Statutter for
Statens pris for boligsosialt arbeid

1.

Bakgrunn

Statens pris for boligsosialt arbeid er en videreføring av Statens tiltakspris mot bostedsløshet.
Prisen ble delt ut for første gang i 2013.
2.
Formål
Prisen er en hederspris til instanser som kan vise til dokumenterte effekter på:
•
•
•
•

Helhetlig satsing på boligsosialt arbeid der suksessfaktorene for boligsosialt arbeid
legges til grunn for arbeidet
Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet
Tiltak som motvirker at bostedsløshet oppstår
Brukermedvirkning og brukerinvolvering

I tillegg skal dette arbeidet ha overføringsverdi til andre.
Suksessfaktorene for boligsosialt arbeid er:
1. Forankring og eierskap - Skape en felles forståelse av ansvar, mål, metoder og tiltak hos
ledelse og i fagmiljøet.
2. Overordnet strategi - Se utfordringer og løsninger i sammenheng med andre politikkområder.
3. Organisering og samordning - Ha et forpliktende og formalisert samarbeid på tvers av sektorer
og forvaltningsnivåer.
4. Økonomiske ressurser - Sette av tilstrekkelige ressurser til gjennomføring.
5. Kompetanse - Utvikle, samle og dele nødvendig kunnskap.
6. Brukermedvirkning - Nyttiggjøre seg av brukerens erfaring i politikkutforming og
gjennomføring på både det strategiske og operative nivå

3.

Hvem kan få prisen

Prisen tildeles kommuner, organisasjoner eller andre instanser som har en helhetlig tilnærming til
boligsosialt arbeid og som tilfredsstiller kravene i pkt. 2 om formål. I tilfeller hvor flere aktører har
samarbeidet, kan prisen tildeles flere aktører.
4.

Forslagsrett

Forslagsretten er åpen. Brukerorganisasjoner, frivillige organisasjoner, KS, kommuner, Husbanken,
fylkesmennene og andre statlige samarbeidspartnere oppfordres til å sende inn forslag.
Forslagsstiller kan være involvert i arbeidet som foreslås.

5.

Prisens innhold

Pris til beste tiltak består av et kunstverk til prisvinneren samt et pengebeløp som fastsettes av
Husbanken. Det kan gis hedrende omtale og et kunstverk til nominerte som ikke tildeles prisen.
6.

Juryen og juryens arbeid

KMD og Husbanken oppnevner juryen. KMD oppnevner, i samarbeid med Husbanken, leder og
nestleder særskilt. Juryen skal ha maks. 8 medlemmer og bestå av representanter for statlige aktører
innenfor det boligsosiale feltet, KS og organisasjoner knyttet til fagfeltet. Husbanken har ett medlem.
Det forutsettes at juryen består av personer med spesiell innsikt i/interesse for det boligsosiale
feltet/ arbeidet.
I tillegg skal følgende ivaretas:
a) Juryen må ha en rimelig fordeling – geografisk, faglig og etter kjønn.
b) Bruker- og andre organisasjoner bør være representert.
c) De instanser som forespørres, kan enten ha medlem eller varamedlem. Det vil si at man kan
spørre flere instanser hvor noen av dem vil få et medlem, mens andre får et varamedlem
kandidat.
Juryen oppnevnes for fire år. Leder kan ikke gjenoppnevnes etter 8 år.
Juryen møtes for vurdering og utvelgelse av prisvinner når alle forslag foreligger. Juryen avgjør selv
behovet for befaring og/eller om aktuelle kandidater skal innkalles til nærmere presentasjon.
Juryen er vedtaksfør med fire (4) tilstedeværende medlemmer, inklusiv innkalte varamedlemmer.
Ved utvelgelse av prisvinner skal det tilstrebes å oppnå konsensus blant jurymedlemmene. Ved
avstemning og stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
Vinneren utpekes av juryens medlemmer. Juryen skal gi en skriftlig redegjørelse for sin beslutning.
KMD sender ut pressemeldinger og deler ut prisen.
7. Habilitet
Forvaltningslovens bestemmelser om habilitet gjelder, jf. forvaltningsloven.
8. Sekretariat
Sekretariatet oppnevnes i Husbanken og er ansvarlig for utlysing, mottak og systematisering av
forslag og utsendelse av sakspapirer til juryen. Sekretariatet foretar også en vurdering av
kandidatene. Vurderingen er ingen innstilling til juryen, men skal være et bidrag i saksgrunnlaget for
juryens arbeid.
9. Kostnader
Husbanken stiller til disposisjon ressurser til de kostnader som følger av juryens arbeid, ev.
befaringer, møter med aktuelle prisvinnere, prisutdelingsarrangement, prisbeløp mv.

