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BOLIG FOR VELFERD - HOVEDINDIKATORER
Boligsosialt arbeid handler både om å skaffe boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet
og styrke den enkeltes mulighet til å mestre boforholdet.

Her presenteres noen hovedindikatorer for
strategien Bolig for velferd
som samlet gir et kortfattet og oversiktlig bilde av
status pr 2014/2015 i det boligsosiale arbeidet.

Innsatsområde

HJELP FRA MIDLERTIDIG TIL VARIG BOLIG

5 438
73%

bodde i midlertidig botilbud
under 3 mnd

11 342

Totalt antall
bosatte flyktninger

4

124

husstander oppholdt seg
i midlertidig botilbud

barnefamilier bodde i midlertidig
botilbud under 3 mnd

51%

av flyktningene ble bosatt
innen 6 mnd
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Innsatsområde

HJELP TIL Å SKAFFE EGNET BOLIG

105 000

kommunale utleieboliger

48%

av de kommunale utleieboligene
var tilgjengelig for rullestolbrukere

47%

av startlånmottakerne
var barnefamilier

11%

8 770

husstander mottok
startlån

av startlånmottakerne bodde i
kommunale utleieboliger

111 400

husstander mottok bostøtte
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11,5%

av bostøttemottakerne var
barnefamilier

5

Innsatsområde

GI OPPFØLGING OG TJENESTER I HJEMMET

108

kommuner hadde et
oppsøkende team
i psykisk helse og
rusarbeid

Innsatsområde

SIKRE GOD STYRING OG MÅLRETTING AV
ARBEIDET

26%

av kommunene opplevde å møte en
samordnet stat
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Strategiens hovedmål, innsatsområder og den særlige innsatsen rettet mot
barnefamilier og unge er operasjonalisert i 15 målsettinger. Disse målsettingene
uttrykker ambisjonsnivået for strategien, og gir føringer for hva som skal oppnås i
perioden. De gir også grunnlag for utvikling av styringsparametere og tydelige
resultatmål, og for å målrette virkemidler og aktiviteter.
Hovedmål 1: Alle skal ha et godt sted å bo
Innsatsområde:
Hjelp fra midlertidig til varig bolig

Innsatsområde:
Hjelp til å skaffe egnet bolig

1.

Vanskeligstilte som er i en overgangsfase sikres
en varig bolig.

5.

Det utvikles et variert tilbud av egnede boliger i
kommunene.

2.

Ingen skal bo i midlertidige botilbud i mer enn
tre måneder

6.

Utleieboliger skal være av god kvalitet i et godt
bomiljø

3.

Ingen barnefamilier eller unge skal tilbringe tid i
midlertidig botilbud.

7.

Vanskeligstilte får veiledning om det private
leiemarkedet

4.

Rask bosetting av flyktninger i kommunene

8.

Vanskeligstilte får hjelp til å kjøpe bolig

9.

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 boforholdet
Innsatsområde:
Forhindre utkastelser

Innsatsområde:
Gi oppfølging og tjenester i hjemmet

10. Kommunene har internkontrollsystemer for
husstander som står i fare for å bli kastet ut av
boligen

11. Alle med behov skal motta tilstrekkelig med
tjenester til å opprettholde en trygg og god
bosituasjon.

Hovedmål 3: Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv
Innsatsområde:
Sikre god styring og målretting av arbeidet

Innsatsområde:
Stimulere til nytenking og sosial innovasjon

12. Det boligsosiale arbeidet er kunnskapsbasert
og godt organisert på tvers av sektorer og
forvaltningsnivåer.

14. Innovasjon og utvikling av det boligsosiale
arbeidet gjøres i samarbeid og samhandling
mellom ulike involverte aktører

13. Boligtilbud og tjenester utvikles i dialog med
brukerne

Innsatsområde: Planlegge for gode bomiljø
15. Kommunene tar boligsosiale hensyn i areal- og
samfunnsplanleggingen. Kommunene planlegger for mange nok boliger, og boliger og
nærmiljø av god kvalitet.

Målsettingene er igjen operasjonalisert i konkrete resultatmål med tilhørende
styringsparametere. Disse parameterne gir grunnlag for å vurdere i hvilken grad
resultatmålene nås. De enkelte parameterne er nærmere omtalt i sluttrapporten for
bedre styringsinformasjon.
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Denne statusrapporten gir en oversikt over status på det boligsosiale arbeidet knyttet
til strategien Bolig for velferd per 2014/2015. Statusrapporten vil utgjøre en
«nullpunktsmåling» med utgangspunkt i de valgte styringsparameterne som blir
presentert i sluttrapporten.
I statusrapporten vil vi foreta en vurdering av status per 2014/2015 på
styringsparameterne sett i forhold til ambisjonsnivået i resultatmålene. Vi vil ikke
kommentere eller vurdere historiske data utover 2014/2015.
I tråd med styringshjulet til DFØ vil statusrapporten følges opp av årlige
resultatrapporter som gjør det mulig å følge utviklingen fram til og med 2020. Det vil gi
grunnlag for å kunne foreta analyser av data og bruke resultatene til læring og
forbedring (steg 3 og 4 i styringshjulet). Flere resultater over tid gir bedre grunnlag for
å trekke konklusjoner om eventuelle behov for endringer.

Figur 1.1.1 Styringshjulet

Vi har data per i dag til å fastsette nullpunkt for mange av styringsparametere i denne
rapporten, men for enkelte parametere må nullpunktet utvikles nærmere (merket NA i
tabellen). En rekke utviklingsløp for ny styringsinformasjon er også anbefalt (se kapittel
6 i sluttrapporten). Dette medfører at det per i dag er utfordrende å gjøre en helhetlig
vurdering av status for målsettingene sett under ett. Vi vil følge opp med ytterligere
vurderinger og analyser av måloppnåelse i de årlige resultatrapportene.
Ambisjonsnivået i resultatmålene er tilpasset status ved oppstart av strategien Bolig for
velferd. På noen områder er nåsituasjonen tilfredsstillende. Mens for andre områder vil
det kreves at betydelig endringer gjennomføres for at ambisjonsnivået i resultatmålet
skal kunne nås.
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2. STATUS PR 2014/2015

2.1 Vanskeligstilte som er i en overgangsfase skal sikres en varig bolig
Fra strategien Bolig for velferd:
Dess tidligere i et behandlingsopphold man starter arbeidet med å skaffe bolig og opprette kontakt
med det øvrige tjenesteapparatet, dess mer sannsynlig vil det være at man har skaffet bolig og
nødvendige tjenester ved utskriving.

Kritisk
suksessfaktor

Styringsparameter Resultatmål

80 % skårer grønt
på variabelen bolig i
Brukerplan innen
2020

Status 2014/2015

Målemetode

Ansvar

74 % bor i egen
bolig og skårer
grønt på variabelen
bolig

Brukerplan

HELSEDIR

76 % av LAR
pasientene bodde i
egen bolig

Årlig status
rapport om
LAR (Seraf)

HELSEDIR

Personer med kjent
rus- eller rus- og
psykisk helse
problematikk sikres
egen bolig (leid eller
eid)

Andel som bor i
egen bolig (leid eller
eid) og som skårer
grønt på variabelen
bolig

Personer i LAR1)
behandling sikres en
varig egnet bolig

Andel LAR-pasienter 85 % av LARi varig egnet bolig
pasienter skal bo i
varig egnet bolig
innen 2020

Beboere skal ikke
flytte til en farlig
bosituasjon etter
krisesenteropphold

Andel som flytter
tilbake til
voldsutøver

15 % flyttet tilbake
Andel som flytter
til voldsutøver
tilbake til
voldsutøver etter
endt
krisesenteropphold
skal reduseres med
5 prosentpoeng
innen 2020

Rapportering
fra
krisesentertilbudene

BUFDIR

Kunnskap om
bostedsløse blant
sosialhjelpsmottakere slik at
tiltak igangsettes for
å sikre varig bolig

Sosialhjelpsmottakere som er
uten bolig

Antall sosialhjelps- 5 000 sosialhjelpsmottakere var uten
mottakere uten
bolig skal reduseres bolig
med 30 % innen
2020

KOSTRA

AVDIR

1) LAR: Legemiddelassistert rehabilitering. Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) - ble et reelt nasjonalt behandlingstilbud fra og
med 1998. Formålet med behandlingen er å bidra til at mennesker med opioidavhengighet får økt livskvalitet og at den enkelte
får bistand til å endre sin livssituasjon gjennom gradvis bedring av sitt optimale mestrings- og funksjonsnivå. Formålet er også å
redusere skadene av opioidbruk og faren for overdosedødsfall
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Kommentar til styringsparameterne
I følge Brukerplan2) bodde 74 prosent av personene med kjent rus eller rus- og psykiske lidelser i egen
bolig i 2014. Totalt er det registrert 17 526 brukere med rusproblemer og psykiske helseproblemer.
Brukerne er fordelt på 201 kommuner. Resultatmålet for dette styringsparametere er at innen 2020 skal
80 prosent skåre grønt på variablene bolig i brukerplan.
I 2014 var totalt 7055 personer i LAR-behandling. Andel LAR-pasienter som bodde i egen bolig var 76
prosent. Innen 2020 er målet at 85 prosent av LAR-pasientene skal bo i varig egnet bolig.
Rapportering fra krisesentrene i 2014 viste at 341 av 2273 personer, det vil si 15 prosent, flyttet tilbake til
voldsutøver etter opphold på krisesenter. Ved opphold i krisesenter er målet at andelen av opphold som
ender med at beboer drar tilbake til voldsutøverer skal reduseres med 5 prosentpoeng innen 2020.
Av totalt 133 483 sosialhjelpsmottakere var ca. 5000 (4 prosent) uten egen bolig. I 2014 ble det for første
gang innhentet data om sosialhjelpsmottakeres boforhold. Over halvparten (51 prosent) bodde i leid
privat bolig, 29 prosent leide hos kommunen, mens 8 prosent eide boligen selv. Målet er at innen 2020
skal antall sosialhjelpsmottakere uten egen bolig reduseres med 30 prosent. I KOSTRA registreres
boforhold ved siste kontakt. Det blir ikke fanget opp hva som skjer videre med sosialhjelpsmottakerne.

2) BrukerPlan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfang og karakteren av rusmiddelmisbruk i kommunen. Fra og
med 2015 omfatter kartleggingene i tillegg personer med kjent psykisk helseproblem, uten rusproblemer
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2.2 Ingen skal bo i midlertidig botilbud i mer enn tre måneder
Fra strategien Bolig for velferd:
Alle som ikke har et sted å oppholde seg og sove det neste døgnet, har krav på et midlertidig botilbud
fra kommunen.” Midlertidig botilbud er her et tilbud gitt etter lov om sosiale tjenester i NAV § 27.

Kritisk
suksessfaktor

Styringsparameter Resultatmål

Status 2014/2015

Målemetode

Ansvar

Midlertidige boliger
brukes kun i korte
perioder der det ikke
er mulig å bistå med å
finne umiddelbare,
permanente
boligløsninger

Andel husstander i
midlertidig botilbud
med varighet 0-3
mnd.

Ingen skal bo i
midlertidig
botilbud3) i mer enn
3 måneder innen
2020

73 % oppholdt seg i KOSTRA
midlertidig botilbud
i 0-3 mnd

AVDIR

God
rapporteringskvalitet,
og lik forståelse av
bruk av midlertidig
bolig i NAV

Antall husstander i
midlertidige
botilbud i mer enn 3
måneder

Ingen skal bo i
midlertidig botilbud
i mer enn 3
måneder innen
2020

KOSTRA
1 482 husstander
oppholdt seg i
midlertidig botilbud
mer enn 3 mnd

AVDIR

Støttedata

Status 2014/2015

Målemetode

Antall personer på natthjem

561

KOSTRA

Antall i midlertidige botilbud

5 438

KOSTRA

Kommentar til styringsparameterne
I 2014 var det 5 438 husstander som benyttet midlertidig botilbud. Av disse oppholdt 73% seg i det
midlertidige botilbudet i mindre enn tre måneder. 1 482 husstander oppholdt seg over tre måneder i
botilbudet. 561 personer bodde i samme periode på natthjem. Midlertidige botilbud og natthjem er to
ulike tilbud som ikke direkte kan sammenlignes. Målet i strategiperioden er at ingen skal bo i midlertidig
botilbud mer enn 3 måneder.
3) Midlertidig botilbud defineres innenfor strategiens målsetninger med utgangspunkt i botilbud gitt etter lov om sosiale tjenester i NAV §
27 og som innrapporteringen i KOSTRA: «Midlertidig botilbud er tilbud der det ikke inngås husleiekontrakt. Botilbud med korttidskontrakt
og korttidsopphold på institusjon, regnes ikke som midlertidig botilbud». KOSTRA-tall for opphold i midlertidig botilbud over og under tre
måneder kan brukes på kommunalt nivå.
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2.3 Ingen barnefamilier eller unge skal tilbringe tid i midlertidig botilbud
Fra strategien Bolig for velferd:
Vi vil derfor forsterke innsatsen overfor barn og unge som ikke bor bra. Dette er viktig for barna her
og nå, og for å forebygge reproduksjonen av sosial ulikhet.

Kritisk
suksessfaktor

Styringsparameter Resultatmål

Status 2014/2015

Målemetode

Ansvar

Der midlertidig bolig
brukes for
barnefamilier, skal
oppholdet være av
kort varighet,
maksimalt 3 måneder

Andel barnefamilier
i midlertidig
botilbud med
varighet 0 til 3
måneder

Ingen barnefamilier
skal bo i midlertidig
botilbud innen
2020

KOSTRA
66 % av
barnefamiliene
oppholdt seg i
midlertidig botilbud
med varighet 0 til
tre mnd

AVDIR

Midlertidig botilbud
skal bare brukes i
akutte situasjoner for
barnefamilier der det
ikke er mulig/
hensiktsmessig å
bistå til å finne
umiddelbare,
permanente
boligløsninger

Antall barnefamilier
i midlertidig
botilbud

Ingen barnefamilier Totalt oppholdt 363 KOSTRA
skal bo i midlertidig barnefamilier seg i
midlertidig botilbud
botilbud innen
2020

AVDIR

Opphold i
beredskapshjem som
barneverntiltak bør
ikke overstige 3
måneder grunnet
mulige
skadevirkninger av å
befinne seg i en
midlertidig og
uavklart
omsorgssituasjon
over tid

Andel avsluttede
akuttopphold i
beredskapshjem
der barnet var
plassert etter en
akutthjemmel med
en varighet på 0- 3
måneder

Andelen avsluttede
akuttopphold skal
være 75% innen
2020

14

45 % av avsluttede
akuttopphold i
beredskapshjem
hadde en varighet
på 0- 3 måneder

Intern
rapportering
Bufdir

BUFDIR
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Kritisk
suksessfaktor

Styringsparameter Resultatmål

Status 2014/2015

Målemetode

Ansvar

Antall barn som har
vedtak om fosterhjem
og som venter i
midlertidige tiltak,
bør være lavest mulig
grunnet mulige
skadevirkninger av å
befinne seg i en
midlertidig og
uavklart
omsorgssituasjon
over tid

Antall barn som har
ventet mer enn 6
uker etter vedtak
om fosterhjem, og
som venter i
midlertidige tiltak.

Ingen barn skal
vente mer enn 6
uker innen 2020

274 barn hadde
ventet i mer enn
seks uker

Intern
rapportering
Bufdir

BUFDIR

Bostøtteordningen
skal ha økt betydning
som virkemiddel for
barnefamilier
(forebygge
bostedsløshet)

Andel barnefamilier
som mottar
bostøtte av totalt
antall
bostøttemottakere

Alle barnefamilier
som har rett til
bostøtte skal få det
innen 2020

12 % av alle
bostøttemottakere
var barnefamilier

Husbankstatistikk

HB

Støttedata

Status 2014/2015

Målemetode

Andel i midlertidige botilbud

21 % av bostedsløse barnefamilier

Kartlegging bostedsløse
2012

Kommunes grad av oversikt over
boforholdene til barnefamilier som er
vanskeligstilte på boligmarkedet

60% oppgav at de i stor grad har
oversikt over boforholdene til
vanskeligstilte barnefamilier

Husbankens
kommuneundersøkelse

Kommunes grad av oversikt over
boforholdene til unge som er vanskeligstilte
på boligmarkedet

57% oppgav at de i stor grad har
oversikt over boforholdene til
vanskeligstilte unge

Husbankens
kommuneundersøkelse

Kommentar til styringsparameterne
I 2014 opphold til sammen 363 barnefamilier seg i midlertidig botilbud. Av disse oppholdt 66 prosent seg i
botilbudet i mindre enn tre måneder. Innen 2020 skal ingen barnefamilier bo i midlertidige botilbud.
Andel lange opphold er høyere for barnefamilier enn for andre. I 2014 hadde totalt 61 kommuner
barnefamilier i midlertidig botilbud. Kartleggingen av bostedsløse i 2012 viste at 21 prosent av de
bostedsløse barnefamiliene oppholdt seg i midlertidig botilbud.
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I 2014 hadde 55 prosent av de avsluttede akuttoppholdene i beredskapshjem gjennom Bufetat en
varighet på under tre måneder. Målsettingen er at innen 2020 skal denne andelen være 75 prosent. At
barn bor lenge i midlertidige tiltak som beredskapshjem har sammenheng med at det er utfordrende å
finne riktig fosterhjem. Ved utgangen av 2014 var det 274 barn med vedtak om fosterhjem som hadde
ventet på tildeling av fosterhjem i mer enn seks uker. Målsettingen er at innen 2020 skal ingen barn vente
i mer enn seks uker etter de har fått vedtak om fosterhjem.
Totalt mottok 111 414 husstander bostøtte i 2014. Av disse var 12 874 barnefamilier. Dette innebærer at 12
prosent av alle bostøttemottakere var barnefamilier. Resultatmålet for 2020 er at alle barnefamilier som
har rett til bostøtte skal få det. SSB arbeider med å framskaffe tallgrunnlaget.
I Husbankens nasjonale kommuneundersøkelse oppgav kommunene at de kun har middels oversikt over
boforholdene til barnefamilier som er vanskeligstilt på boligmarkedet og vanskeligstilt ungdom.
Det er pr i dag ingen egen rapportering fra kommunene på bosituasjonen for unge under 25 år, men det
er fremmet et forslag om at rapportering på unge under 25 år i midlertidig botilbud blir tatt inn i KOSTRA.
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2.4 Rask bosetting av flyktninger i kommune
Fra strategien Bolig for velferd:
Å bosette flyktninger er en varig oppgave for kommunene. I dette arbeidet opplever mange
kommuner at mangel på egnede boliger til rett tid og på rett sted gjør at de ikke kan ta imot flere
flyktninger.

Kritisk
suksessfaktor
Kommunene har
tilstrekkelig antall
bosettingsplasser

Styringsparameter Resultatmål

Status 2014/2015

Målemetode

Ansvar

Tid fra vedtak om
opphold til bosatt i
en kommune

55 % av
flyktningene skal
være bosatt innen
6 måneder etter at
vedtak om opphold
i Norge eller
reisetillatelse er
gitt. Resterende
andel skal bosettes
innen 12 måneder
(kan endres årlig)

51 % ble bosatt
innen 6 måneder

Bosettingsstatistikk
IMDi

IMDI

Kommunene vedtar
å ta imot det
antallet flyktninger
Nasjonalt utvalg for
bosetting har
fastsatt.

2 150 enslige
mindreårige
mellom 15 og 18 år
skal bosettes
(gjelder for 2016,
justeres årlig)

Kommunene
vedtok å bosette
691 enslige
mindreårige
flyktninger

Bosettingsstatistikk
IMDi

IMDI

Tid fra vedtak om
opphold for
barnefamilier til de
er bosatt i en
kommune

Barnefamilier i
asylmottak skal
bosettes innen tre
måneder etter at
de har fått vedtak
om opphold (kan
justeres årlig)

22 % av barn i
familier i
asylmottak ble
bosatt innen 3
måneder

Bosettingsstatistikk
IMDi

IMDI
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Støttedata

Status 2014/2015

Målemetode

Vedtak om antall bostatte flyktninger i kommune

11 719

Bosettings-statistikk IMDi

Antall bostatte flyktninger i kommunene

11 342

Bosettings-statistikk IMDi

Kommentar til styringsparameterne
Om lag halvparten av alle flyktninger ble bosatt innen 6 måneder etter at vedtak om opphold i Norge var
gitt. Målet er at 55 prosent av alle flyktninger skal bosettes innen 6 måneder. Kommunene vedtok i 2015 å
bosette 11 719 personer. Det ble bosatt 11 342 personer, hvorav 691 enslige mindreårige flyktninger
under 18 år. Kun 22 prosent av barn i familier i asylmottak ble bosatt innen 3 måneder etter at de hadde
fått vedtak om opphold. Målet er at alle barn i familier skal bosettes innen 3 måneder etter at de har fått
vedtak om opphold.
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2.5 Det utvikles et variert tilbud av egnede boliger i kommunene
Fra strategien Bolig for velferd:
Kommunene skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på
boligmarkedet. Et virkemiddel som kommunene bruker for å følge opp dette ansvaret er å tildele
utleieboliger til vanskeligstilte. Gjennom grunnlån og tilskudd vil vi at kommunene skaffer flere egnede
utleieboliger til vanskeligstilte på boligmarkedet.

Kritisk
suksessfaktor
Fremskaffe flere
egnede kommunalt
disponerte boliger

Styringsparameter Resultatmål

Status 2014/2015

Målemetode

Antall kommunalt
disponerte boliger

Antall kommunalt
disponerte boliger
skal innen 2020
være økt med 10 %
i forhold til antallet
i 2014

105 567 kommunalt KOSTRA
disponerte boliger

Antall kommunalt
disponerte boliger
fremskaffet ved
hjelp av tilskudd til
utleieboliger

I løpet av 2016 skal
minst 2000
kommunalt
disponerte boliger
ha fått tilsagn om
tilskudd til
utleieboliger (antall
boliger justeres
hvert år)

1 166 tilskudd til
kommunalt
disponerte
utleieboliger

KOSTRA
Brutto investeringer Bruttoinvesteringer Bruttoinvesteringen til
skal øke med 5 %
til boligformål per
boligformål per
årlig frem til 2020
innbygger
innbygger var 1 208
kroner

Fremskaffelse av flere
nye egnede boliger til
målgruppen personer
med
rusmiddelproblemer
og/eller psykiske
lidelser, jmf
opptrappingsplanen
for rusfeltet

Antall nye
kommunalt
disponerte boliger
for målgruppen
med rusmiddelproblemer og/eller
psykiske lidelser

Nasjonalt prosjekt for bedre styringsinformasjon

Det skal innen 2020
fremskaffes 500
nye kommunalt
disponerte boliger
for målgruppen
med rusmiddelproblemer og/eller
psykiske lidelser

NA

HB

Husbank
statistikk

Kommunens
økonomiske
prioriteringer til
investeringer i den
kommunale
boligmassen

Ansvar

HB

HB

Husbank
statistikk

HB
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Kritisk
suksessfaktor

Styringsparameter Resultatmål

Status 2014/2015

Målemetode

Ansvar

Samarbeid mellom
kommuner og private
utbyggere for å
fremskaffe flere
boliger i gode
bomiljøer ved bruk av
tilvisningsavtaler og
grunnlån

Antall nye
utleieboliger som er
fremskaffet
gjennom
tilvisingsavtaler

Minst 300 nye
utleieboliger med
kommunal
tilvisningsavtale
har fått tilsagn om
finansiering med
grunnlån uten
tilskudd til
utleieboliger i 2016
(antall utleieboliger
- justeres hvert år)

NA

Husbank
statistikk

HB

Samarbeid mellom
kommuner og private
utbyggere for å
fremskaffe flere
boliger i gode
bomiljøer ved bruk av
tilvisningsavtaler og
grunnlån

Antall nye
utleieboliger som er
fremskaffet
gjennom
tilvisingsavtaler

Minst 300 nye
utleieboliger med
kommunal
tilvisningsavtale
har fått tilsagn om
finansiering med
grunnlån uten
tilskudd til
utleieboliger i 2016
(antall utleieboliger
- justeres hvert år)

NA

Husbank
statistikk

HB

Antall nye
utleieboliger som er
framskaffet
gjennom kun
grunnlån

Minst 1000 nye
utleieboliger skal
framskaffes
gjennom grunnlån
pr år fram til 2020

317 nye
utleieboliger
framskaffet
gjennom grunnlån

Husbank
statistikk

HB

Andel kommuner
som tar i bruk
tilvisningsavtaler
for å framskaffe
boliger

10 % av alle
NA
kommuner skal
innen 2020 ta i bruk
tilvisningsavtaler4)
for å fremskaffe
boliger

Husbank
statistikk

HB

Antall nyinnflyttede
sett i forhold til
totalt antall
kommunalt
disponerte boliger 5)

Det nasjonale
snittet for
gjennomstrømming i
kommunalt
disponerte boliger
skal økes med 10 %
innen 2020

KOSTRA

HB

Økt
gjennomstrømming i
kommunalt
disponerte boliger

Gjennomstrømming i de
kommunalt
disponerte
boligene var 12,3 %

4) En tilvisningsavtale innebærer en avtale mellom utleier og kommune/bydel hvor kommunen gis rett til å henvise sine boligsøkere til boliger
omfattet av tilvisningsavtalen, men hvor selve leieavtalen inngås mellom utleier og den tilviste boligsøker. Kommunen har ingen forpliktelser i
forhold til selve leieforholdet
5) Totalen inkluderer også bl. a 6 600 brukereide boliger hvor det ikke gis vedtak, men hvor kommunen må godkjenne kjøper
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Støttedata

Status 2014/2015

Målemetode

Antall kommunalt disponerte boliger pr. 1000 innbyggere

20 kommunalt disponerte
boliger pr 1000 innbygger

KOSTRA

Antall innflyttede i kommunalt disponerte boliger

12 973 innflyttede husstander

KOSTRA

Kommunens brutto investeringer til boligformål totalt per år

6,2 milliarder kroner i
bruttoinvesteringer til
boligformål

KOSTRA

Kommentar til styringsparameterne
Ved utgangen av 2014 var det totalt 105 567 kommunalt disponerte boliger. Husbanken ga i 2014 tilskudd
til 1 166 utleieboliger. Dekningsgraden for kommunalt disponerte bolig var 20 per 1 000 innbygger.
Resultatmålet for strategiperioden er at antall kommunalt disponerte boliger skal øke med 10 prosent.
For boliger som blir fremskaffet ved hjelp av Husbankens tilskudd til utleieboliger vil det bli satt årlige
resultatmål. Målet for 2016 er at minst 2000 kommunalt disponerte boliger skal få tilsagn om tilskudd.
I 2014 var bruttoinvesteringen til boligformål på 1 208 kroner per innbygger, og det ble totalt investert 6,2
milliarder kroner til boligformål samme år6). Investeringer til boligformål er et mål på aktiviteten og
ressursinnsatsen i kommunene. Fram til 2020 skal bruttoinvesteringene til kommunalt disponerte boliger
øke med 5 prosent årlig.
I 2014 hadde ikke Husbanken tilgjengelig tall for målgruppen med rusmiddelproblemer og/eller psykiske
lidelser, men fra 2016 skal det være mulig å framskaffe tall for målgruppen i Husbankens statistikk. Jf
opptrappingsplan for rusfeltet skal det innen 2020 fremskaffes 500 nye kommunalt disponerte boliger for
målgruppen med rusmiddelproblemer og/eller psykiske lidelser.
Fra og med 2016 vil det være mulig å hente ut informasjon om antall nye utleieboliger som er fremskaffet
gjennom tilvisningsavtaler gjennom Husbanken sitt saksbehandlingssystem.
Husbankens statistikk viser at det i 2014 ble gitt grunnlån til 317 nye utleieboliger. Målet er at det fram til
2020 skal framskaffes minst 1000 nye utleieboliger gjennom grunnlånet pr år.
Fra og med 2016 vil det kunne rapporteres på andel kommuner som tar i bruk tilvisningsavtaler for å
fremskaffe boliger.
I 2014 flyttet 12 973 husstander inn i en kommunal bolig. I forhold til den totale boligmassen gir dette en
gjennomstrømning på 12,3 prosent. Flere vil få bolighjelp ved å øke gjennomstrømmingen av leietakere i
kommunalt disponerte boliger. For å kunne beregne dette må vi se på andel nyinnflyttede i forhold til den
disponible boligmassen. KOSTRA har ingen rapportering på hvor lenge leietakere bor eller hvem som
flytter ut av de kommunalt disponerte boligene.
6) Tallene viser kostnader som føres i kommuneregnskapet inkludert kommunale foretak, men ikke kommunalt eide aksjeselskap.
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2.6 Utleieboliger skal være av god kvalitet og i godt bomiljø
Fra strategien Bolig for velferd:
Vi vil at de statlige virkemidlene i større grad støtter opp om langsiktig planlegging og utvikling av den
kommunale boligmassen for vanskeligstilte på boligmarkedet. Flest mulig skal bo i mest mulig vanlige
boliger i ordinære bomiljøer og ha mulighet til å leve selvstendige aktive liv. Om den særlige innsatsen:
Barn i lavinntektsfamilier bor ofte dårligere og trangere enn andre, og de bor sjeldnere i en bolig som
familien eier selv.

Kritisk
suksessfaktor

Styringsparameter Resultatmål

Status 2014/2015

Målemetode

Ansvar

Øke antall kommunalt
disponerte boliger
som er tilgjengelige
for rullestolbrukere
(UU)

Andel kommunalt
disponerte boliger
som er tilgjengelige
for rullestolbrukere

55% av alle
kommunalt
disponerte boliger
skal være
tilgjengelige for
rullestolbrukere
innen 2020

48 % av de
kommunalt
disponerte
boligene var
tilgjengelige for
rullestolbrukere

KOSTRA

HB

God sammensetning
av boligmassen

Andel nyanskaffede
kommunalt
disponerte boliger
som ikke er
samlokalisert med
andre kommunal
disponerte boliger

50 % av alle
nyanskaffede
kommunalt
disponerte boliger
skal ikke være
samlokalisert med
andre kommunalt
disponerte boliger
fra 2017

NA

Husbank
statistikk

HB
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Kritisk
suksessfaktor
Fremskaffe
utleieboliger som er
egnet for
barnefamilier

Styringsparameter Resultatmål

Status 2014/2015

Andel av tilskudd til
utleieboliger til
boliger over 65 kvm

43,5% av rammen
20% av den årlige
gikk til boliger over
rammen for
65 kvm.
tilskudd til
utleieboliger skal
prioriteres til
boliger over 65 kvm
fra 2017

Andel av boliger
med
tilvisningsavtaler
som er over 65 kvm

20% av boliger med
tilvisningsavtale
skal være over 65
kvm fra 2017

NA

Målemetode

Ansvar

Husbank
statistikk

HB

Husbank
statistikk

HB

Kommentar til styringsparameterne
Rapporteringen i KOSTRA i 2014 viser at 48 %7) av de kommunalt disponerte boligene var tilgjengelig for
rullestolbrukere. Denne kvalitetsindikatoren gir noe informasjon om kvaliteten på boligene. Målet er at
innen 2020 skal 55 prosent av de kommunalt disponerte boligene være tilgjengelige for rullestolbrukere.
Data fra Husbankens utmåling av tilskudd til utleieboliger viser at hele 44 prosent av den totale rammen
ble gitt boliger med en størrelse over 65 kvm.
7) Tilsvarer 50 989 kommunalt disponerte boliger
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2.7 Vanskeligstilte får veiledning om det private leiemarkedet
Fra strategien Bolig for velferd:
Både manglende kunnskap og bevisste brudd på bestemmelser om leierens rettigheter har betydning
for leieforholdet. Økt kunnskap om rettighetene og god bistand fra blant annet
leieboerorganisasjoner kan styrke leierens rettsikkerhet.

Kritisk
suksessfaktor

Styringsparameter Resultatmål

Status 2014/2015

Leieboerforeningen
gir veiledning om det
private leiemarkedet

Omfang av
veiledning fra
Leieboerforeningen
om det private
leiemarkedet

Leieboerforeningen NA
gir veiledning om
det private
leiemarkedet fra
2017

Kommunene gir
veiledning om det
private leiemarkedet

Andel kommuner
som har etablert
rutiner for å veilede
om det private
leiemarkedet

Andel kommuner
som oppgir at de
har etablert rutiner
for veiledning om
det private
leiemarkedet, skal
inne 2020 øke med
25%

Målemetode

Ansvar

Rapportering
fra
leieboerforeningen

HB

Husbanken sin
54 % oppgav at de
har etablert rutiner kommunefor å veilede om det undersøkelse
private
leiemarkedet

HB

Kommentar til styringsparameterne
I løpet av 2016 skal det etableres rapportering på omfanget av veiledningen i det private leiemarkedet fra
Leieboerforeningen.
I Husbankens kommuneundersøkelse oppgir om lag halvparten (54 prosent) av kommunene at de har
etablert rutiner for å veilede innbyggere som er i kontakt med det kommunale tjenesteapparatet om det
privat leiemarkedet. De mest bruke tiltakene er at kommunene formidler kontakt med utleiere, finner
fram til visninger, samt hjelp til garanti og depositum. Noen kommuner har også tilbud om følge på
visning og egen «boligskole». Bruk av frivillige er svært begrenset.
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2.8 Vanskeligstilte får hjelp til å kjøpe bolig
Fra strategien Bolig for velferd:
Stadig flere kommuner bruker ulike modeller for leie-til-eie som en del av sitt boligsosiale arbeid, der
de systematisk hjelper sine leietakere til å bli boligeiere. Her er startlån og tilskudd til etablering
sentrale virkemidler.

Kritisk
suksessfaktor
Målrettet bruk av
startlån og tilskudd til
etablering for økt
eieretablering

Styringsparameter Resultatmål

Status 2014/2015

Målemetode

Ansvar

Antall som har kjøpt
bolig ved hjelp av
startlån

Antall som har
kjøpt bolig ved
hjelp av startlån
skal innen 2020 øke
med 20 %

8770 utbetalte
startlån

Husbank
statistikk

HB

Andel som leier
kommunal bolig
som har kjøpt bolig
ved hjelp av startlån
av alle
startlånmottakere

Andel som leier
kommunal bolig
som har kjøpt bolig
ved hjelp av
startlån av alle
startlån-mottakere
skal innen 2020
være 15%

11 % av de som
leier kommunal
bolig fikk kjøpt
bolig ved hjelp av
startlån

Husbank
statistikk

HB

Antall leietakere
som har kjøpt bolig
ved hjelp av tilskudd
til etablering

Antall leietakere
som kjøper bolig
ved hjelp av
tilskudd til
etablering skal
innen 2020 øke
med 20% fra 2014

914 leietakere har
kjøpt bolig ved
hjelp av tilskudd til
etablering

Husbank
statistikk

HB
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Kritisk
suksessfaktor

Styringsparameter Resultatmål

Status 2014/2015

Målemetode

Andel startlån til
barnefamilier

Minst 50 % av alle
startlån skal gå til
barnefamilier
(gjelder hvert år i
strategiperioden)

47 % av alle startlån Husbank
statistikk
gikk til
barnefamilier

Andel tilskudd til
etablering til
barnefamilier

Minst 50 % av alle
tilskudd til
etablering skal gå
til barnefamilier
(gjelder hvert år i
strategiperioden)

39 % av mottakerne
var barnefamilier

Ansvar

HB

Kommentar til styringsparameterne
I 2014 ble det utbetalt til sammen 8 770 startlån. Målet er at dette skal øke med 20 prosent i
strategiperioden. 11 prosent av alle startlånmottakere leide kommunal bolig før de kjøpte egen bolig.
Målet er at dette skal økes til 15 prosent innen 2020.
914 leietakere har kjøpt bolig ved hjelp av tilskudd til etablering. Målet er at dette skal øke med 20 prosent
i strategiperioden.
Totalt mottok 4 091 barnefamilier startlån. Dette innebærer at 47 prosent av startlånet gikk til
barnefamilier. Av disse var 25 prosent par med barn og 22 prosent var eneforsørgere. Målet er at minst 50
prosent av startlånet hvert år i strategiperioden skal gå til barnefamilier. Andelen barnefamilier som
mottok tilskudd til etablering ligger noe lave og var i 2015 39 %.
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2.9 Vanskeligstilte som bor i en eid bolig skal ha en god og trygg
bosituasjon

Gjennomgangen av de vanskeligstilte på boligmarkedet som er utført av SSB viser at over halvparten bor i
eid bolig. Denne gruppen bør sikres bistand til utbedring og tilpasning av boligen, økonomisk rådgivning,
og mulighet til å kjøpe en mer egnet bolig.

Kritisk
suksessfaktor

Styringsparameter Resultatmål

Status 2014/2015

Målemetode

Ansvar

Startlån som
virkemiddel for
refinansiering slik at
en god og trygg
bosituasjon
opprettholdes

Andel startlån gitt
til vanskeligstilte
husstander til
refinansiering av eid
bolig

Innen 2020 skal
vanskeligstilte
husstander få
startlån til
refinansiering av
bolig

13,6 % av
startlånene ble gitt
til refinansiering av
eid bolig

Husbank
statistikk

HB

Økt satsing på
etterinstallering av
heis

Antall boliger som
har fått tilsagn om
tilskudd til heis

Antall boliger som
har fått tilsagn om
tilskudd til heis skal
øke med 10% i 2016
(%-sats justeres
hvert år)

1 152 boliger fikk
tilsagn om tilskudd
til heis

Husbank
statistikk

HB

Økt bruk av tilskudd
til
tilstandsvurderinger

Antall boliger som
har fått tilsagn om
tilskudd til
tilstandsvurderinger

Antall boliger som
har fått tilsagn om
tilskudd til
tilstandsvurderinger skal
øke med 10% i 2016
(%-sats justeres
hvert år)

14 367 boliger fikk
tilsagn om tilskudd
til
tilstandsvurdering

Husbank
statistikk

HB

Bostøtten som
virkemiddel for å
bidra til god og trygg
bosituasjon for
barnefamilier

Andel barnefamilier
som mottar
bostøtte i eid bolig
av totalt antall
barnefamilier som
mottar bostøtte

Innen 2020 skal alle
barnefamilier med
behov motta
bostøtte i eid bolig

13,5% av barnefamiliene som
mottok bostøtte
bodde i eid bolig

Husbank
statistikk

HB

Nasjonalt prosjekt for bedre styringsinformasjon

27

Støttedata

Status 2014/2015

Andel barnefamilier i eid bolig blant mottakere av tilskudd til etablering

25%

Målemetode

Husbank
statistikk

Kommentar til styringsparameterne
13,6 prosent av startlånet ble gitt til refinansiering av eid bolig til vanskeligstilte husstander. I løpet av
strategiperioden skal vanskeligstilte husstander få startlån til refinansiering av bolig. 25 prosent av
barnefamiliene som mottok tilskudd til etablering bodde i eid bolig.
I 2014 ble det gitt tilsagn om etter-installering av heis til totalt 1 152 boliger. Målet for 2016 er at antall
boliger som har fått tilsagn om tilskudd til heis skal øke med 10 prosent.
Husbanken tildelte tilskudd til tilstandsvurdering til totalt 14 367 boliger. Målet er at tilskudd til
tilstandsvurdering skal øke med 10 prosent i 2016.
Data for bruk av rammen for tilskudd til tilpassing er tilgjengelig, med må analyseres nærmere før de kan
anvendes som styringsinformasjon. Dette vil bli fulgt opp i resultatrapporten.
13,5 prosent av 12 874 barnefamilier som mottok bostøtte bodde i eid bolig. Målet er at alle barnefamilier
som bor i eid bolig og har rett på bostøtte skal få det innen 2020.
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2.10 Kommunene har internkontrollsystemer for husstander som står i
fare for å bli kastet ut av boligen
Fra strategien Bolig for velferd:
For å forhindre utkastelser fra bolig på grunn av ubetalt husleie, er det behov for en samordnet, felles
innsats fra NAV-kontorene og Namsmannen.

Kritisk
suksessfaktor
I hvilken grad
kommunene har
etablert samarbeid
og systemer for
husstander som står i
fare for å bli kastet ut
av bolig

Styringsparameter Resultatmål

Andel kommuner
som oppgir at de
har etablert
samarbeid og
systemer for
husstander som
står i fare for å bli
kastet ut av bolig

Støttedata

Andel kommuner
som bekrefter at de
har etablert
samarbeid og
systemer for
husstander som
står i fare for å bli
kastet ut av bolig
skal innen 2020 øke
til 60%

Status 2014/2015

Målemetode

Ansvar

47% oppgav at de
har etablert
samarbeid og
systemer for
husstander som
står i fare for å bli
kastet ut av boligen

Husbankens
kommuneundersøkelse

HB

Status 2014/2015

Målemetode

Antall begjæringer

9 604 (2013)

Rapportering fra
Politidirektoratet

Antall gjennomførte utkastelser

1 930 (2013)

Rapportering fra
Politidirektoratet

Kommentar til styringsparameterne
Husbankens kommuneundersøkelse viser at 47 prosent av kommunene har etablert samarbeid og
systemer for husstander som står i fare for å bli kastet ut av boligen. Styringsparametere retter
oppmerksomhet om systemnivå og utvikling av kvalitet på området i kommunene, som igjen vil kunne
resultere i færre utkastelser.
Tall fra Politidirektoratet for 2013 viser at det ble sendt begjæring om utkastelse i 9 604 saker og 1 930 ble
gjennomført.
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2.11 Alle med behov skal motta tilstrekkelig med tjenester til å
opprettholde en trygg og god bosituasjon
Fra strategien Bolig for velferd:
Kommunene melder om at en stadig større andel av de som ber om hjelp til å skaffe bolig, også har
behov for andre tjenester.

Kritisk
suksessfaktor
Kartlegge oppbygging
av kapasitet i
kommunens rus og
psykisk helsetjeneste

Styringsparameter Resultatmål

Antall årsverk
rapportert totalt i
psykisk helse- og
rusarbeid

Kartlegge oppbygging Antall kommer med
av oppsøkende team i oppsøkende team
kommunen
Kartlegge oppbygging
av oppsøkende team i
samarbeid med
spesialisthelsetjenesten

Antall kommuner
med oppsøkende
team i samarbeid
med
spesialisthelsetjenesten

Status 2014/2015

Målemetode

Ansvar

Økt antall årsverk i
tjenestene til
personer med
psykiske og/eller
rusrelaterte
vansker/lidelser

10 429 årsverk

IS 24/8

HELSEDIR

Økende antall
kommuner med
oppsøkende team

108 kommuner

IS 24/8

HELSEDIR

Økende antall
kommuner med
oppsøkende team i
samarbeid med
spesialisthelsetjenesten

58 kommuner

IS 24/8

HELSEDIR

Støttedata
Antall årsverk i boliger med fast tilknyttet personell
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Status 2014/2015
4231

Målemetode
IS 24/8
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Kommentarer til styringsinformasjonen
En betydelig del av den samlede årsverksinnsatsen innenfor kommunalt psykisk helse- og rusarbeid er
innrettet mot bolig og mestring av boforhold. I 2015 utgjorde 41 prosent av årsverkene fast tilknyttet
personell i bolig, og 21 prosent hjemmetjenester/ambulante tjenester for hjemmeboende personer. Det
er rimelig å anta at økning i samlet årsverksinnsats vil bidra til tettere oppfølging og bedre koordinerte
tjenester knyttet til å bo og beholde bolig.
I 2015 ble det totalt rapportert inn 10 429 årsverk til psykisk helse- og rusarbeid i kommune. Av dette
utgjør «Boliger med fast tilknyttet personell» 4 231 årsverk. Målet for strategiperioden er at antall årsverk
skal økes i feltet.
108 kommuner har oppsøkende team i psykisk helse og rusarbeid. Målet for strategiperioden er at antall
kommuner med oppsøkende team til denne målgruppen skal øke. En betydelig høyere grad av større
kommuner enn mindre har oppsøkende team.
58 kommuner har oppsøkende team i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Målet er at dette antallet
skal økes i strategiperioden.
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2.12 Det boligsosiale arbeidet er kunnskapsbasert og godt organisert på
tvers av sektorer og forvaltningsnivåer
Fra strategien Bolig for velferd:
God styringsinformasjon er nødvendig for et målrettet og effektivt boligsosialt arbeid. Informasjonen
skal blant annet gjøre de økonomiske ordningene treffsikre og hjelpe målgruppen. Mangel på god
styringsinformasjon kan være en barriere for å forebygge boligproblemer og målrette tiltak.
Vi vil bidra til å nå målene ved å se de boligsosiale virkemidlene i sammenheng med andre
velferdspolitiske tiltak innen arbeid, sosiale tjenester, helse og omsorgstjenester og barnevern.

Kritisk
suksessfaktor

Styringsparameter Resultatmål

Status 2014/2015

Målemetode

Ansvar

Iverksette tiltak for å
sikre at tilgjengelige
og nye
styringsparametere i
Bedre
styringsinformasjon
implementeres

Antall
styringsparametere
fra prosjektet bedre
styringsinformasjon
som implementeres
i direktoratene

Alle direktoratene
har innen 2017
implementert
syringsparameterne fra
prosjektet «Bedre
syringsinformasjon»

NA

Felles status og
avviksrapportering

ALLE

Felles innsats i
Veiviseren Bolig for
velferd

Kvalitativ vurdering
av i hvilken grad
veiviseren brukes
aktivt av
direktoratene som
plattform for
kunnskapsdeling

Veiviseren er det
prefererte
verktøyet for
kunnskapsdeling
om boligsosialt
arbeid og
oppdateres jevnlig
av direktoratene

NA

Antall
sidevisninger
på veiviser
Bolig for
velferd

ALLE
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Kritisk
suksessfaktor

Styringsparameter Resultatmål

Status 2014/2015

Målemetode

Ansvar

Økt grad av
samfinansiering av
statens virkemidler
for utviklingsarbeid i
kommunene
Husbanken inngår
programavtale med

Andel
utviklingstiltak i
programkommunene hvor
det er
samfinansiering fra
statlige
velferdsaktører

25% av alle
utviklingstiltak i
pogramkommunene har
fra 2017
samfinansiering

NA

Husbankens
egen
rapportering
fra
kommunene

HB

Økt grad av
samfinansiering av
statens virkemidler
for utviklingsarbeid i
kommunene som
Husbanken ikke
inngår programavtale
med

Andel
utviklingstiltak i
kommunene som
Husbanken ikke
inngår
programavtale hvor
det er
samfinansiering fra
statlige
velferdsaktører

25% av alle
utviklingstiltak i
kommunene som
Husbanken ikke
inngår
programavtale har
fra 2017
samfinansiering

NA

Husbankens
egen
rapportering
fra
kommunene

HB

Kommunene møter
en samordnet stat

Andel kommuneansatte som er
enige i at
kommunen møter
en samordnet stat

Andel
kommuneansatte
som er enige i at
kommunen møter
en samordnet stat,
skal inne 2020 øke
med 25%

26 % var enig i at
kommunen møter
en samordnet stat

Husbankens
kommuneundersøkelse

HB

Kommentar til styringsparameterne
Under denne målsettingen er de fleste styringsparameterne i utvikling og vil etter hvert kunne
rapporteres på. Kun et styringsparameter er tilgjengelig pr i dag.
I felles status- og avviksrapport for Bolig for velferd i 2016 og 2017, skal alle direktoratene rapportere på
hvordan de har implementert styringsparametere fra prosjektet bedre styringsinformasjon.
Måling av veiviser Bolig for velferd vil bli utviklet og knyttet til selve veiviseren. Veiviseren skal publiseres
1. november 2016.
Styringsparametere som omhandler utviklingstiltak i kommuner Husbanken inngår programavtale med
vil bli implementert når rapportering på kommuneprogrammet blir innført i løpet av 2016.
26% av de ansatte oppgav i Husbankens kommuneundersøkelse at kommunen møter en samordnet stat.
Innen 2020 skal andelen som opplever at de møter en samordnet stat øke med 25%.
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2.13 Boligtilbud og tjenester utvikles i dialog med brukerne
Fra strategien Bolig for velferd:
Helse-, omsorgs-, og velferdstjenester må utformes i samspill med de det gjelder. Det vil bedre
kvaliteten på tjenestene, samtidig som den enkeltes muligheter for å bruke sine erfaringer blir styrket.

Kritisk
suksessfaktor

Styringsparameter Resultatmål

Status 2014/2015

Målemetode

Ansvar

14% av
kommunene
oppgav at de
gjennomfører
brukerundersøkelser

Husbankens
kommuneundersøkelse

HB

Kommunene
gjennomfører
brukerundersøkelser
på det boligsosiale
området

Andel kommuner
som gjennomfører
brukerundersøkelser på
det boligsosiale
området

Andel som er enige
i at kommunen
gjennomfører
brukerundersøkelser på
det boligsosiale
området, skal innen
2020 øke med 25%

Bruker- og
pårørendeorganisasjoner
involveres i den
kommunale
boligplanleggingen

Andel kommuner
som involverer
bruker- og
pårørendeorganisasjoner i den
kommunale
boligplanleggingen

Alle kommuner skal NA
innen 2020
involvere brukerog pårørendeorganisasjoner i
den kommunale
boligplanleggingen

Husbankens
kommuneundersøkelse

HB

Bruker- og pårørende
organisasjoner
involveres i utvikling
og gjennomføring av
kommunale
boligprosjekter

Andel kommuner
som involverer
bruker- og
pårørende
organisasjoner i
utvikling og
gjennomføring av
kommunale
boligprosjekter

Alle kommuner skal NA
innen 2020
involvere brukerog pårørende
organisasjoner i
utvikling og
gjennomføring av
kommunale
boligprosjekter

Husbankens
kommuneundersøkelse

HB
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Kritisk
suksessfaktor
Kommunene har
systemer i form av
klagenemd som
ivaretar brukers
rettigheter ift
boligsosialeordninger

Styringsparameter Resultatmål

Andel kommuner
som har klagenemd

Status 2014/2015

Alle kommuner skal NA
innen 2020 ha
klagenemd

Målemetode

Ansvar

Husbankens
kommuneundersøkelse

HB

Kommentar til styringsparameterne
Kommuneundersøkelsen til Husbanken har spørsmål om kommunen gjennomfører brukerundersøkelser
på det boligsosiale området. Resultatene fra undersøkelsen i 2015 viste at kommunene i svært liten grad
gjennomfører slike undersøkelser. Andelen er høyest i de største kommunene. Innen 2020 skal andelen
som gjennomfører kommunale brukerundersøkelser øke med 25%.
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2.14 Innovasjon og utvikling av det boligsosiale arbeidet gjøres i
samarbeid og samhandling mellom ulike involverte aktører
Fra strategien Bolig for velferd:
Foreløpig finnes det få eksempler på sosial innovasjon og sosialt entreprenørskap i det boligsosiale
arbeidet. Samtidig kan det være behov for å finne nye arbeidsmetoder innenfor deler av det
boligsosiale arbeidet.

Kritisk
suksessfaktor
Felles forståelse for
hva innovasjon i det
boligsosiale arbeidet
innebærer –
forutsetninger,
barrierer og
muligheter

Styringsparameter Resultatmål

Kvalitativ vurdering
av innovasjon i det
boligsosiale
arbeidet

En utredning som
omhandler
innovasjon i det
boligsosiale
arbeidet
gjennomføres
innen 2020

Status 2014/2015

Målemetode

Ansvar

NA

FOU

HB

Kommentar til styringsparameterne
I løpet av strategiperioden skal det settes i gang en utredning om innovasjon i det boligsosiale arbeidet.
Den vil gi en kvalitativ vurdering av innovasjonsarbeidet.
Nyskapning skjer ofte utenfor etablerte strukturer og det er viktig å trekke inn alle aktører i arbeidet.
Aktører som brukere, innbyggere, frivillige og ideelle organisasjoner, private utbyggere, sosiale
entreprenører, kommune og stat/fylke. Kommunene og staten har en viktig rolle i å tilrettelegge for og
stimulere til innovasjon.
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2.15 Kommunene tar boligsosiale hensyn i areal- og
samfunnsplanleggingen. Kommunene planlegger for mange nok
boliger, og boliger og nærmiljø av god kvalitet
Fra strategien Bolig for velferd:
Kommunene skal legge til rette for god utforming av bygde omgivelser, gode bomiljø og gode
oppvekst og levekår. Med gode bomiljø menes mange nok boliger, og boliger og nærmiljø av god
kvalitet. Kommunene skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og
negative faktorene som kan virke inn på denne.

Kritisk
suksessfaktor
Kommuner vedtar at
de skal ta boligsosiale
og kvalitetsmessige
hensyn i
planleggingen

Styringsparameter Resultatmål

Status 2014/2015

Målemetode

Ansvar

Andel kommuner
som inngår i
Husbankens storby
og by- og
tettstedsprogram
som tar boligsosiale
og kvalitetsmessige
hensyn i
planleggingen

Alle kommuner
som inngår i
Husbankens storby
og by- og
tettstedsprogram
skal innen 2020 ta
boligsosiale og
kvalitetsmessige
hensyn i
planleggingen

NA

Rapportering
på Husbankens
kommuneprogram

HB

Andel kommuner
som inngår i
Husbankens storby
og by-og
tettstedsprogram
som vedtar i
planstrategien at de
skal ta boligsosiale
og kvalitetsmessige
hensyn i
planleggingen

Alle kommuner
som inngår i
Husbankens storby
og by-og
tettstedsprogram
skal innen 2020
vedta i
planstrategien å ta
boligsosiale og
kvalitetsmessige
hensyn i
planleggingen

NA

Rapportering
på Husbankens
kommuneprogram

HB
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Kritisk
suksessfaktor

Styringsparameter Resultatmål

Status 2014/2015

Målemetode

Ansvar

Andel kommuner
som inngår i
Husbankens storby
og by-og
tettstedsprogram
som tar boligsosiale
og kvalitetsmessige
hensyn i
kommuneplanens
samfunnsdel

Alle kommuner
som inngår i
Husbankens storby
og by-og
tettstedsprogram
skal innen 2020 ta i
boligsosiale og
kvalitetsmessige
hensyn i
kommuneplanens
samfunnsdel

NA

Rapportering
på Husbankens
kommuneprogram

HB

Andel kommuner
som inngår i
Husbankens storby
og by-og
tettstedsprogram
tar boligsosiale og
kvalitetsmessige
hensyn i
kommuneplanens
arealdel

Alle kommuner
som inngår i
Husbankens storby
og by-og
tettstedsprogram
skal innen 2020 ta i
boligsosiale og
kvalitetsmessige
hensyn i
kommuneplanens
arealdel

NA

Rapportering
på Husbankens
kommuneprogram

HB

Helhetlig
boligplanlegging i
kommunene

Andel kommuner
som inngår i
Husbankens storby
og by-og
tettstedsprogram
som har utviklet
egne fag – og
temaplaner på
boligområdet

Alle kommuner
som inngår i
Husbankens storby
og by-og
tettstedsprogram
har innen 2020
egne fag- og
temaplaner for
boligområdet

NA

Rapportering
på Husbankens
kommuneprogram

HB

Veivisere i lokale
folkehelsetiltak8) ,
temaside Bolig, skal
jevnlig oppdateres og
gjøres relevant for
kommunene

Kommunen
benytter veiviseren
i lokalt
folkehelsearbeid
som støtte i sitt
folkehelsearbeid

Innen 2020 skal alle
kommuner bruke
veivisere i lokale
folkehelstiltak som
støtte

NA

Basert på
rapportering
fra
Helsedirektoratet

HELSEDIR

8) Veivisere i lokalt folkehelsetiltak.
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokale-folkehelsetiltak
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Kommentar til styringsparameterne
Styringsparameterne er under utvikling. Husbanken har gjennom samarbeid med kommunene erfart at
de i større grad enn tidligere tar boligsosiale hensyn i planleggingen. Dette kommer til uttrykk i nye
kommuneplaner.
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