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Oversikt over felles tiltak og innsatsområder i 2017
Tiltak

Ansvarlig

Milepæler for ferdigstillelse

1.

Forberede et nasjonalt læringsprosjekt om
raskere bosetting av særlig
ressurskrevende flyktninger

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet involverer de
andre direktoratene

1. oktober 2017

2.

Etablert nasjonalt læringsprosjekt om
midlertidig botilbud fra NAV

Arbeids- og velferdsdirektoratet og Husbanken

1. oktober 2017

3.

Oppsummere kunnskap og avklare hva
Housing First er som metode i Norge i dag

Helsedirektoratet,
Arbeids- og velferdsdirektoratet og Husbanken
i samarbeid med NAPHA
og kommuner med
Housing First-prosjekter

1. oktober 2017

4.

Nasjonal konferanse om bolig og tjenester
til mennesker med rusmiddel-avhengighet
og/eller psykiske lidelser

Helsedirektoratet, Arbeids- Juni 2017
og velferdsdirektoratet og
Husbanken

5.

Sikre god koordinering av arbeidet med
Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016
– 2020) og Bolig for velferd (2014-2020)

Helsedirektoratet som
koordinator i samarbeid
med de øvrige
direktoratene.

Fortløpende

6.

Vurdere innretningen på særlig innsats i
Oslo og de øvrige storbyene, forankret i
storbyprogrammet i Husbankens
kommuneprogram

Alle direktoratene,
Husbanken koordinerer.

1. Avklare behov for innretning
med Oslo kommune innen 1.
oktober 2017

7.

Direktoratene deltar om en satsing i
storbyene forankret i storbyprogrammet i
Husbankens kommuneprogram når og der
det er hensiktsmessig

Husbanken involverer de
andre direktoratene

Samling for storbyene i mars
2017.

8.

Systematisere erfaringer med regionale
fora og utvikle suksesskriterier for godt
regionalt samarbeid

Alle direktoratene med
underliggende etater og
fylkesmennene

9.

Veiviseren Bolig for velferd

Alle direktoratene

Programråd for kommuneprogrammet satt innen 1.juli
2016

A. Promotere veiviseren.no, herunder
utvikle kommunikasjonsplan

A. Kommunikasjonsplan klar
medio februar 2017
B. Workshop i redaksjonen 7.
februar 2017, så fortløpende

B. Utvikling av innhold

10.

1. desember 2017

C. Promoterings- og arrangementsmodul

C. 10 januar 2017, oppdateres
fortløpende

D. Redaksjonsarbeid

D.

Bedre styringsinformasjon

Månedlige redaksjonsmøter

Alle direktoratene

A. Implementere styringsinformasjon fra
sluttrapporten til bedre styringsinformasjon i Bolig for velferd

A. 1. desember 2017

B. Utvikle styringsinformasjon for fellestiltak i Bolig for velferd

C. 1. oktober 2017

B. 1. oktober 2017

C. Videreutvikle styringsinformasjon på
det boligsosiale feltet
11.

Rapportering Bolig for velferd

Alle direktoratene

A. Resultatrapport 2016

A. 1. oktober 2017

B. Felles rapport om status og avvik

B. 1. oktober 2017

4

Tiltaksplan Bolig for velferd 2017

Tiltak

Ansvarlig

Milepæler for ferdigstillelse

12.

Finne frivillighetens plass i nye
læringsprosjekter

Alle direktoratene

1. desember 2017

13.

Læringsprosjekt om Askers velferdslab, et
innbyggerorientert og helhetlig
tjenestekonsept

Husbanken har hovedansvar, og tar initiativ til
samarbeid med Bufdir og
andre direktorater

2018: pilotprosjektet er over,
gjennomgang og vurdering av
prosjektet og evt.
videreformidling av resultater

14.

Avslutte læringsprosjekt om Bedre bo- og
levekår for utsatte barnefamilier

Husbanken Midt-Norge,
Fylkesmannen i Nord- og
Sør-Trøndelag og Møreog Romsdal, NAV fra de
tre fylkene, Bufetat,
Integrerings- og
mangfolds-direktoratet,
KoRus.

FoU ferdigstilt innen 1.
september 2017

15.

Avslutte læringsprosjekt om sambruk av
kommunale utviklingsmidler fra IMDi og
Husbankens boligsosiale kompetansetilskudd til kommunalt flyktningarbeid

Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet og
Husbanken

FoU ferdigstilt innen 1.
september 2017

16.

Sikre god koordinering av arbeidet med
strategien Barn som lever i fattigdom
(2015-2017) og Bolig for velferd (20142020), herunder tiltak i Barn som lever i
fattigdom om utvikling av veileder for
kommunene/frivillighet

Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet som
koordinator i samarbeid
med de øvrige
direktoratene

Fortløpende.
Barnefattigdomsindikatorene
inkluderer boforhold fra 2017.
Evaluering av strategien i 2017

17.

Utarbeide plan for brukermedvirkning i
fellestiltak i strategien

Alle direktoratene

1. juli 2017

18.

Tilskuddsforvaltning:

Alle direktoratene

A. Vurdere hvilke tilskuddsmidler
direktoratene kan tilrettelegge for økt
sambruk av i 2017

A. 1. juli 2017

B. Vurdere muligheter for felles
søknadsfrister, kunngjøringstekster,
samordning av rapportering etc. for
utvalgte tilskuddsordninger

B. 1. desember 2017

19.

Utarbeide rammeverk for nasjonale
læringsprosjekter

Alle direktoratene

20.

Identifisert nye nasjonale læringsprosjekter Alle direktoratene

21.

FoU-samarbeid:

1.desember 2017

Alle direktoratene

A. Oppdatere oversikt over FoU- aktivitet
relevant for Bolig for velferd

A. Fortløpende
B. 1. desember 2017

B. Planlegge felles FoU-prosjekter knyttet
til etablering av lærings-prosjekter
22. Revisjon av håndboken «Arbeid med
enslige mindreårige asylsøkere og
flyktninger - en håndbok for kommunene»

1. juli 2017

IMDi involvererer Bufdir,
Husbanken, Hdir og AVdir,
i tillegg til UDi og Udir.

1. juli 2017

23.

Bidra til at likestilling og ikke-diskriminering Alle direktoratene
blir ivaretatt i arbeidet med Bolig for
Velferd.

Fortløpende

24.

Integrere perspektivene i Bolig for velferd i
eget direktorats arbeid og formidle
perspektivene på relevante arenaer

Fortløpende
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1. Innledning
Bolig for velferd - Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014-2020) skal
samle og målrette den offentlige innsatsen overfor vanskeligstilte på
boligmarkedet, for å nå mål om at:

1.

Alle skal ha et godt sted å bo

2.

Alle med behov for tjenester, skal få hjelp til å mestre boforholdet

3.

Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv

Dette er en felles tiltaksplan for 2017
som forplikter de samarbeidende
direktoratene i strategien Bolig for
velferd. Disse er: Arbeids- og
velferdsdirektoratet, Barne-,
ungdoms- og familiedirektoratet
(Bufdir), Kriminalomsorgsdirektoratet
(KDI), Helsedirektoratet (Hdir),
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
(IMDi) og Husbanken.
Tiltaksplanen Bolig for velferd beskriver direktoratenes felles satsningsområder i 2017. Under satsingsområdene
presenterer vi tiltak to eller flere
direktorater samarbeider om, og
andre innsatser som er sentrale for
måloppnåelse i strategien. Tiltaksplanen gir også oversikt over enkelttiltak fra direktoratene som støtter
opp under målene i strategien.
Områder vi gir særlig oppmerksomhet
i 2017 er sårbare overganger, helhetlig
boligpolitisk planlegging og rammeverk for utvikling og læring. Godt
boligsosialt arbeid handler om å
ivareta utsatte grupper, og likestilling
ligger som et grunnleggende prinsipp
og innebærer likeverd, like muligheter,
tilgjengelighet og tilrettelegging.
Bolig for velferd skal bidra til en mer
samordnet stat i møte med
kommunene. Tiltakene i strategien
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skal gi kommunene effektiv statlig
drahjelp til helhetlig, planmessig og
målrettet innsats for vanskeligstilte på
boligmarkedet. Direktoratene fortsetter i 2017 med en felles satsning på
frivillighet og sivilsamfunnsengasjement på det boligsosiale området.
Brukermedvirkning er grunnleggende
viktig i utformingen av treffsikre og
målrettede tiltak. I kommende læringsprosjekter i 2017 vil god brukerrepresentasjon vektlegges og det vil bli
utarbeidet en plan for brukermedvirkning i tiltak i strategien. Ressursgruppen for strategien bidrar godt i
arbeidet med strategien.
Arbeidet med bedre styringsinformasjon har bidratt til felles forståelse av
strategiens utfordringsbilde og tydeliggjør behov for sammensatte løsninger.
Direktoratene vil fortsette samarbeidet i 2017 for å videreutvikle kunnskapsgrunnlaget på det boligsosiale
feltet. Resultatrapporten for Bolig for
velferd vil, for 2016, suppleres med
kvalitative analyser og ekstra ressurser fra direktoratene og vil utgjøre en
midtveisevaluering av strategien.
Veiviseren ble lansert 1. november
2016. Felles innholdsproduksjon i
Veiviseren og at direktoratenes
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Arbeidet med Bolig for velferd har
gradvis endret oppmerksomheten fra
forankring og etablering av felles
utfordringsbilde i direktoratene, til å
bli mer løsningsfokusert.
Direktoratene er opptatt av felles
innsats på regionalt og kommunalt
nivå, med resultater nær med innbyggerne som målsetting. Det er et godt
arbeidsmiljø direktoratene imellom.
Det er lansert flere statlige strategier
og innsatser med tilstøtende problemstillinger, og i en krevende ressurssituasjon har dette tvunget frem et økt
behov for samarbeid på tvers av
satsingene. I gjennomføringen av
tiltaksplanen 2017 er det fortsatt viktig
at alle direktoratene tar eierskap og et
felles ansvar for fremdriften i Bolig for
velferd.

Foto: colourbox

virkemidler settes i en sammenheng
som viser helhetlige løsninger, bidrar
positivt til forståelsen av Bolig for
velferd som en felles innsats. Arbeidet
med Veiviseren bidrar også til å avdekke utfordringsbilder for det koordinerende arbeidet og adresserer behov
for sammenheng i arbeidsprosessene
knyttet til bolig og tjenester. Brukerne
av Veiviseren har gjennom funksjonen
«Gi innspill» mulighet til å gi direktoratene innspill til utviklingsområder i
strategien. Det tverrdirektorale redaksjonelle samarbeidet i 2017 vil bidra til
forståelse av behovet for helhetlige
løsninger og felles innsats. Arbeidet
med Veiviseren vil fortsatt kreve
prioritet fra direktoratene i 2017.

Tiltaksplan Bolig for velferd 2017			
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2. Felles satsingsområder
2.1 Flere egnede boliger
Et hovedmål i Bolig for velferd er at
alle skal ha et godt sted å bo. En
variert boligmasse med tilgang til nok
og egnede boliger i kommunene er
avgjørende for å nå dette målet. Godt
boligsosialt arbeid handler om å
ivareta utsatte grupper, de som bor i
dårlige boliger, i ikke tilpasset bolig og
de som sliter med å skaffe seg en
bolig.
Kommunene skal medvirke til å skaffe
boliger til personer som ikke selv kan
ivareta sine interesser på boligmarkedet. Noen kommuner har kanskje
mange nok boliger, men ikke egnede
boliger på de riktige stedene til eksempelvis å huse store barnefamilier,
rusmiddelavhengige som har vært i
behandling, eller unge med nedsatt
funksjonsevne. Flere kommuner må
også tilby riktig bolig i kombinasjon
med riktige tjenester. Dette er viktig
blant annet for å få ned ventetiden for
flyktninger med alvorlige, kjente
funksjonshemninger og/eller atferdsvansker. Å bidra til helhetlig boligpolitisk planlegging, tilrettelegging for
boligfremskaffelse og tilstrekkelig med
egnede boliger vil være et viktig
satsingsområde for direktoratene
gjennom hele strategiperioden.
Helhetlig boligpolitisk planlegging er
sentralt for at det skal fremskaffes nok
egnede boliger i gode bo- og nærmiljø.
Det innebærer at kommunene må
kartlegge behov, planlegge tiltak og
gjennomføringen av disse, slik at alle
kommunens boligoppgaver ivaretas
og ses i sammenheng. Kvaliteten på
det boligsosiale arbeidet er avhengig
av at overordnede planer gir forutsetninger for gode boliger i gode
bomiljøer, og at det finnes løsninger i
det ordinære boligmarkedet som
legger til rette for tjenester og god
booppfølging. Gjennom en faglig og

107 129

kommunale
utleieboliger
i 2015.
Resultatmål
2020: 116 124

48 %

av de
kommunale
utleieboliger i
2015 var
tilgjengelige for
rullestolbrukere.
Resultatmål
2020: 55 %

«Når kommunen står som grunneier kan
den ved salg av tomtegrunn legge inn
klausuler knyttet til ulike målsettinger
kommunen har. Klausuler som er aktuelle
kan være boligkvalitet, utsalgspris på
boligene, leilighetsstørrelse og utforming,
finansiering fra Husbanken (grunnlån) og
kommunal forkjøpsrett for en nærmere
bestemt andel av boligene. På
kommunale tomter kan det også være
aktuelt å etablere leie til eieordninger og å
samarbeide med private utleieaktører».
(Helhetlig boligplanlegging. - Hvilke
elementer inngår? NIBR-rapport
2015:21)

strategisk tilnærming til planområdet,
kan man etablere nybyggingen med
en større variasjon i boligmassen.
Dette gjør at man lettere kan etablere
gode boligsosiale løsninger i den
ordinære boligforsyningen.
Det er behov for en dreining i det
planfaglige arbeidet i kommunene,
slik at kommunene tenker boligsosiale
løsninger inn i nybyggingen. For å få
dette til er vi avhengige av et samspill
mellom statlige, regionale og kommunale aktører. I prop. 1 S (2016-2017)
blir det for første gang tematisert at
fylkesmannen skal bidra til at kommunene integrerer løsninger for
vanskeligstilte grupper i kommunenes
boligplanlegging.

1 Forankret i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-7
og lov om sosiale tjenester i NAV § 15
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I 2017 er helhetlig boligpolitisk
planlegging et prioritert område i
strategien. Husbanken ønsker å
tematisere dagens planforståelse og
operasjonalitet i kommunene.
Hensikten er at kommunene i større
grad innarbeider gode boligsosiale
løsninger i nybyggingen, i samspill
med markedet, på en slik måte at det
gir gode muligheter for å yte tjenester
i boligen.

AFIs (Arbeidsforskningsinstituttet,
Høyskolen i Oslo og Akershus)
utredning av norsk byforskning,
Forskning for framtidens byer, viste
at det er lite kommunikasjon mellom
de som forsker på byen som et
samfunn eller politisk system, og de
som jobber med byutvikling og
-planlegging. Rapporten pekte også
på at vi i Norge trenger mer
kunnskap om ”smart by-utvikling” og
”sosial bærekraft” for å utvikle gode
løsninger for fremtidens byer; byer
og bysamfunn som er klimavennlige,
inkluderende, trygge, helsefremmende og innovative. På
bakgrunn av dette opprettet AFI
SoSmart-nettverket, med støtte fra
Norsk Forskningsråd.
Hovedmålsettingen er at nettverket
skal være en arena for utveksling av
kunnskap som kan bidra til å utvikle
løsninger (innovasjoner) for morgendagens smarte byer. Husbanken er
representert i nettverket, som ellers
består av forskere og andre aktører

Foto: Husbanken

Husbanken har en rekke virkemidler i
form av lån og tilskudd, som ved
målrettet bruk vil bidra til å skaffe
flere egnede boliger i kommunene.
Dette dreier seg både om strategier
for boligframskaffelse for å sikre
tilstrekkelig antall kommunalt disponerte utleieboliger av god kvalitet, og
strategier for boligfinansiering for å
bistå personer fra leid til eid bolig.
Husbanken har mange virkemidler
som kan bidra til strategiene, og vil
arbeide aktivt for at kommunene tar i
bruk alle strategiene. Husbanken skal
videreutvikle samarbeidet med private
aktører for å fremme et mer
profesjonelt utleiemarked, og øke
antallet utleieboliger blant annet ved
hjelp av grunnlån og uten bruk av
tilskudd.

Nettverket SoSMart: Social Justice
and the smart city

Tiltaksplan Bolig for velferd 2017
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2.2. Trygg bosituasjon
Felles tiltak i 2017
1.

108

kommuner
hadde et
oppsøkende
team i psykisk
helse og
rusarbeid.
Resultatmål:
Antallet skal
øke

Forberede et nasjonalt læringsprosjekt om raskere bosetting av
særlig ressurskrevende
flyktninger.

2. Etablert nasjonalt
læringsprosjekt om midlertidig
botilbud fra NAV.
3. Oppsummere kunnskap og
avklare hva Housing first er som
metode i Norge i dag.
4.

Nasjonal konferanse om bolig og
tjenester til mennesker med
rusmiddelavhengighet og/eller
psykiske lidelser.

5. Sikre god koordinering av arbeidet med Opptrappingsplanen for
rusfeltet (2016 – 2020) og Bolig
for velferd (2014-2020).

75 %

bodde i
midlertidig
botilbud
under
3 mnd i
2015.
Resultatmål
2020: 100 %

74 %
med kjent rus
- eller rusog psykisk
helseproblematikk
bodde i egen
bolig i 2015.
Resultatmål
2020: 80 %

22. Revisjon av håndboken «Arbeid
med enslige mindreårige asylsø
kere og flyktninger - en håndbok
for kommunene».

Med riktig hjelp kan alle bo. For en
trygg bosituasjon er både varighet og
oppfølgingstjenester nøkkelord.
Vanskeligstilte skal få hjelp til å sikre
en varig bosituasjon. Når boligen er
skaffet, kan tiltak og tjenester i hjemmet være en viktig forutsetning for å
opprettholde en verdig og trygg
bosituasjon. Det er avgjørende at
kommunen planlegger for gode bomiljø og egnede boliger for vanskeligstilte, og for nok kapasitet i tjenesteapparatet for de som trenger bistand
for å bo.
Sårbare overganger
Målsetning 1 i Bolig for velferd er at
vanskeligstilte som er i en overgangsfase skal sikres en varig bolig. I overgangen fra blant annet behandlingsinstitusjon, fengsel eller asylmottak til

10

Boveiledning og boligkarriere for
flyktninger

Rambøll skal på oppdrag fra IMDi
sammenstille erfaringer og kunnskap om hvordan kommuner kan
tilby flyktninger bo-veiledning og
veiledning i boligkarrierer, med
særlig fokus på hvordan dette kan
tilbys som en del av introduksjonsprogrammet. Rambøll skal indentifisere gode grep som kommunene kan
ta i bruk for å bistå flyktninger til å
bli selvhjulpne på det private eieeller leiemarkedet. Gjennom oppdraget legges grunnlaget for god
erfaringsformidling til kommuner og
andre som er i målgruppen for
prosjektet. Forventet publisering i
februar 2017.

egen bolig kan behovet være stort for
hjelp, støtte og videre behandling fra

Tiltaksplan Bolig for velferd 2017

med kompleks problematikk. I 2017 vil
flere av direktoratene i Bolig for velferd arbeide både med å forbedre
kunnskapsgrunnlaget om disse sårbare overgangene, og videreutvikle
systemene for å motvirke glippsoner i
overgangen til egen bolig. Regjeringen
har satt i gang et arbeid for å undersøke hvordan den samordnede innsatsen for tilbakeføring til samfunnet
etter endt straff kan fjerne glippsoner
hvor det å kartlegge bosituasjonen
under straffegjennomføring er definert som en kritisk suksessfaktor. KDi
koordinerer arbeidet på direktoratsnivå, og sørger for god sammenheng
mellom dette arbeidet og Bolig for
velferd.

Læringsprosjekt om sårbare
overganger

I Midt-Norge samarbeider
regionale statlige aktører om et
læringsprosjekt om hvordan sikre
mennesker i sårbare overganger
en trygg og varig bosituasjon.
Prosjektet omhandler overganger
fra institusjon (barnevern, behandling for rus- eller psykiske
lidelser), fengsel/varetekt, og
asylmottak til egen bolig i kommunen. Prosjektet er organisert
som et læringsnettverk av sju
kommuner med tiltak på området: Steinkjer, Verdal, Levanger,
Trondheim, Melhus, Molde og
Sykkylven. Den fjerde og siste
samlingen i nettverket blir våren
2017, og skal ha hovedmål 3 i
strategien som tema. Tverrfaglig
og tverretatlig samarbeid i tjenesteyting blir sentralt. I tillegg til
samlingen planlegger en av
deltakerkommunene (Levanger)
en egen fagdag i januar 2017 om
sårbare overganger. Kommunene
vurderer videreføring av læringsnettverket, samt hvordan kunnskapen fra nettverket kan ivaretas
videre. NTNU Samfunnsforskning
har fulgt prosjektet fra oppstarten i 2015. Første delrapport fra
prosjektet kommer ved slutten av
2016, og vil ta stilling til hvordan
læringsnettverk har fungert som
samordningsarena for regional
stat, for å samordne innsatsen og
legge til rette for kommunenes
arbeid.

Overgangene er ofte et utfordrende
møte mellom mange ulike forvaltningssystemer, og enkeltpersoner

Tiltaksplan Bolig for velferd 2017

Foto: www.colourbox.com

et spekter av hjelpe- og behandlingsinstitusjoner.

Arbeidet for rask og god bosetting av
flyktninger generelt vil vektlegges også
i 2017, i tråd med målsetning 3 i Bolig
for velferd. Bosetting av barn, enslige
mindreårige og personer med alvorlige, kjente funksjonshemminger og/
eller atferdsvansker får prioritet. IMDi
har et pågående kartleggings- og
formidlingsprosjekt om boveiledning
og boligkarriere for flyktninger.
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Direktoratene, under ledelse av IMDi,
vil i 2017 forberede et nasjonalt
læringsprosjekt om en felles innsats
for raskere bosetting av særlig
ressurskrevende flyktninger.
Flyktninger venter ca. 5 måneder før
de bosettes i en kommune.
Ventetiden er ekstraordinært lang, for
tiden opp til flere år for de som er
tyngst belastet med spesielle behov
og som er særlig ressurskrevende.
Lang tid i asylmottak, eller 3. land for
overføringsflyktninger, er uheldig for
integrering, ettersom individenes
fremtid settes på vent. Flyktninger
med funksjonshemminger/ nedsatt
funksjonsevne kan utløse ulike kostnadsdrivende tiltak i bosettingskommunen. En svært liten gruppe
flyktninger bor i dag på forsterkede
avdelinger, i ordinære mottak med
kostnadskrevende tiltak rundt seg,
eller får bo- og omsorgstilbudet hos et
privat helseforetak. Hensikten er at
læringsprosjektet skal bidra til å
identifisere virkemidler og ekspertise
som kan medføre raskere bosetting.
Aktuelle tema er økt forutsigbarhet for
kommunene og utvikling av gode
fagmiljø lokalt som bidrar til god
bosetting for enkeltpersoner og
familier. Prosjektet skal evalueres, og
direktoratene vil vurdere å samfinansiere prosjektet gjennom FOU-midler
og å bruke Difis tilskudd til Veiviseren
til dokumentering av resultater.

Fakta om flyktningsituasjonen
I 2016 var totalt 15 291 personer bosatt
i kommunene, 35 % flere enn i 2015. 8 av
10 ble bosatt innen 6 mnd. 1 599 enslige
mindreårige ble bosatt i 2016, hvorav
461var under 15 år ved ankomst til
Norge. 4 av 10 enslige barn ble bosatt
innen tre måneder. Familier med til
sammen
3 930 barn, fikk nye hjem i kommunene,
I gjennomsnitt ventet disse i fire
måneder. Ved utgangen av 2016 ventet 4
174 bosettingsklare flyktninger, i
asylmottak, herunder 219 enslige
mindreårige og 868 barn i familier.
Norge har forpliktet seg til å motta 3000
overføringsflyktninger i 2017, og ca. 1400
flyktninger som skal relokaliseres fra
Hellas og Italia. Svingningene i
asylankomstene er store. Fra toppåret
2015 med hele 31 150 søknader, søkte
kun 3460 om asyl i Norge i 2016.
Ankomstene varierer med pågående krig
og konflikt, og inter- og nasjonale
kontrolltiltak. Hovedårsaker til lave
ankomster i 2016 var økt grense-kontroll
i Europa og asylinn-stramming og
innvandrings-regulerende tiltak i Norge.
Historisk har ankomstene kun vært
lavere i 1994 og 1995 med henholdsvis 3
379 og 1 460 saker (Årsmelding 1995,
UDi). Krigen i Syria gjør asylankomstene
for 2017 usikre. Nasjonalt utvalg har
vedtatt et bosettingsbehov for 2017 på
13 000, herunder 1 100 enslige
mindreårige. Familiegjenforente er i
tillegg.

Foto: colourbox

Arbeids- og velferdsdirektoratet og
Husbanken skal etablere et nasjonalt
læringsprosjekt i 2017 om midlertidig
botilbud fra NAV. Prosjektet skal støtte
opp under målsetning 2 i strategien
om at ingen skal bo i midlertidige
botilbud i mer enn tre måneder. Etter
sosialtjenesteloven § 27 har NAVkontoret ansvar for å fremskaffe et
konkret og tilgjengelig midlertidig
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botilbud overfor personer som ikke
har et sted å sove og oppholde seg det
neste døgnet. Botilbudet må være
kvalitetsmessig forsvarlig ut fra den
enkeltes behov. Bruk av midlertidig
botilbud skal begrenses i omfang og
lengde, og skal kun unntaksvis benyttes til barnefamilier, ungdom, ved
løslatelse fra fengsel og utskriving fra
institusjon. Når midlertidig botilbud
benyttes skal NAV-kontoret, så fremt
det er mulig, umiddelbart iverksette
tiltak for å sikre overgang til varig
bolig. Dette krever tett samarbeid
utenfor NAV for å gjennomføres på en
god måte. For at NAV-kontoret skal
kunne løse oppgavene bedre, vurderer
Husbanken og Arbeids- og velferdsdirektoratet å prøve ut ulike modeller
for midlertidig botilbud fra NAV. Flere
kommuner har gode erfaringer med å
ha kommunalt disponerte botilbud
med tett og individuell oppfølging av
beboerne. Vi vil se nærmere på hvordan Husbankens virkemidler kan
benyttes av kommunen for å etablere
midlertidig botilbud. Suksessfaktorer
som økonomi og sosialfaglige gevinster vil bli vurdert.
I veiviseren.no har direktoratene
beskrevet arbeidsprosesser knyttet til
flere sårbare overganger. I 2017 vil
direktoratene prioritere produksjon av
tekster til veiviseren.no om ulike
sårbare overganger: Fra krisesenter til
egen bolig (Bufdir), ungdom som
kommer ut av fengsel og skal finne
egnet bolig (Bufdir/KDI) og bosetting
av enslige mindreårige flykninger
(Bufdir/IMDI).
Bolig og tjenester til mennesker
med rusmiddelavhengighet og
psykiske lidelser
Opptrappingsplanen for rusfeltet
(2016 – 2020) har konkrete mål og
virkemidler rettet mot personer som

er i ferd med å utvikle, eller allerede
har utviklet, et rusmiddelproblem.
Hdir koordinerer den tverrgående
innsatsen i opptrappingsplanen og
fortsetter samarbeidet med
Husbanken i 2017 med å sikre god
sammenheng med planen og Bolig for
velferd.
Hovedinnsatsen i opptrappingsplanen
rettes mot kommunesektoren. Planen
er helhetlig og har tre hovedinnsatsområder; tidlig innsats, behandling og
ettervern/oppfølgingstjenester.
Planen er tverrsektoriell og flere
direktorater har et selvstendig oppfølgingsansvar. Fylkesmannen og
kompetansesentrene på rus- og
psykisk helsefeltet har en viktig rolle i
Metodehåndbok om Housing First

Helse vest RHF og Husbanken har
i perioden 2012-2016 hatt et
samarbeidsprosjekt for å utvikle
og prøve ut Housing First som
metode for norske forhold.
Sandnes og Bergen kommune har
prøvd ut metoden i prosjektet.
Fremgangsmåten og erfaringene
kommunene har gjort seg med
Housing First er beskrevet i en
elektronisk metodehåndbok som
ble lansert 6. desember 2016.
Blant annet beskrives de åtte
grunnleggende prinsippene i
metoden Housing First beskrives,
samt et regnestykke for hvordan
Housing First kan lønne seg som
modell for etablering. Boken skal
være til praktisk nytte og inspirasjon for kommuner som vil ta i
bruk metoden. Dr. Sam
Tsemberis, grunnleggeren
av Pathways to Housing i USA, er
medforfatter av metodehandboken.
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arbeidet med planen. De har sentral
kompetanse på fagfeltet og har en
nærhet til kommunene og kan følge
utviklingen av tjenester tett.
Bolig og oppfølgingstjenester er tillagt
stor vekt i opptrappingsplanen. 26 %
av personer med kjent rus- eller
rus- og psykisk helseproblematikk i
2015 bodde ikke i egen bolig. Å bo
dårlig eller å være bostedsløs har store
negative konsekvenser, og vanskeliggjør effekten av behandlings- og
oppfølgingstjenester og den enkeltes
mulighet til å delta i samfunnet.
Viktige oppgaver i 2017 er å bidra til at
flere rusavhengige får et egnet sted å
bo, sikre brukermedvirkning ved
bosetting og utforming av tjenestetilbudet, legge til rette for økt bruk av
individuell plan og koordinator, forpliktende samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen, og å
stimulere til utvikling og implementering av ulike typer kunnskapsbaserte
bosettingsmodeller. Direktoratene vil
bruke veiviseren.no aktivt for å spre
informasjon om kunnskapsbaserte og
virkningsfulle modeller for bosetting
og oppfølgingstjenester for
rusavhengige.
I Bolig for velferd har vi en ambisjon
om utvikle kunnskap og forståelse for
hva Housing First er som metode i en
norsk kontekst. Det er i de senere
årene utarbeidet flere forskningsrapporter om tema. Blant annet har
Husbanken finansiert et evalueringsprosjekt utført av Fafo (Snertingdal
og Bakkeli 2015) der Housing firstprosjektene er studert. Basert på
erfaringer fra metoden i Bergen og
Sandes er det også utarbeidet en
metodehåndbok om Housing First.
Prosjektledere for Housing First-tiltak
er organisert i et erfaringsnettverk
driftet av Napha (Nasjonal
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kompetansesenter for psykisk helsearbeid) på oppdrag fra Hdir. Her
diskuterer og deler kommunene
erfaringer med metoden, og får faglig
bistand og veiledning fra Napha. I 2017
vil Hdir, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Husbanken samarbeide om å
oppsummere kunnskapen fra foreliggende forskning og erfaringene i
Housing First-nettverket, og avklare
hva Housing First er i Norge i dag.
Resultatet publiseres i Veiviseren.
Innen andre kvartal 2017 får vi nye tall
og analyser fra kartleggingen av
bostedsløse i Norge. NIBR er ansvarlig
for gjennomføringen, og Husbanken
skal skrive en oppsummering av
hovedfunnene. IMDi deltar i referansegruppen sammen med Arbeids- og
velferdsdirektoratet. Dette er den
sjette gangen bostedsløse kartlegges,
og for første gang er det foretatt en
fulltelling av bostedsløse i alle norske
kommuner. Kartleggingen inneholder
nå også oversikt over bosettingsklare
flyktninger i mottak. Da kartleggingsmetoden av bosettingsklare flyktninger skiller seg fra resten av kartleggingen, blir flyktninggruppen omtalt i
et eget kapitel. Resultatene fra kartleggingen vil inngå i vurderinger om
hva vi kan gjøre i Bolig for velferd for å
redusere bostedsløshet. Hdir, Arbeidsog velferdsdirektoratet og Husbanken
planlegger en nasjonal konferanse i
2017 om bolig og tjenester til bostedsløse, og vurderer muligheten for å
lansere tallene fra kartleggingen på
konferansen.
Økonomiske virkemidler for en
trygg bosituasjon
Det er en målsetting i boligpolitikken
at vanskeligstilte i størst mulig grad
skal eie egen bolig. Husbanken har
ulike økonomiske virkemidler som vil

Tiltaksplan Bolig for velferd 2017

brukes aktivt for å nå denne målsetningen. Vanskeligstilte barnefamilier
er en prioritert gruppe. I tillegg skal
Husbanken fortsette innsatsen for å
fremme gode og trygge boforhold i
utleiesektoren. Godt samarbeid med
private aktører er viktig i dette
arbeidet.

Fra og med 2017 legges siste tilgjengelige månedsinntekt til grunn for behandling av søknad om bostøtte,
fremfor siste tilgjengelige likningsinntekt. Bostøtten retter seg da i enda
større grad mot husstandens løpende
inntekt, som vil redusere antall tilbakebetalingskrav kraftig. Samtidig vil
den kunne være noe mer følsom for
inntektsendringer i søkers husstand.
Justeringen av satsene i bostøtteregelverket har over flere år ikke holdt tritt
med inntekt- og boutgiftveksten i
samfunnet, og dette har svekket
ordningen som et boligsosialt virkemiddel. I 2016 ble det derfor vedtatt
en prisjusteringsmodell som sørger en
årlig regulering av satsene i takt med

Tiltaksplan Bolig for velferd 2017

Foto: Husbanken

Startlånet skal brukes målrettet for å
etablere flere vanskeligstilte i egen eid
bolig og barnefamilier skal prioriteres.
Veiledning i helhetlig bruk av de boligsosiale virkemidlene og kunnskap om
gode modeller for leie til eie er viktig.
Bostøtten bidrar til at hushold kan
fortsette å bo i en god bolig ved
økninger i boutgifter og/eller ved
inntektsreduksjon. Den kan også
hjelpe hushold over i en bedre bolig,
den bidrar ikke til innlåsing i bestemte
boliger og i tillegg har den den en
fordelingseffekt ved at den øker
overføringene og dermed reduserer
fattigdom ved å bidra økonomiske til
vanskeligstilte familier som faller
innunder forskriften. Bostøtte blir
derfor ofte omtalt som det viktigste
boligsosiale virkemiddelet.
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veksten i inntekter og boutgifter.
Utfordringen i årene fremover blir
dermed å tette gapet som har oppstått og ytterligere styrke bostøttens
relevans og treffsikkerhet som et
boligsosialt virkemiddel.
«Utviklingen i inntekt og fattigdom

har nær sammenheng med den
økonomiske utviklingen og situasjonen på arbeidsmarkedet.
Inntektsstatistikken viser at
risikoen for vedvarende lavinntekt
er over fem ganger så høy i familier uten personer med stabil
tilknytning til arbeidsmarkedet,
sammenlignet med befolkningen
forøvrig. Arbeidsmarkedet er den
viktigste arena for fordeling av
inntekter, både direkte ved lønnsfordelingen og ved at arbeidsdeltakelse utvikler den enkeltes kompetanse og muligheter for høyere
lønn. Arbeid kan være veien ut av
fattigdom eller dårlig økonomi, og
kan være avgjørende for muligheten for å oppnå en etablering og å
bli værende i boligmarkedet ».
(Fattigdom og levekår i Norge,
Tilstand og utviklingstrekk
– 2016, NAV- rapport 2016:4)

Arbeids betydning for deltakelse i
samfunnet
AVdir vil fortsette i 2017 med et sterkt
fokus på sosiale tjenester, utdanning
og arbeid. Lov om sosiale tjenester i
arbeids- og velferdsforvaltningen skal
bedre levekårene til vanskeligstilte,
bidra til sosial og økonomisk trygghet,
herunder at den enkelte skal få mulighet til å leve og bo selvstendig, og
fremme overgang til arbeid, sosial
inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. For de fleste mennesker vil
arbeid gi opplevelse av mening,
identitet, selvfølelse, mestring og
sosial tilknytning. Forskning viser at
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arbeid er bra for den fysiske og psykiske helsen. Man kan ikke forutsi
hvem som kan lykkes i å få og beholde
en jobb. Forskning på arbeidshåp viser
at personer med høyere grad av tro på
egne muligheter til å komme i arbeid
har større sjanse for å komme i arbeid.
Tro på egen mestring påvirkes av
forventninger fra støtteapparatet.
Brukere med sammensatte behov får
oppfølging fra mange ulike aktører i
helse- og velferdstjenestene. En
samhandling mellom disse aktørene
med felles fokus på at arbeid er et
realistisk mål for bruker er viktig.
Både for å styrke brukers mestringstro og arbeidshåp, og fordi praktisk
tilrettelegging av eksempelvis boligforhold kan være nødvendig for å sikre at
det er mulig for bruker å komme i og
stå i arbeid.
Sjef i eget liv
Senter for IKT i utdanningen digitaliserer det pedagogiske materialet til Sjef i
eget liv. Det digitaliserte materialet vil
være tilgjengelig på utdanning.no og vil
bli anbefalt brukt i faget «utdanningsvalg», et obligatorisk fag på 10. trinn.
Det digitaliserte materialet inneholder
oppgaver knyttet til bruk av simulatoren Sjef i eget liv. Senter for IKT i
utdanningen regner med at materialet
vil være tilgjengelig for alle landets
ungdomsskoler i desember, og planlegger videreutvikling av både materialet
og selve simulatoren. Husbanken vil
også fortsette å legge til rette for bruk
og videreutvikling av simulator og øvrig
materiale. Pedagogisk materiell for Sjef
i eget liv er gratis tilgjengelig på
Husbanken.no, med lenke til e-læringskurs på nettsidene til Høgskolen i
Lillehammer, som gjør Sjef i eget liv
tilgjengelig for bruk av alle som jobber
med ungdom eller vanskeligstilte på
boligmarkedet.
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2.3 På lag med kommunene
Felles tiltak i 2017
6. Vurdere innretningen på særlig
innsats i Oslo og de øvrige storbyene, forankret i storbyprogrammet
i Husbankens kommuneprogram
7.

Direktoratene deltar i en satsing
for storbyene forankret i storbyprogrammet i Husbankens
kommuneprogram når og der det
er hensiktsmessig

Kommunene har ansvar for helse- og
velferdstilbudet til innbyggerne, for å
legge til rette for at alle kan bo trygt
og godt, for god folkehelse og for gode
levekår. Det er i kommunene brukerne
mottar de tjenestene de har behov for.
Hdir har økt fokus på kapasitet og
kvalitet i tjenestene til personer som
har behov for spesiell tilrettelegging
og bistand for å bo. Tilstrekkelige
egnede boliger kombinert med gode
og virksomme tjenester, er avgjørende
for å oppnå varige boligforhold til
sårbare og utsatte grupper.
Samarbeid med kommuner og sektormyndigheter er svært viktig for oppfølging av Bolig for velferd. Gjennom
sitt samarbeid med kommuner og
sektormyndigheter, vil IMDi bidra til at
bolig og tjenester er prioritert i kommunenes arbeid og planer knyttet til
bosetting og integrering av flyktninger.
Mål og innsatsområder i «Bolig for
velferd» er førende for Husbankens
kommuneprogram 2016-2020.
Kommuneprogrammet består av et
grunntilbud til alle kommuner, og to
delprogram rettet mot storbykommuner og mot by- og tettstedskommuner. Delprogrammene tilbyr et mer
omfattende og formalisert programsamarbeid enn det grunntilbudet
innebærer. Programbeskrivelsen
konkretiserer tilbudet til kommunene,
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og Husbankens organisering av samarbeidet med kommunene og de
andre velferdsaktørene. Gjennom
programmet skal innsatsen målrettes
mot langsiktige effekter, mot kunnskapsutvikling og læring for de involverte og mot utvikling av innovative
grep på det boligsosiale området.
Mål- og resultatkrav fra sluttrapporten
for bedre styringsinformasjon implementeres i Husbankens kommuneprogram. Tilbudene i programmet
utformes slik at kommunene kan
forvente lik innsats i kommuner med
tilnærmet like utfordringer, uansett
geografi. I tett samarbeid med kommunene vil Husbanken bidra til helhetlig og strategisk planlegging, gode og
trygge boområder og boforhold, både
for innbyggerne generelt og for vanskeligstilte på boligmarkedet spesielt.
Veiviseren er en viktig kanal for å sikre
at kunnskap og erfaringer fra kommuneprogrammet blir systematisert
og delt. Husbanken vil planlegge
videre aktiviteter i kommuneprogrammet på bakgrunn av kommunenes
handlingsplaner og årlige aktivitetsplaner som utvikles i starten av 2017.
Direktoratene vil også vurdere muligheter for å utvikle fellestiltak knyttet
til programkommunenes planer for
aktiviteter.
Direktoratene i Bolig for velferd deltar
i programrådet for Husbankens
kommuneprogram. Endelig innretning
av programrådet skal avklares i løpet
av første halvår 2017. Direktoratene
skal delta om innsatser i storbyene,
forankret i Husbankens storbyprogram. Direktoratene skal ha en
særlig innsats i Oslo og vurdere
hvordan denne innsatsen skal
innrettes i samarbeid med Oslo
kommune.
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2.4 Regionalt arbeid og samordning
Felles tiltak i 2017
8. Systematisere erfaringer med
regionale fora og utvikle
suksesskriterier for godt regionalt
samarbeid.

For å gi kommunene effektiv drahjelp,
er det avgjørende med bedre samordning av regional stat i møte med
kommunene. Fylkesmannsembetet er
av sentral betydning for den regionale
gjennomføringen av Bolig for velferd.
Fylkesmannens ansvar i gjennomføringen av Bolig for velferd ble presisert i fylkesmannens tildelingsbrev i
2016 og i fylkesmannens virksomhetsog økonomiinstruks. I proposisjon til
Stortinget 1 S 2016-2017, under KMDs
område, gis fylkesmannens et enda
tydeligere ansvar som pådriver for
kommunal utvikling i det boligsosiale
arbeidet.
«Fylkesmannen skal bidra til

måloppnåelse i strategien Bolig for
velferd, og være en pådriver for å
sikre at ulike velferdsstatlige
strategier ses i sammenheng».
(Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Prop. 1 S
(2016–2017), forslag til
stortingsvedtak).

En samordning av innsatser og virkemidler, gjerne på tvers av strategiene,
i felles tiltak skal bidra til gode utviklingsløp i kommunene. Fylkesmannen
vil få en viktig rolle i vårt arbeid i 2017
med å etablere nye læringsprosjekter
for koordinering av involverte statlige
aktører og samordning av virkemidler.
I Prop. 1 S presiseres det at fylkesmannen skal bidra til at tangerende, statlige strategier sees i sammenheng.

18

24 %

av kommunene opplevde
å møte en samordnet
stat i 2016.
Resultatmål 2020: 32,5 %

Felles fora for de regionale statlige
aktørene for samordning av statlige
satsinger er viktig, og fylkesmannen
skal samarbeide med Husbanken om
å opprettet slike fora der de i dag ikke
eksisterer. I tilknytning til Bolig for
velferd er det flere embeter som har
tatt grep for regional samordning som
gir gjennomføringskraft til strategien.
Eksempler på slike er Velferdsnettverket i Sør-Trøndelag og
Samordningsutvalget i Vest. I 2017 vil
direktoratene i samarbeid med fylkesmenn systematisere erfaringer med
slike fora og utvikle suksesskriterier
for godt regionalt samarbeid.
Samarbeid mellom statlige
regionale aktører i Østfold
Fylkesmannen og fylkeskommunen i
Østfold, samt de regionale aktørene
fra IMDi, Bufetat, UDi, NAV, KS og
Husbanken har samarbeidet for å
imøtekomme utfordringer med
flyktningsituasjonen som oppsto i
2015. Aktørene utvider nå samarbeidet og utarbeider en samarbeidsavtale for å regulere en langsiktig og
forpliktende felles innsats for å nå
målsetningen i Bolig for velferd.
Samarbeidet skal omhandle både
strategisk arbeid, faglig utvikling og
felles aktiviteter for eksempel i form
av FoU-prosjekter på valgte innsatsområder og felles konferanser.
Avtalen skal føre til mer målrettet og
samordnet virkemiddelbruk.
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Under nettverket er det opprettet
kommunale arbeidsgrupper knyttet til
ulike boligsosiale tematikker.
Erfaringene fra organiseringen med
disse nettverkene vil vise om og
hvordan andre fylker kan utforme en
lignende organisering av aktørene på
feltet.

Foto: Husbanken

I Østfold er det etablert tre nettverk
av velferdsaktører for helhetlig og
effektivt boligsosialt arbeid.
Samarbeidsfora i fylket for statlige
helse- og velferdsaktører utvides fra å
omhandle bosetting og integrering til
å omhandle en felles innsats for
målsetningene i Bolig for velferd.
Fylkeskommunen har etablert et
bynettverk for ivaretakelse av sosiale
hensyn i utviklingen av østfoldbyene.
Seks kommuner deltar (fire deltar i
Husbankens kommuneprogram)
sammen med fylkesmannen og
Husbanken. Til slutt har fire
kommuner, som del av deres
deltakelse i Husbankens kommuneprogram, etablert Østfoldnettverket
for boligsosial fagutvikling i
kommunene i fylket.
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2.5 Veiviser Bolig for velferd et verktøy for kommunene
Felles tiltak i 2017
9. Veiviseren Bolig for velferd.
A. Promotere veiviseren.no,
herunder utvikle kommunikasjonsplan.
B. Utvikling av innhold.
C. Promoterings- og arrangementsmodul.
D. Redaksjonsarbeid.

Veiviseren.no er et digitalt verktøy
som skal forenkle arbeidet med bolig
og tjenester i kommunene gjennom
steg-for-steg veiledning av arbeidsprosesser, digitale kurs, tilgang på
sjekklister, maler og verktøy og eksempler fra andre kommuner og aktører.
Veiviseren skal samle «alt på ett sted»
innenfor bolig- og tjenesteområdet på
både strategisk og operativt nivå.
Veiviseren ble lansert 1. november
2016, og har hatt jevn fremgang på
antall brukere.
For vedlikehold, oppdatering og
videreutvikling av Veiviseren har
direktoratene nedsatt en tverrdirektoral redaksjon bestående en ansvarlig redaktør fra hvert direktorat og en
hovedredaktør. Hovedredaktøren har
det koordinerende ansvaret for
Veiviseren og redaksjonsarbeidet, og
er produkteier for løsningen. Alle
ansvarlige redaktører i direktoratene
har en egen redaksjon i sitt direktorat
som jobber med innhold til Veiviseren.
Redaksjonsmodellen beskriver rutinene for publisering av innhold til
veiviseren.no.
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14 711

unike brukere av
Veiviseren
per 31.01.2017

3,5 min

i snitt er brukere inne
på Veiviserens sider
per 31.01.2017

Modellen fungerer slik:
1. Underredaktører/fagredaktører
har tilgang til å skrive og redigere i
veiviseren.no
2. Ansvarlig redaktør i hvert
direktorat godkjenner innholdet og
publiserer. I tillegg sendes melding
til med-eiende direktorat ved
større endringer eller nytt innhold.
3. Hovedredaktør får melding om
større endringer eller nytt innhold.
Redaksjonen møtes månedlig for
statusoppdateringer, fremdrift og
idéutvekslinger. Direktoratene jobber
kontinuerlig med utforming og konkretisering av nye temaer og arbeidsprosesser til Veiviseren. Det jobbes
også med utvikling i form av visualisering av prosesser (film, animasjon)
og utvikling av e-læringskurs. Her vil
ulike temaer som sårbare overganger
fra asylmottak, fengsel og institusjon,
bosetting av enslige mindreårige
flykninger, nedsatt funksjonsevne og
bolig blant annet bli belyst. Innspill fra
brukere som kommer via Veiviserens
innspillsfunksjon vil være viktig i
utviklingen av innhold. Redaksjonen
skal gjennomføre en workshop i
februar for å tegne et bilde av årets
satsingsprosjekter.

Tiltaksplan Bolig for velferd 2017

Veiviseren ønsker å være en foretrukket kanal for alle boligsosiale
temaer og arrangementer. Her skal de
største regionale og nasjonale åpne
arrangementene promoteres. I januar
lanseres det en arrangementsmodul i
Veiviseren for å enkelt synliggjøre og
fremme store regionale og nasjonale
arrangementer som er åpne og har
relevans for strategien.

innhold i Veiviseren skal den være
synlig i sosiale mediene som
Facebook, Instagram og Twitter.
Redaksjonsmedlemmer bør også være
tilstede og synlige på større arrangementer av relevans for strategien.
Redaksjonen skal utarbeide en felles
kommunikasjonsplan for felles
aktiviteter og arrangementer knyttet
til Veiviseren i 2017 og 2018.

Veiviseren skal være en attraktivt og
foretrukket kanal for tverrdirektoral
informasjon til kommunene.
Redaksjonsmedlemmers kommunikasjon med kommunene bør bidra
til at Veiviseren blir forankret som
verktøy internt i kommunene,
eksempelvis med egen lenke på
kommunens intranett. For å fremme

Tiltaksplan Bolig for velferd 2017
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2.6 Mål- og resultatstyring i strategien
Felles tiltak i 2017
10. Bedre styringsinformasjon.
A. Implementere styringsinformasjon fra sluttrapporten
om bedre styringsinformasjon i
Bolig for velferd.
B. Utvikle styringsinformasjon for
fellestiltak i Bolig for velferd
C. Videreutvikle styringsinformasjon
på det boligsosiale feltet.
11. Rapportering Bolig for velferd.
A. Resultatrapport 2016.
B. Felles rapport om status og
avvik.

Nasjonalt prosjekt for bedre styringsinformasjon har utviklet styringsinformasjon for strategiens 15
målsettinger.
Styringsinformasjonen skal gi både
staten og kommunene bedre kunnskap om status på det boligsosiale
området og om sammenhengen
mellom innsats og resultater i det
boligsosiale arbeidet.
Direktoratene skal nå implementere
styringsinformasjonen i egne linjer og
videreutvikle styringsinformasjon på
det boligsosiale feltet.

Styringshjulet: Direktoratet for økonomistyring

Alle direktoratene har forpliktet seg til
å følge opp anbefalingene i sluttrapporten for bedre styringsinformasjon. Det innebærer at det skal
utarbeides styringsinformasjon for
direktoratenes felles tiltak. Hensikten
er å bidra til mer helhetlig, målrettet
innsats i strategien.
Direktoratene skal utarbeide styringsinformasjon for fellestiltak fra og med
2017, og Husbanken skal koordinere
dette arbeidet.
Anbefaling 8 i sluttrapporten påpeker
at styringsparameterne har ulik grad

Mer målrettet statlig og kommunal innsats i Bolig for velferd
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av treffsikkerhet. Det er behov for
ytterligere styringsinformasjon for å
få god og hensiktsmessig dokumentasjon, blant annet for å identifisere
resultat for brukerne. Foreslåtte og
pågående utviklingsløp for styringsinformasjon understøtter dette behovet. Det felles ansvaret for resultatrapportering og for læring og forbedring
(steg 4 i styringshjulet), medfører
behov for videre koordinert arbeid
med styringsinformasjon. På bakgrunn av dette har direktoratene
startet opp en fase to av prosjektet for
bedre styringsinformasjon.
Husbanken er ansvarlig for å utarbeide forslag til plan for det videre
arbeidet.
Direktoratene har et felles ansvar for
resultatrapporten som skal leveres 1.
oktober hvert år. I tråd med styringshjulet steg 4 «læring og forbedring» til
DFØ, skal det på bakgrunn av
rapporten utvikles tiltak for å forbedre
innsatsen og gi bedre måloppnåelse.
Resultatrapporten 2016 og 2017 skal
også dekke behovet for en midtveisevaluering av strategien, og danne
grunnlaget for sluttevalueringen av
strategien etter 2020. Det skal legges
ekstra ressurser i å utarbeide et
tilfredsstillende evalueringsgrunnlag.

Tiltaksplan Bolig for velferd 2017
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2.7 Frivillighet i boligsosialt arbeid
Felles tiltak i 2017

Frivillighetspolitikk i Lier

12. Finne frivillighetens plass i nye
læringsprosjekter.

Lier kommune har i deres arbeid
med frivillighetspolitikken bidratt til
at relasjonen mellom kommune og
frivilligheten har blitt mer systematisk og strukturert.
Frivillighetspolitikken er utviklet i
dialog med bredden av de frivillige
organisasjonene, vedtas av kommunestyret og vil inngå i kommuneplanens samfunnsdel. Formålet er å
oppnå enda bedre dialog og mer
samarbeid til beste for alle innbyggerne i kommunen.

Husbanken koordinerer arbeidet.
Interessen og behovet for samarbeid
mellom frivillighet og kommune har
økt betraktelig i løpet av de siste
årene. I Norge preges frivilligheten av
dugnadsånd, foreningsdemokrati,
medlemskap og lokal tilhørighet.
Innenfor den nordiske frivillighetstradisjonen er ikke frivilligheten bare
en leverandør av aktiviteter.
Frivilligheten bidrar også med merverdier som skapes utover selve
aktiviteten et lag eller forening driver
med. Eksempler på denne type merverdi er hvordan deltakelse i en frivillig
organisasjon, også bidrar til økt trivsel,
kompetanse, mestringsfølelse, sosial
og kulturell kapital, og kunnskap om
demokratiske prinsipper.
Alle direktorater har etablert samarbeid med frivillige, og flere har
tilskuddsordninger som kan støtte
opp under frivillighet på det boligsosiale området. I 2017 fortsetter
arbeidet med en felles satsning på
frivillighet og sivilsamfunnsengasjement på det boligsosiale området. I
ressursgruppen for strategien deltar
blant annet aktører fra frivillige
organisasjoner som samarbeider om
hvordan vi kan fremme frivillighet på
strategiens områder. En viktig del av
arbeidet til nå har vært å etablere
oversikt over tilgjengelige rammeverk
vi kan bygge videre på. Eksempler er
Frivillighet Norge og KS sin felles
plattform for samspill og samarbeid
mellom kommunal og frivillig sektor,
og Frivillighet Norges ti frivillighetspolitiske bud. Frivillighet Norge har

2

Eksempler på dette er samhandlingsreformen,
folkehelseloven, Innovasjon i omsorg (NOU
2011:11), Stortingsmeldingen ”Morgendagens
omsorg” (St.mld. 29–2012–13), folkehelsemeldingen (St.mld. 34-2012– 2013),
Kulturutredning 2014 og folkehelsemeldingen
(St. meld. 19).
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også utviklet et opplegg for å bistå
kommuner som ønsker å utvikle en
frivillighetspolitikk. I veiviseren.no er
det laget en oversikt over de
forskjellige frivillige organisasjonene
og deres tilbud.
I en boligsosial sammenheng kan en
frivillighetspolitikk bidra til å senke
terskelen for å finne frem til samarbeidstiltak som inkluderer sårbare
mennesker i sosiale aktiviteter og som
gir mulighet for å utvikle et eget
nettverk utover offentlige støttepersoner. Husbanken har igangsatt et
FoU-prosjekt som ser på hvilken rolle
frivillige har hatt på det boligsosiale
området, og kan ha fremover. Her vil
det særlig bli sett på ideell sektors
bidrag innenfor tjenesteproduksjon.
Resultater fra forskningsprosjektet vil
bli trukket inn i direktoratenes arbeid.
I utvikling av kompetanse om helhetlig
boligpolitisk planlegging, vil
Husbanken arbeide for at frivillighetspolitikk og brukermedvirkning formuleres i fag- og temaplaner.

3

http://www.frivillighetnorge.no/no/samarbeid/
de_ti_frivillighetspolitiske_bud/
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«Frivillige og ideelle organisasjoner er

sentrale aktører i det norske samfunnet og
kan bidra på flere viktige områder i den
boligsosiale strategien. De bør involveres i
arbeidet både på nasjonalt, regionalt og
lokalt nivå. Flere av organisasjonene har
lang tradisjon for å samarbeide med det
offentlige om boligsosialt arbeid. Frivillige
organisasjoner representerer tilhørighet,
fellesskap og mening. De arbeider for å
skape tillit mellom mennesker og bygge
ned fordommer og motsetninger, og bidrar
med dette til å sette individet i sentrum i
det boligsosiale arbeidet».
(Nasjonal strategi for boligsosialt
arbeid 2014-2020).

Særlig når det gjelder flyktninger er
det et stort sivilsamfunnsengasjement
knyttet til både bolig, nærmiljø og
integrering. Det er en potensiell stor
merverdi om dette kan ivaretas i
bosettings- og integreringsarbeidet
fremover. IMDi gir en samlet oversikt
på sitt nettsted over mulighetene til å
bidra, både i arbeidet med mottak av
asylsøkere, og i bosetting og integrering av flyktninger. Både frivillige
organisasjoner og kommunesektoren
har bidratt med faglige innspill i dette
arbeidet. Frivillighet Norge har også
etablert nettportalen frivillig.no for
rekruttering av frivillige, der organisasjoner og frivilligsentraler kan legge ut
oppdrag de trenger flere frivillige til.
Agenda Kaupang gjennomførte i 2016
på oppdrag fra IMDi et prosjekt som
Agenda Kaupang gjennomførte i 2016
på oppdrag fra IMDi et prosjekt som
utforsket nye løsninger i integreringsarbeidet lokalt. Det ble gjennomført
utviklingsverksteder i tre pilotkommuner. Utviklingsverkstedene omhandlet hvordan frivillighet og næringslivet kan koples tettere på
kommunenes arbeid med å bosette,
kvalifisere og integrere flyktninger.
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Prosjektet utforsket handlings- og
mulighetsrommet i samspillet mellom
kommune, lokal frivillighet og arbeidsgivere i møte med økte ankomster av
asylsøkere og økt bosetting av
flyktninger.

Samarbeid mellom frivilligheten,
arbeidsgivere og kommunen om
integrering
Hovedfunn fra prosjektet Lokale
utviklingsverksteder (gjennomført
av Agenda Kaupang på oppdrag fra
IMDi):
•

Frivilligheten er en ressurs i
integreringsarbeidet som ikke
utnyttes i tilstrekkelig grad

•

Erfaringene fra pilotkommunene
viser et stort behov for felles
møteplasser for frivilligheten,
næringslivet og kommunene

•

Kommunene har ikke full
oversikt over frivillig aktivitet i
egen kommune, hvilket kan
medføre at viktige ressurser og
aktører ikke mobiliseres

•

Mange frivillige organisasjoner
har ikke oversikt over hva andre
gjør, noe som kan medføre at
man utvikler parallelle tiltak

Les mer: Veiviseren.no/veiviseren.
no/forstaa-helheten/forskning-ogutredninger/rapport/
lokale-utviklingsverksteder
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2.8 Barnefamilier og unge - gode bo- og levekår
Felles tiltak i 2017
13. Læringsprosjekt om Askers vel
ferdslab, et innbyggerorientert
og helhetlig tjenestekonsept.
14. Avslutte læringsprosjekt om
Bedre bo- og levekår for utsatte
barnefamilier.
15. Avslutte læringsprosjekt om
sambruk av IMDi sine kommunale
utviklingsmidler og Husbankens
boligsosiale kompetansetilskudd
til kommunalt flyktningarbeid.
16. Sikre god koordinering av arbeidet
med strategien Barn som lever i
fattigdom (2015-2017) og Bolig for
velferd (2014-2020), herunder
tiltak i Barn som lever i fattigdom
om utvikling av veileder for
kommunene/frivillighet.
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barnefamilier oppholdt seg i midlertidig
botilbud i 2015.
Resultatmål 2020:
ingen

28 %

av bostøttemottakerne var
barnefamilier i
2015. Resultatmål
2020: alle barnefamilier som har
rett til bostøtte skal
få det

Bolig for velferd er opptatt av boligen
og nærmiljøets betydning for barn og
unges oppvekstsvilkår. Det presiseres i
strategien at kommunene skal legge til
rette for god utforming av bygde
omgivelser, gode bomiljø og gode
oppvekst- og levekår. Direktoratene vil
legge vekt på dette perspektivet i
dialogen med kommunene gjennom
hele strategiperioden.

«Bolig og nærmiljø har stor betydning for

Forskningen viser at fattigdom, sosialhjelpsmottak og uføretrygd overføres
mellom generasjoner. Andelen barn i
familier med lavinntekt har økt de
siste årene. Blant de som blir uføretrygdet er det en overrepresentasjon
av personer som har opplevd familieproblemer, psykiske helseproblemer
og som mangler fullført videregående
opplæring. Det er derfor viktig å bidra
til å redusere overføring av sosiale
problemer mellom generasjoner
(bryte arverekken) gjennom å fange

opp familier som trenger hjelp tidlig.
Alle helse- og velferdsetatene vil
fortsatt samarbeide om å støtte
kommunene til rask bosetting og god
integrering av flyktninger. Bufdir
fortsetter å intensivere arbeidet for å
bosette de yngste barna. Samtidig har
behovet for bosetting av enslige
mindreårige flyktninger kraftig
redusert i løpet av 2016.
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oppveksten til barn og unge. Vi vil derfor
forsterke innsatsen overfor barnefamilier
og unge som ikke bor bra. Det er viktig
for barna her og nå, og for å forhindre at
dårlige levekår går i arv».
(Ministrene i forordet til Nasjonal
strategi for boligsosialt arbeid 2014
- 2020)
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Nasjonale læringsprosjekter om
vanskeligstilte barnefamilier og
unge
I Bolig for velferd er det etablert tre
nasjonale læringsprosjekter med
vanskeligstilte barnefamilier som
målgruppe. I tillegg har AVdir et pågående prosjekt for å utvikle en helhetlig
metode for oppfølging av lavinntektsfamilier fra NAV-kontorene.
Nasjonalt læringsprosjekt: Askers
Velferdslab – et innbyggerorientert og
helhetlig tjenestekonsept
Askers Velferdslab er et helhetlig
tjenestekonsept som skal skape bærekraftige bo- og livssituasjoner for
innbyggere i Asker kommune.
Prosjektet har som ambisjon at innbyggere skal oppleve mer treffsikre
tjenester, og kommunen skal få økt
måloppnåelse gjennom å utnytte sine
samlede ressurser.
Læringsområder for prosjektet:
1. Bruk av tjenesteinnovasjon i
utvikling av brukerorienterte
velferdstjenester
2. Utvikling av verdibasert, bærekraftig virksomhetsmodell, med
utgangspunkt i totalressursene i
Asker-samfunnet (kommune, stat,
næringsliv, frivillighet og
medborgerskap)
3. Investeringstenkning utviklet i en
kommunal kontekst
I den videre utviklingen av Askers
Velferdslab tar kommunen utgangspunkt i at de skal 1) ta risikoen med
tidlig investering for å få samfunnsøkonomiske gevinster på lang sikt
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2) skape bedre opplevelser for innbyggerne og 3) planlegge langsiktige løp
der kommunen koordinerer seg som
én enhet, 4) se på innbyggerne som en
«medinvestor», som bidrar aktivt til
sin egen fremtid.
Investeringsteamet er et viktig kjerneelement i Asker velferdslab. Investeringsteamet består av fagpersoner fra
ulike virksomheter innenfor virksomhetsområdene Oppvekst, og Helse og
omsorg. De har et utvidet mandat og
mulighet til å benytte ressurser på
tvers av virksomhetenes budsjetter.
Teamet er spesialtrente i investeringstankegangen, og skal ha kunnskap
som gjør at man klarer å operasjonalisere investeringstenkningen i hele
kommunen. Dette skal skape ny
retning, bedre praksis og optimal
ressursutnyttelse for både innbyggerne og kommunen.
Det skal være flere veier inn til
investeringsteamet, og alle tjenestene
i Asker kan være «døren inn» til velferdslaben. Erfaringene fra Asker
velferdslab gir grunnlag for diskusjoner, læring, og eventuelt videreformidling av denne måten å organisere
tjenestene på til andre kommuner, i
Bolig for velferds strategiperiode.
Erfaringer vil bli delt i Veiviseren.
Nasjonalt læringsprosjekt: Bedre bo og
levekår for vanskeligstilte barnefamilier
Læringsprosjektet er gjennomføres av
helse- og velferdsaktørene i MidtNorge. Målet med tiltaket er å bidra til
videreutvikling av gode arbeidsmåter
for å sikre vanskeligstilte barnefamilier
et godt og helhetlig bo- og tjeneste-tilbud. Det skal også gi økt kunnskap om
hva som fremmer og hemmer
samordning av regional stat, for å gi
kommunene best mulig ramme-
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betingelser i arbeidet med vanskeligstilte barnefamilier. Prosjektet er
organisert som et temabasert læringsnettverk for 6 kommuner i regionen
som har hatt tiltak knyttet til tema for
prosjektet. Prosjektet ble etablert i
2015 og avsluttes i 2017. Den statlige
arbeidsgruppen for prosjektet er i
dialog med fylkesmennene i regionen
om en mulig videreføring av samarbeidet gjennom 0-24 satsningen.
Fjerde og siste samling i nettverket
skal gjennomføres våren 2017. NTNU
Samfunnsforskning, som har fulgt
prosjektet, vil da presentere sine
foreløpige funn. Agendaen for øvrig,
vil utarbeides på bakgrunn av ønsker
fra deltakerne og diskusjoner i den
statlige arbeidsgruppen. I tillegg til
nettverkssamlingen skal enkelte
deltakerkommuner ha fagdager i egen
kommune for å løfte fram arbeidet
med målgruppen og sikre forankring i
hele kommuneorganisasjonen.
NTNU Samfunnsforskning har fulgt
prosjektet fra oppstarten, og kommer
med første delrapport før jul.
Rapporten viser hvordan læringsnettverk har fungert som
samordningsarena for regional stat,
for å samordne innsatsen og legge til
rette for kommunenes arbeid med
vanskeligstilte barnefamilier. Den
andre delrapporten skal være et
«dypdykk» i utvalgte caser hos
kommunene i læringsprosjektet.
Hensikten er å løfte fram utfordringer
og hva som skal til for å lykkes i
kommunenes arbeid, for å kunne gi
konkrete anbefalinger andre
kommuner kan ha nytte av.
Andre delrapport skal sluttføres i
løpet av 2017. Kunnskapen fra læringsprosjektet skal formidles på
Veiviseren.
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Nasjonalt læringsprosjekt: Sambruk av
statlige tilskuddsmidler i kommunalt
flyktningarbeid
I Midt-Norge har IMDi og Husbanken
gjennomført et nasjonalt læringsprosjekt om samordning av IMDis kommunale utviklingsmidler og Husbankens
boligsosiale kompetansetilskudd.
Læringsmålene for prosjektet har vært
å utrede muligheter og begrensninger
for samordning av statlige tiskuddsmidler, samt få kunnskap om sambruk
av tilskuddsmidler i gjennomføring av
kommunale piloter.
Sammen har direktoratene systematisk gjennomgått de to tilskuddsordningene for å kartlegge likheter og
forskjeller i ordningene som gir muligheter og begrensninger for samordning. Etter gjennomgangen har direktoratene valgt ut et pilotprosjekt for
forsøk på samordning. Pilotprosjektet
gjennomføres i Trondheim, og handler
om ulike boløsninger for enslige
mindreårige flyktninger.
Trondheim har engasjert NTNU
Samfunnsforskning i prosjektet, som
består av to deler: 1. Evaluering av tre
ulike bofellesskapsløsninger for enslige mindreårige flyktninger over 16 og
2 år. Evaluering av gjennomføring av
informasjons- og opplæringsprogram
knyttet til disse tilbudene.
NTNU Samfunnsforskning skal ferdigstille en rapport fra prosjektet innen 1.
sept. 2017, som markerer slutten på
prosjektet. Kunnskapen fra prosjektet
skal inngå i direktoratenes videre
arbeid med samordning av tilskuddsmidler (se kapittel 2.10). Rapporten og
erfaringer fra prosjektet skal formidles
i Veiviseren.
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Barn som lever i fattigdom
Regjeringen har iverksatt strategien
Barn som lever i fattigdom (2015-2017)
med et todelt formål: Den prioriterer
økt forebyggende innsats for å motvirke at fattigdom går i arv fra foreldre
til barn. I tillegg inneholder den en
rekke tiltak som skal dempe de negative konsevensene for barn og unge
som vokser opp i fattigdom. Bolig for
velferd omtales i strategien. Flere av
tiltakene går ut over strategiperioden
som for eksempel: Koordinert og
tverrfaglig hjelp til utsatte barn og
unge under 24 år (0–24–samarbeidet)
og Opptrappingsplan for rusfeltet.

Bufdir har lansert indikatorer om
barnefattigdom på
www.barnefattigdom.no.
Indikatorsettet ble utvidet ved årsskiftet 2016/ 2017 til også å omfatte
boforhold. Indikatorene er basert på
registerdata og er på kommune-,
fylke-, og nasjonalt nivå. Vi vet at barn
som lever i familier med vedvarende
lav inntekt bor trangere, bor oftere
enn andre i leid bolig, og flytter oftere.
Dette kan ha negative konsekvenser
for barn. Å bo trangt kan gjøre at
barnet ikke får ro til å konsentrere seg
om skolearbeidet, gjentatte flyttinger
kan gjøre at barn må flytte fra venner
og må etablere seg på ny skole med
de utfordringer dette kan få.

Foto: colourbox

Bufdir, som koordinerer Barn som
lever i fattigdom, har tett dialog med
Husbanken om hvordan de to strategiene kan sees i sammenheng. I
tiltaksperioden skal Bufdir og
Husbanken hvert år vurdere hvordan
vi kan bruke hverandres arenaer mot
etat, fylkesmenn og kommuner for

informasjon om innhold og tiltak i
strategiene. Dette arbeidet knyttes til
den nye arrangementsmodulen i
Veiviseren.
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Prosjekt «Helhetlig oppfølging av
lavinntektsfamilier» - forebygging av
lavinntekt gjennom samordnede
tjenestetilbud for lavinntekstfamilier

AVdir har et metodeutviklingsprosjekt

for helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier fra NAV-kontorene. AVdir
ønsker med prosjektet å følge familier
opp helhetlig, og samordne tjenestene
det offentlige bidrar med inn mot
enkeltindivider i familien.
Det kortsiktige målet med prosjektet er
å utvikle en helhetlig modell for arbeid
med lavinntektsfamilier, og samarbeid
med relevante aktører.
Det langsiktige målet er å forebygge at
barn i lavinntektsfamilier selv skal bli
tilhørende lavinntektssegmentet som
voksne. Målgruppen er foreldre med
minst ett barn som er langvarige
mottakere av økonomisk sosialhjelp,
gjengangere på økonomisk sosialhjelp
eller mottar andre NAV-ytelser og har
supplerende økonomisk sosialhjelp i
tillegg. Det arbeides sammen med
familien og andre samarbeidspartnere
på fire målområder: arbeid, økonomi,
bolig og barnas situasjon.
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I prosjektets fase 1 utviklet direktoratet
i samarbeid med tre pilotkontorer,
henholdsvis NAV Ringerike, NAV
Sarpsborg og NAV Søndre Nordstrand,
en helhetlig modell for oppfølging av
familiene og for samarbeid med relevante aktører. Det er utviklet to relevante dokumenter fra fase 1; en
Prosessveileder som beskriver arbeidet
med familiene, og en Implementeringsveileder som beskriver samarbeid og
forankring i kommunen/bydelen.
Fase 1 hadde varighet til sommeren
2016. I fase 2 vil familiekoordinatorene
fra fase 1 kontorene ha rolle som
opplæringsstøtte for familiekoordinatorene i fase 2 kontorene. Fase 2 ble
startet i oktober 2016, og har varighet
ut 2018. I fase 2 skal det gjennomføres
en effektevaluering av modellen gjennom en randomisert kontrollert studie
med 15 tiltaks- og 14 sammenlikningskontorer. IMDi, Helsedirektoratet,
Bufdir, Utdanningsdirektoratet og
Husbanken deltar med AVdir i en
samarbeidsgruppe for prosjektet.
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2.9 Brukermedvirkning i boligsosialt arbeid
Felles tiltak i 2017
17. Utarbeide plan
for brukermedvirkning i
fellestiltak i strategien

Brukermedvirkning er grunnleggende
viktig i utformingen av treffsikre og
målrettede tiltak. I de kommende
læringsprosjektene i 2017 vil god
brukerrepresentasjon vektlegges og
det vil bli utarbeidet en plan for
brukermedvirkning i fellestiltak i
strategien. Planen vil omtale brukermedvirkning på strategisk nivå, i
kommunenes planarbeid og i
tjenesteutøvelsen overfor sluttbrukerne. Overfor sluttbrukerne/
tjenestemottakerne er det et siktemål
å videreutvikle styringsparametere for
kartlegging av brukermedvirkningen.
Det er tilknyttet en egen ressursgruppe for strategien med deltakere
fra kommuner, fylkesmannsembeter,
KS, brukerorganisasjoner, frivillige og
ideelle organisasjoner. Ressursgruppen er involvert i det pågående
arbeidet med strategien og deltakerne
har mulighet for å påvirke innretting
og prosess.
Veiviseren.no er en viktig kanal for
formidling av kompetanse om brukermedvirkning, og hvordan dette kan
sikres i praksis. I Veiviseren er det en
egen side dedikert til brukermedvirkning. Her beskrives det hva
brukermedvirkning er, hvorfor det er
viktig, samt hvordan det kan
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33 %

Av kommunene
gjennomførte
brukerundersøkelser i
2015.
Resultatmål
2020: 18%

59 %

av kommunene
involverte brukerog pårørendeorganisasjoner i
utvikling og
gjennomføring av
kommunale
boligprosjekter i
2015. Resultatmål
2020: alle

gjennomføres i praksis. I tillegg til
denne siden er det i tilknytning til
beskrivelser av arbeidsprosesser, lagt
inn informasjon om hvordan brukere
kan involveres i arbeidet med den
pågjeldende tematikk.
I videreutviklingen av veiviseren.no er
tilbakemeldinger fra brukerne av
nettstedet av sentral betydning. Det er
lagt inn en egen funksjon for innspill i
Veiviseren slik at brukere lett kan
kommentere mangler og utviklingsmuligheter for enkeltsider og
Veiviseren i sin helhet. Innspillene kan
også handle om utfordringer og
løsninger i det boligsosiale arbeidet.
Slike innspill vil inngå i vurderingen av
tiltaksutvikling i Bolig for velferd, og vil
dermed understøtte vår ambisjon om
brukermedvirkning i strategien.
I arbeidet med Veiviser Bolig for
velferd og det nasjonale prosjektet
Bedre styringsinformasjon er det
involvert egne kommunegrupper.
Disse videreføres til arbeidene er
ferdigstilt.
I etableringen av nye prosjekter under
Bolig for velferd, og i direktoratenes
utviklingsarbeid, skal det vektlegges
god brukerpresentasjon.
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2.10 Samordning av virkemidler i forbindelse med
prosjekter
Felles tiltak i 2017
18. Tilskuddsforvaltning:
A. Vurdere hvilke tilskuddsmidler
direktoratene kan tilrettelegge for
økt sambruk av i 2017
B. Vurdere muligheter for felles
søknadsfrister, kunngjøringstekster, samordning av
rapportering etc. for utvalgte
tilskuddsordninger

Kommunene har høye forventinger
om at direktoratenes samarbeid i
Bolig for velferd skal føre til økt samordning av statlige tilskuddsmidler. Så
langt i strategien har vi hatt tre prosesser for å imøtekomme
forventningene.
1. Arbeids- og velferdsdirektoratet og
Bufdir samordnet søknadsfrister
og rapporteringsfrister for deres
midler til forebygging og arbeid
mot barnefattigdom, samt samordnet struktur på rapportering,
felles informasjon til søkere og en
tydeliggjøring av formål, innretting, og målgrupper for
ordningene.
2. Arbeids- og velferdsdirektoratet,
Hdir og Husbanken utformet felles
søknadsdato for deres økonomiske
virkemidler til boligsosialt arbeid i
kommunene, samt publiserte en
nyhetssak om søknadsdatoen på
de respektive direktoratenes
nettsider.
3. Til slutt har IMDi og Husbanken et
læringsprosjekt om samfinansiering av et prosjekt om bosetting
og integrering. Dette tiltaket er
nærmere beskrevet i kapittel 2.8.
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Behovet for samordning av virkemidler er fremdeles av stor relevans.
Fylkesmannen forvalter flere statlige
tilskuddsordninger, og vil få en sentral
rolle i det videre arbeidet med samordning av tilskudd. I 2017 vil direktoratene vurdere hvilke tilskuddsmidler
vi kan tilrettelegge for økt sambruk av,
og etterstrebe å samordne søknadsog rapporteringsrutinene for utvalgte
ordninger.
I forbindelse med Husbankens kommuneprogram arbeider Husbanken
med en pilot for hvordan sikre målrettet og helhetlig bruk av virkemidler.
Piloten er kalt behovsmelding, og skal
sette kommunens behov, organisering
og strategier for boligfremskaffing og
-etablering i sammenheng med
Husbankens og kommunenes virkemidler. I 2017 vil direktoratene vurdere
muligheten for å iverksette en behovsmeldingpilot, som både involverer
strategier på tjenesteområdet og flere
av direktoratenes virkemidler.
Direktoratene ønsker også i 2017 og
fremover å utvikle kunnskap om
samordning av virkemidler gjennom
samfinansiering av nye læringsprosjekter. Gjennom samfinansiering av
læringsprosjekter kan vi få verdifull
innsikt i behov for videre arbeid på
strategisk nivå med innretningen av de
statlige virkemidlene. Veiviseren vil
være en viktig arena for informasjon
om muligheter for sambruk av statlige
virkemidler. For å bidra til en enklere
og mer helhetlig bruk av statlige
virkemidler innenfor dagens rammeverk, gis det informasjon på Veiviseren
om statlige virkemidler på bolig- og
tjenesteområdet, både enkeltvis og i
sammenheng i forbindelse med
arbeidsprosessbeskrivelsene.
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2.11 Kunnskapsutvikling og læring om helhetlig arbeid
med bolig og tjenester
Felles tiltak i 2017
19. Utarbeide rammeverk for
læringsprosjekter.
20. Identifisert nye nasjonale
læringsprosjekter.
21. FoU-samarbeid:
A. Oppdatere oversikt over FoU
aktivitet relevant for Bolig for
velferd.
B. Planlegge felles FoU-prosjekter
knyttet til etablering av
læringsprosjekter

Det er behov for å heve kompetansen
og utvikle et godt kunnskapsgrunnlag
knyttet til det boligsosiale arbeidet i
kommunene. I det videre arbeidet i
strategien ønsker direktoratene å
videreutvikle konseptet læringsprosjekter og etablere nye prosjekter
for å utvikle kvalitetssikret kunnskap
om gode metoder i det boligsosiale
arbeidet. FoU-samarbeid vil knyttes til
dette arbeidet.

Utvikling av nye metoder
gjennom læringsprosjekter
Læringsprosjekter frem til i dag
I tiltaksplanen 2015 var det et tiltak om
å etablere lokale læringsprosjekter.
Hensikten var å komme raskt i gang
med det operative arbeidet i strategien og sikre felles eierskap og forankring i de samarbeidende direktoratene. Læringsprosjektene skulle være
kommunale/ regionale forsøk for å
løse problemstillinger på strategiens
innsatsområder. Prosjektene skulle
identifisere og utvikle gode metoder
og modeller for tverrsektorielt samarbeid. Læringsprosjektene skulle gi
grunnlag for læring for andre kom-
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muner, og for å gi kunnskapsgrunnlag
for en bedre måloppnåelse i velferdspolitikken.
Utvalget av læringsprosjekter tok
utgangspunkt i flere kriterier.
Prosjektene skulle omhandle sentrale
utfordringsområder i Bolig for velferd.
Minimum to av prosjektene skulle ha
vanskeligstilte barnefamilier og unge
som målgruppe og alle prosjektene
skulle innebære regionalt samarbeid
mellom statlige helse- og velferdsaktører. Et videre premiss for utvelgelsen da, var at prosjektene allerede var
finansiert og planlagt eller iverksatt.
Læringsprosjektene som ble iverksatt
er: a) bedre bo- og levekår for vanskeligstilte barnefamilier, b) sambruk av
statlige tilskuddsmidler i kommunalt
flyktningarbeid, c) utprøving av
Housing first som metode i norske
kommuner og d) Asker velferdslab et
innbyggerorientert og helhetlig tjenestekonsept. Med unntak av Asker
velferdslab avsluttes prosjektene i
2017. Erfaringene fra prosjektene skal
formidles i Veiviseren slik at andre
kommuner kan lære av prosjektene og
videreutvikle sitt arbeid på det respektive feltet. Læringsprosjektene er
omtalt mer utfyllende i kapittel 2.2 og
2.8.
Utarbeide rammeverk for
læringsprosjekter
Vi ser et behov for å videreutvikle
konseptet læringsprosjekter. Vi ønsker
et tydeligere svar på hva som kjennetegner et godt læringsprosjekt hvor vi
jobber målrettet på tvers av
direktoratenes ansvarsområder for å
løse spesifikke problemstillinger. I
2017 vil direktoratene på bakgrunn av
erfaringene fra de iverksatte
læringsprosjektene videreutvikle
kriterier for hva et læringsprosjekt skal
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være og bidra med i arbeidet med
strategien.
Vi trenger utvikling av gode metoder
og organisatoriske grep for å løse
boligsosiale utfordringer lokalt og
regionalt, og å ta i bruk gode metoder
for kunnskapsoverføring og implementering. Vår ambisjon er at læringsprosjektene skal bidra til enda bedre
til læring både for involverte aktører i
prosjektene og andre for å etterstrebe
kunnskapsbasert organisering og
utøvelse i det boligsosiale arbeidet.
Vi skal i 2017 utarbeide et rammeverk
for læringsprosjekter gjennom
prosjektstyring, herunder utforming
av mål og styringsparametere, tidsperspektiv/ prosjektfaser, finanseringsalternativer, forankringsplaner og
plan for læring. Vi vil også sørge for
gode rutiner for brukermedvirkning i
prosjektene. I tillegg vil vi forsøke å
mobilisere frivilligheten lokalt i
læringsprosjektene. Et læringsprosjekt
i strategien skal fortsatt ha en
problemstilling av tverrdirektoral
interesse, og skal eies av minst to
direktorater. Formen eierskapet tar og
ressursene dette fordrer skal avklares
direktoratene imellom.
Etablere nye læringsprosjekter
Når vi har videreutviklet kriteriene for
læringsprosjekter, ønsker
direktoratene å etablere nye
læringsprosjekter. På bakgrunn av
direktoratenes kunnskap om
utfordringer og behov innen
strategiens innsatsområder, samt
innspill ressursgruppen har gitt
gjennom workshoper høsten 2016,
har vi et bilde av hva nye læringsprosjekter bør omhandle. Handlingsplanene Husbankens programkommuner skal utforme i starten av
2017, vil også inngå i vurderingene om
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nye læringsprosjekter. I utviklingen av
nye læringsprosjekter ønsker vi å
trekke veksler på engasjement og
planer for utviklingstiltak i
kommunene, og etablerte samarbeid
mellom direktorater og kommuner.

Samordning av FoU-aktiviteter
Alle direktoratene finansierer FoUprosjekter med relevans for Bolig for
velferd. Direktoratene har etablert et
nettverk, knyttet til FoU-arbeidet, som
møtes to ganger i året gjennom strategiperioden. Nettverket oppdaterer
fortløpende en oversikt over pågående FoU-prosjekter av relevans for
strategien som er tilgjengelig på
veiviseren.no. Alle avsluttede FoUprosjekter med relevans for strategien
omtales her.
I det videre arbeidet med læringsprosjekter vil vi vektlegge forskningsbasert kunnskapsutvikling i prosjektene. Direktoratene ønsker derfor å
knytte FoU-samarbeidet fremover til
konkrete læringsprosjekter. FoUer kan
bidra til å kvalitetssikre metodene og
kunnskapen som utvikles i læringsprosjekter, og systematisk dokumentere
metoder og eventuelt effekter av
disse. I tillegg til følgeforskning og
evalueringer, vil vi vurdere muligheter
i læringsprosjektene for samskapende
prosesser mellom forskningsmiljøer
og involverte aktører på feltet.

Utdanning innen boligsosiale
tematikker
Økt boligsosial kompetanse i kommunene fordrer også en sterkere
vektlegging av boligsosiale temaer i
grunnutdanningene for velferdsfagene, og mulighet for å tilby etter- og
videreutdanning for ansatte i praksisfeltet. Flere av direktoratene under
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Bolig for velferd samarbeider med
universitet- og høyskolesektoren
relatert til deres samfunnsoppdrag, og
det er utviklet ulike tilbud av etter- og
videreutdanning samt kurs på
bachelor- og masternivå relevant for
aktører i det boligsosiale feltet. Blant
annet har Husbanken samarbeidsavtale med VID vitenskapelige høgskole. En viktig aktivitet i samarbeidet
er tilbudet om enkeltemnet
Bomiljøarbeid i partnerskap. Emnet
tilbys til masterstudenter ved VID
vitenskapelige høgskole, men er også
tilgjengelig for ansatte i stat og kommune. Emnet gir kunnskap om bolig
og bomiljøets betydning for velferd for
den enkelte, og i samfunnet som
helhet.

direktoratenes handlingsrom
begrenser seg til bilateral kontakt og
samhandling med universitet- og
høyskoler, ønsker vi et tettere
samarbeid med utdanningsmyndighetene om dette. Blant annet
ser vi muligheter for at
Kunnskapsdepartementets arbeid
med å definere felles faglig innhold i
helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger kan ivareta deler av
behovet.

Foto: Husbanken

Direktoratene har kartlagt sitt samarbeid med universitet- og høyskolesektoren, og det fremgår at tilbudet er
fragmentert, og i liten grad vurdert ut
fra et samlet kompetansebehov.
Det er behov for en styrking av
utdanningstilbudet knyttet til
boligsosiale temaer, og da
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Direktoratenes aktiviteter som støtter opp under strategien i 2017
HOVEDMÅL 1: ALLE SKAL HA ET GODT STED Å BO

Tiltak for å nå målsetningene under innsatsområdet «hjelp fra midlertidig til varig bolig»:
1.

Målsetning: Vanskeligstilte som er i en overgangsfase sikres en varig bolig

2.

Målsetning: Ingen skal bo i midlertidige botilbud i mer enn tre måneder

3.

Målsetning: Ingen barnefamilier eller unge skal tilbringe tid i midlertidig botilbud

4.

Målsetning: Rask bosetting av flyktninger i kommunene

Nr

Tiltak

Hovedansvarlig
direktorat

22

Fokus på planlegging, bolig og integrering i IMDis kommune- og
sektorsamarbeid

Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet

23

FoU-prosjekt om flyktninger som finner bolig selv

Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet

24

Gjennomføring av samarbeidsprosjektet «Samordnet stat møter en
samordnet kommune» om bedre resultater i bosettings- og
integreringsarbeidet

Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet

25

Digitalisering av bosettingsarbeidet. Mer effektiv saksbehandling for
kommuner og IMDi

Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet

26

Nytt ekstratilskudd på kr. 500 000 for bosetting av personer fra
institusjon eller tilrettelagt avdeling. Tilskuddet skal bidra til raskere
bosetting av flyktninger som har særlig omfattende behov for
oppfølging.

Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet

27

Implementere gode arbeidsprosesser som kan bidra til bosetting av
bostedsløse i kriminalomsorgen

Kriminalomsorgsdirektoratet

28

Vurdere igangsetting av et læringsprosjekt med tema: bosetting av
bostedsløse som skal løslates fra fengsel

Kriminalomsorgsdirektoratet

29

Vektlegge overgang fra midlertidig til varig bolig i samarbeid med
kommune og Fylkesmannen

Arbeids- og
velferdsdirektoratet

30

Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret.Tilskudd
til oppfølgingstjenester i bolig

Arbeids- og
velferdsdirektoratet

31

Ny KOSTRA-rapportering på midlertidige botilbud

Arbeids- og
velferdsdirektoratet

32

Oppsummere og presentere hovedfunn fra kartleggingen av
bostedsløse, og vurdere behov for nye tiltak på bakgrunn av funn

Husbanken

33

Husbankens kommuneprogram Bolig for velferd. Husbanken
utarbeider fireårig handlingsplan og årlige aktivitetsplaner for
gjennomføring av kommuneprogrammet

Husbanken
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Tiltak for å nå målsetningene under innsatsområdet «hjelp til å skaffe egnet bolig»:
5.

Målsetning: Det utvikles et variert tilbud av egnede boliger i kommunene

6.

Målsetning: Utleieboliger skal være av god kvalitet i et godt bomiljø

7.

Målsetning: Vanskeligstilte får veiledning om det private leiemarkedet

8.

Målsetning: Vanskeligstilte får hjelp til å kjøpe bolig

9.

Målsetning: Vanskeligstilte som bor i en eid bolig skal ha en god og trygg bosituasjon

HOVEDMÅL 2: ALLE MED BEHOV FOR TJENESTER, SKAL FÅ HJELP TIL Å MESTRE

Nr

Tiltak

Hovedansvarlig
direktorat

34

Læringsprosjekt Boligkarriere for flyktninger

Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet

35

Boveiledning og bomiljø for enslige mindreårige flykninger

Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet

36

Etablere gode samarbeidsrutiner med aktuelle kommuner for å
bosette bostedsløse etter løslatelse fra fengsel/gjennomført straff

Kriminalomsorgsdirektoratet

37

Retningslinjer og veileder Seksuelle overgrep mot voksne med
utviklingshemming, for å sikre at utviklingshemmede bor trygt

Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet

38

Støtte kommunene til å etablere et differensiert tilbud av egnede
boliger for vanskeligstilte gjennom:

Husbanken

-- Økt kompetanse om helhetlig boligpolitisk planlegging
-- Offentlig privat samarbeid om flere utleieboliger.
-- Gi tilsagn om tilskudd til utleieboliger til etablering av 1500 nye
utleieboliger.
-- Øke andelen av grunnlån som går til utleieboliger med kommunal
tilvisningsrett. 120 utleieboliger med kommunal tilvisningsavtale
skal få tilsagn om finansiering med grunnlån uten tilskudd i 2017.
-- Behovsmeldingspilot
39

Bidra til at flere vanskeligstilte kan bo i egen eid bolig gjennom

Husbanken

-- Helhetlig bruk av bostøtte, startlån tilskudd til etablering og
tilpasning
-- Informasjon om modeller for leie før eie
40

Videreutvikle bostøtten og øke andelen bostøtteberettigede som
mottar bostøtte

Husbanken

41

Formidling og implementering av veileder Boligtilbud for
utviklingshemmede i kommunene

Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet i
samarbeid med Husbanken
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BOFORHOLDET
Tiltak for å nå målsetningene under innsatsområdet «forhindre utkastelser» og «gi oppfølging og
tjenester i hjemmet»:
10. Målsetning: Kommunene har internkontrollsystemer for husstander som
står i fare for å bli kastet ut av boligen
11. Målsetning: Alle med behov skal motta tilstrekkelig med tjenester til å
opprettholde en trygg og god bosituasjon

Nr

Tiltak

Hovedansvarlig
direktorat

42

Avklare ved innkomst til fengsel om mulighet til å beholde bolig
under soningsoppholdet i fengsel

Kriminalomsorgsdep.

43

Formidle eventuelle behov for oppfølging i hjemmet til løslattes
hjemkommune

Kriminalomsorgsdep.

44

Videreutvikling og opplæring i kartleggingsverktøyet Brukerplan

Helsedirektoratet

45

Tilskudd til kommunalt rusarbeid sees i sammenheng med andre
tilskuddsmidler på bolig- og tjenesteområdet og er med på å
understøtte målene i Bolig for velferd

Helsedirektoratet

46

Tilskuddsordningen for tilbud til voksne med langvarige og
Helsedirektoratet
sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte
hjelpebehov innen psykisk helse og rusfeltet understøtter målene i
Bolig for velferd

47

Fagnettverk for kommuner som jobber etter Housing First modellen i Helsedirektoratet
regi av Napha

48

Andre tilskuddsordninger på rus og psykisk helsefeltet vil kunne
understøtte målene i Bolig for velferd, som for eksempel satsingen
rekruttering av psykologer i kommunen.

Helsedirektoratet

49

Fylkesvise samarbeidsavtaler om bosetting og/eller integrering

Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet

38
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HOVEDMÅL 3: DEN OFFENTLIGE INNSATSEN SKAL VÆRE HELHETLIG OG EFFEKTIV
Tiltak for å nå målsetningene under innsatsområdet «sikre god styring og målretting av
arbeidet»:
12. Målsetning: Det boligsosiale arbeidet er kunnskapsbasert og godt organisert på tvers av sektorer
og forvaltningsnivåer
13. Målsetning: Boligtilbud og tjenester utvikles i dialog med brukerne

Nr

Tiltak

Hovedansvarlig
direktorat

50

Dele erfaringer fra Østfolds- og Hordalandsprosjektet.
Fylkesmannens bidrag til bosetting og integrering av flyktninger

Integrerings- og
Mangfoldsdirektoratet

51

Måling av oppnådde resultater ved bosetting av løslatte – Bedre ut
enn inn

Kriminalomsorgsdep.

52

Koordinere innsatsen med strategien Barn som lever i fattigdom
(2015-2017)

Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet

53

Styrke innsatsen til kommuner og fylkeskommuner rettet mot utsatte Helsedirektoratet
barn og unge under 24 år (0 – 24 samarbeidet)

54

Koordinere innsatsen med Opptrappingsplanen for rusfeltet
2016 – 2020

Helsedirektoratet

55

Gjennomføre forsøket «NAV-veileder i videregående skole»

Arbeids- og
velferdsdirektoratet

56

Gjennomføre metodeutviklingsprosjekt «Helhetlig oppfølging av
lavinntektsfamilier»

Arbeids- og
velferdsdirektoratet

57

Videreutvikling av læringsnettverk for gode pasientforløp for voksne,
og for barn og unge med psykisk helse og/eller rusproblemer.

Helsedirektoratet

58

Økt beboerorganisering i leiemarkedet.

Husbanken

59

Flere direktorater har tilskuddsordninger som kan støtte opp under
frivillighet og sivilsamfunnsengasjement på det boligsosiale området:
• Tilskudd til ideelle og frivillige organisasjoner som driver
aktivitetstilbud (Hdir)
• Tilskudd til institusjonsbaserte tiltak (Hdir)
• Tilskuddsmidler aktivisering og arbeidstrening / frivillige
(Arbeids- - og velferdsdirektoratet)
• Tilskudd til frivillig virksomhet (KDI)
• Tilskudd til informasjons- og veiledningstiltak rettet mot
innvandrere/tiltak knyttet til intensjonsavtaler mellom IMDi og
frivillige organisasjoner (IMDi)
• Boligsosialt kompetansetilskudd (Husbanken)

60

Høyne innovasjonstakten i boligsosialt arbeid gjennom å:
- Stimulere til nytenkning og sosial innovasjon i dialog med
kommunene og de øvrige velferdsdirektoratene
- Spre informasjon om pågående innovasjonsprosjekter på det
boligsosiale området

Helsedirektoratet
Arbeids- og
velferdsdirektoratet
Kriminalomsorgen
Integrerings- og
mangfolddirektoratet
Husbanken
Kriminalomsorgen
Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet
Husbanken
Husbanken

Tiltak for å nå målsetningene under innsatsområdet «stimulere til nytenkning og sosial
innovasjon»:
14. Målsetning: Innovasjon og utvikling av det boligsosiale arbeidet gjøres i samarbeid og
samhandling mellom ulike involverte aktører

Nr

Tiltak

Hovedansvarlig
direktorat

61

Prosjekt tjenesteutvikling – kommunenes drømmekvalifiseringsløp

Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet

62

Formidle informasjon om utprøvingsprosjektet Kartlegging og
utviklingsarbeid i nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse
2015 - 2018

Helsedirektoratet

63

Veivisere i lokalt folkehelsearbeid

Helsedirektoratet

64

Bistå kommunene til å ha god oversikt over boligbehov i kommunene Husbanken
gjennom utvikling av behovsmeldingspilot.

Tiltak for å nå målsetningene under innsatsområdet «planlegge for gode bomiljøer»:
15. Målsetning: Kommunene tar boligsosiale hensyn i areal- og samfunnsplanleggingen. Kommunene
planlegger for mange nok boliger, og boliger og nærmiljø av god kvalitet

Nr

Tiltak

Hovedansvarlig
direktorat

65

Arbeide for at kommunene tar boligsosiale hensyn i areal- og
samfunnsplanlegging. Helhetlig boligpolitisk planlegging vektlegges.

Husbanken

40

Integrerings- og
mangsfoldsdirektoratet
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