – også på effekter for vanskeligstilte. 

 

Hvilke effekter skal måles i egen rapportering fra kommunene, og hva er mest egnet til å belyse i evalueringer? 

Kan vi bruke mer av kvalitative undersøkelser for å fange opp utilsiktede effekter og endringer som satsningen 

har ført til, og som kan bidra til videreutvikling også overfor vanskeligstilte på boligmarkedet? Et sterkt fokus 

på effekter for vanskeligstilte på boligmarkedet kan gjøre at programperspektivet på læring og utvikling, system 

og kunnskapsutvikling blir underkommunisert og underfokusert. Foranalysene som er gjennomført i noen  

kommunene viser at en gjennomgående utfordring er at det boligsosiale arbeidet ikke er definert som et 

strategisk område for utvikling i kommunene. Boligsosiale oppgaver er fragmentert organisert både på operativt 

og strategisk nivå. Forvaltning og tildeling av bolig skjer spredt med uoversiktlige framskaffelses- og 

tildelingsprosesser, og boligmassen sees ikke i sammenheng.  

 

Booppfølging er en forholdsvis ny og lite avklart tjeneste hvor kommunene mangler ressurser og kompetanse. 

Kommunenes aktiviteter og resultater så langt viser at kommunene i partnerskapsperioden jobber med 

endringsledelse, kompetanse og strategiutvikling, og med å bygge et solid fundament for sitt boligsosiale arbeid 

etter at partnerskapsperioden med Husbanken er over. Kommunene melder tilbake til Husbanken om 

viktigheten av å beholde et langsiktig og strategisk fokus i satsningen.  Hvordan kan vi balansere behovet for å 

synliggjøre effekter av satsingen for vanskeligstilte opp mot å synliggjøre effekter også på overnevnte områder?  

 

 

 

4. Hvordan sikre langsiktighet i kommunenes engasjement 

 

Kommunesatsingen skal legge til rette for bærekraftig utvikling på det boligsosiale området. Det er satt opp mål 

innenfor tre områder; kunnskap, organisering og økonomi. Kunnskap er det grunnleggende elementet, 

kunnskapsutvikling er avgjørende hvis man ønsker varig endring i en organisasjon.  Husbanken søker å bistå 

kommunene i å skape slik varig endring på det boligsosiale området i kommunene; løfte boligsosialt arbeid frem 

som et prioritert område på linje med andre velferdsområder som helse og utdanning. Dette vil sikre boligsosialt 

engasjement utover satsingsperioden. 

 

Med kunnskap menes blant annet kunnskap om hvem som er vanskeligstilt på boligmarkedet, hvilke behov de 

har for å kunne bo trygt og godt, hvilke ressurser og virkemidler kommunen har tilgjengelig i dette arbeidet, 

samt annen fagkunnskap knyttet til boligsosialt arbeid. Til grunn for Boligsosialt utviklingsprogram ved 

Husbanken region øst ligger blant annet teori om læring, det er et mål å oppnå både såkalt enkelt- og 

dobbeltkretslæring med programmet (se f.eks. Argyris og Schon 1978). Enkeltkretslæring kan oppnås direkte, 

og innebærer gjerne at kommunene oppdager feil og mangler som den retter opp. Dette kan for eksempel gjelde 

saksbehandling knyttet til økonomiske virkemidler, manglende vedtak ved søknad om kommunal bolig osv. 

Dobbeltkretslæring skiller seg fra dette ved at organisasjonen endrer de grunnleggende normene som ligger til 

grunn for handling. Dette krever et langtidsperspektiv, det handler om å endre en kultur, endre en forståelse 

knyttet til betydningen av boligsosialt arbeid, og den praksis som følger av denne.  

 

Kunnskapen må nå bredt ut, og bidra til læring på politisk, administrativt og operativt nivå. Kunnskap hos 

relevante aktører sikrer at boligsosialt arbeid forankres i kommunens planverk, programplanen inkluderes i 

kommuneplanen, og i mange tilfeller sentralt planverk som arealplan, reguleringsplan og økonomiplan. 
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Forankring og forpliktelse gjennom kommunalt planverk vil påvirke behovet for hensiktsmessig organisering av 

det boligsosiale arbeidet.  

 

God forankring og organisering av det boligsosiale arbeidet vil tilrettelegge for fremtidig prioritering av det 

boligsosiale arbeidet
2
.  Flere av kommunene har selv formulert resultatmål for satsingen, herunder mål om 

utarbeidelse av egen plan for hvordan boligpolitiske spørsmål etter prosjektperioden skal ivaretas. Andre 

kommuner har som mål at boligsosialt arbeid skal være del av kommunens samfunnsplan og understøtte 

kommunal boligpolitikk ved programslutt. 

 

Boligsosialt utviklingsprogram er innrettet slik at Husbankens finansiering avtar/nedtrappes gjennom perioden 

kommunen deltar i programmet. Dette er gjort for å motvirke at en brå slutt på prosjektmidler skal føre til at et 

tiltak avsluttes. Kommunen forpliktes til å trappe opp egenfinansiering gjennom programperioden, for å være 

rustet til å videreføre tiltak i ordinær drift.   

                                                      
2
 Det synes ikke som det er noe fasitsvar på hva som er god organisering for en kommune. Det boligsosiale arbeidet er 

svært ulikt organisert, ansvar knyttet til bolig og bosetting har blitt fordelt på ulike tjenesteområder etter hvert som «det 

boligsosiale» har vokst frem. Hver enkelt kommune må ta utgangspunkt i dagens organisering, og ut fra denne vurdere hva 

som er hensiktsmessig for å ivareta det boligsosiale arbeidet best mulig, og muliggjør helhetlig samhandling internt og 

eksternt 
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5. Hvordan kan kommunene stimulere til økt brukermedvirkning og 

samarbeid med frivillige organisasjoner og private 

 

Følgeevalueringen av Boligsosialt utviklingsprogram ved Husbanken Region øst har vist at 

brukermedvirkning og samarbeid med eksterne ikke har vært ivaretatt på en hensiktsmessig måte i 

programarbeidet. Det er kun de fem første kommunene som inngikk i samarbeid med Husbanken region øst 

som evalueres, og vi ser en økt prioritering av dette blant kommunene som har kommet inn i programmet 

senere. Spesielt gjelder dette brukermedvirkning.  

 

Noen kommuner i andre regioner har valgt å samarbeide med private aktører om fremskaffelse av 

kommunalt disponerte utleieboliger. Tilbakemeldingene fra kommunene på hvordan dette har fungert, er 

noe blandet. I de tilfellene den private aktøren har et langsiktig perspektiv på sin utleievirksomhet og 

innvestering, er erfaringene positive. Målsettingen til frivillige organisasjoner og private aktører kan være 

forskjellig fra tiltak i regi av kommunen. Dette kan være en faktor som bidrar til om samarbeidet fungerer/ 

er vellykket eller ikke.  

 

Aktuelle metoder/tiltak for å stimulere kommunene til økt grad av brukermedvirkning og samarbeid med 

frivillige organisasjoner og private aktører er: 

 

 Benytte læringsarenaer til formidling av kunnskap om hvordan brukermedvirkning kan sikres på best 

mulig måte. Benytte læringsarenaer også til formidling av kunnskap om hvordan samarbeid med 

frivillige organisasjoner og private aktører kan bidra til økt lokal forankring og bærekraftighet for det 

boligsosiale arbeidet.  

 Kommuner kan oppfordres til å kartlegge hvilke brukerutvalg o.l. som allerede er opprettet i 

kommunen, flere av kommunene erfarer at involvering av utvalgene er en god måte å ivareta 

brukermedvirkning på. Lignende kartlegging/aktøranalyse kan gjøres for å avdekke aktuelle 

samarbeidsparter for kommunen. 

 Husbanken kan vurdere å stille krav til at lokal programstyring skal ha representant fra 

brukerorganisasjon eller utvalg. Disse representantene kan også inviteres til å delta på 

programsamlinger o.l.  

 Husbanken kan vurdere å stille krav til at kommunene må rapportere på hvordan de har involvert 

brukere/ hatt et brukerperspektiv i utforming av sine tiltak, samt om det er opprettet samarbeid med 

eksterne aktører. Det er også mulig å prioritere økonomiske midler til kommuner som er gode på dette.  

 Det er foreslått at en representant for brukerorganisasjon skal inn i programrådet for Boligsosialt 

utviklingsprogram, dette vil bli vurdert. 

 Husbanken kan legge vekt på samarbeid med frivillige organisasjoner og brukerorganisasjoner i 

finansieringen av konkrete prosjekter og tiltak i kommunene.  
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6.  Utfordringer i det videre arbeidet med kommunesatsingen  

 

            Utfordringer for Husbanken  

 

1. Programmet er rettet mot strukturelle forhold i kommunen, og har som mål å skape varig endring heller 

enn kortsiktige løsninger gjennom frittstående prosjekter. Arbeidsmetoden, som har læring som 

grunnleggende element, krever langsiktig tidsperspektiv. Krav om umiddelbar rapportering på 

måloppnåelse på individnivå er en utfordring. Den type resultater vil komme over tid, som en 

konsekvens av at kultur for boligsosialt arbeid endres i kommunene og vanskeligstilte på boligmarkedet 

prioriteres som målgruppe. Vi ser også at den økte oppmerksomheten på det boligsosiale feltet i 

kommunen gjør at flere utfordringer enn de opprinnelig antatte avdekkes, noe som krever mer tid og 

ressurser enn hva det opprinnelig er planlagt for.  

 

2. Husbanken forvalter bare virkemidler knyttet direkte til boligen, i tillegg til kompetansetilskudd. 

Kompetansetilskuddet er avgjørende for at kommunene skal kunne utvikle godt kunnskapsgrunnlag for 

sitt arbeid, en hensiktsmessig organisering og sikre god forankring. Det årlige tidsperspektivet for 

tilskuddsordningen er utfordrende i arbeidet med en langsiktig satsing. Kommunene etterspør også 

kompetanse og midler knyttet til områder rundt boligen, som vi for eksempel ser i områdeløftsatsingen. 

Per i dag er det ikke tilgjengelige midler til denne type arbeid innenfor satsingen. 

 

3. Arbeidet er ressurskrevende. Samarbeid med kommunene krever tilstedeværelse og nærhet til det som 

skjer i kommunene, og med kunnskapsutvikling som bærende element kreves i mange tilfeller andre 

ressurser enn det Husbanken tradisjonelt har hatt tilgang til. Slik situasjonen er i dag er det vanskelig å 

inkludere flere kommuner i satsingen, til tross for at flere kommuner kunne dra stor nytte av dette, og 

har ønsker om å delta.  

 

4. Koordinering av de statlige regionale velferdsaktørenes strategier og virkemidler 

 

             Utfordringer for kommunene 

 

1. En av de største utfordringene som avdekkes i kommunene er knyttet til oppfølgingstjenester i bolig. På 

dette feltet forvalter Arbeids- og velferdsdirektoratet virkemidler, og Helsedirektoratet er ansvarlig for 

lov om helse- og omsorgstjenester, der retten til sosiale tjenester er forankret, og folkehelseloven. 

Husbanken samarbeider med disse direktoratene, også når det gjelder fordeling av tilskuddsmidler, men 

vi ser at samarbeid med mellom ansvarlige i kommunene for satsingen og NAV er en utfordring i flere 

av kommunene. Tilbakemeldinger fra kommunene sier også at det å bygge bolig til vanskeligstilte ikke 

innebærer mange problemer, det er tilføringen av tjenester i boligen som er den største utfordringen. 

Kommunene er allerede i en hard økonomisk driftssituasjon, og melder tilbake om at det er vanskelig å 

prioritere det som ikke er lovpålagt. For å nå målet om at flere vanskeligstilte på boligmarkedet skal ha 

egnede boliger, må denne utfordringen møtes. 

 

2. Samhandlingsreformen er en utfordring for kommunene, og en potensiell utfordring for 

kommunesatsingen. De personene som har den vanskeligste stillingen på boligmarkedet, 

rusmiddelbrukere og personer med nedsatt psykisk helse, omfattes av samhandlingsreformen, men det 

er ikke knyttet økonomiske incentiver til disse gruppene. Vår erfaring er at kommunene av den grunn i 

liten grad har en plan for hvordan de skal håndtere tidlig tilbakeføring til kommunen av denne gruppa, 

og det er en betydelig risiko for at dette vil bli løst med oppbygging av institusjonslignende tilbud heller 

enn egnede boliger. Rapporten Bolig og helse, samhandlingsreformens betydning for boligpolitikken 

(Gautun og Grønningsæter 2012) gir støtte til en antagelse om at samhandlingsreformen vil bety en økt 

utfordring knyttet til bosetting av de mest vanskeligstilte, og at kommunene i liten grad er forberedt på 

dette.  

 

3. Det er lite bevissthet rundt det boligsosiale feltet som fagområde innenfor utdanningssystemet i Norge. 

Ved enkelte høgskoler finnes tilbud om etterutdanning, eller boligsosialt arbeid utgjør en liten del av 

grunnutdanningen for velferdsfeltet. Det synes imidlertid som om dette i stor grad avhenger av 

finansiering fra Husbanken eller sterkt engasjement fra enkeltpersoner. Dette gir dårlig grobunn for 
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utvikling av boligsosialt arbeid som fagfelt, og gjør rekruttering av fagkompetanse til kommunene 

utfordrende.  

 

7. Husbankens erfaringer med programarbeid som arbeidsmetodikk  

 

Arbeidet med kommunesatsingen er innrettet ulikt ved regionkontorene, Program er en av flere metoder 

som Husbanken benytter.  Målet for arbeidet totalt sett er det samme , å øke bosettingen av vanskeligstilte 

på boligmarkedet.  

 

Program som metode legger til rette for langsiktig og forpliktende samarbeid. Det bidrar til større 

forutsigbarhet for partene som er involvert, tid til den nødvendige forankringen av arbeidet, det skaper 

eierskap, og gir mulighet til å kartlegge de faktiske utfordringene før det igangsettes tiltak.  

 

Programsatsing gir rom for mer helhetlig tenkning enn i frittstående prosjekter, og legger dermed til rette for 

samarbeid med andre statlige aktører. Fokus på utvikling og partnerskap gir også kommunene mulighet til å 

påvirke programmet og politikkutforming på boligfeltet.  Samarbeidet med kommunene gir Husbanken god 

innsikt i hvilke utfordringer som oppleves, det er betydningsfullt for utvikling av boligsosialt arbeid og 

politikk. 

 

Programtenkningen har også bidratt til at det boligsosiale arbeidet gis større plass i kommunene. 

Boligsosialt arbeid er nå definert som eget strategisk område i programkommunene. Det er oppnådd 

forankring på topp i kommunen, i motsetning til den forankring som tidligere ble oppnådd blant et knippe 

enkeltpersoner gjennom prosjekter.  

 
 

 

 

  
 


