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1. Innledning
Bolig for velferd - Nasjonal strategi for
boligsosialt arbeid (2014-2020) er en
strategi med mål om at alle skal bo
trygt og godt.

Strategien 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

Ved utgangen av 2015 er Bolig for
velferd inne i en ny fase: fra plan til
aktivitet. Flere aktiviteter er igangsatt,
og det er utløst et stort engasjement
rundt arbeidet med å nå strategiens
målsetninger. Det er startet flere
prosesser og prosjekter i 2015 som
videreføres i 2016, deriblant Veiviser
Bolig for velferd, nasjonalt prosjekt for
bedre styringsinformasjon og
samordning av tilskuddsmidler.
Direktoratene har utarbeidet 15
konkrete målsettinger for
strategiperioden, som vil være
styrende for arbeidet fremover.
Målsettingene er gjengitt i tabellen
over direktoratenes tiltak bakerst i
planen.
Et viktig innsatsområde i 2015 har
vært å integrere perspektivene i Bolig
for velferd i direktoratenes arbeid og
på sine områder. Strategiens
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grunnperspektiv er at alle skal bo, og
med riktig oppfølging kan alle bo. En
trygg og god bosituasjon for alle er
viktig for bedre måloppnåelse i
velferdspolitikken. Å legge dette til
grunn i utformingen av
velferdspolitikken fremover er
avgjørende for måloppnåelsen i Bolig
for velferd. Å se Bolig for velferd i
sammenheng med andre statlige
strategier er viktig. I 2015 har
regjeringen lansert strategien Barn
som lever i fattigdom og en ny
opptrappingsplan for rusfeltet. Begge
disse strategiene vil ha betydning for å
nå målene i Bolig for velferd.
Gjennom 2015 har oppmerksomhet
rundt boligsituasjonen i kommunene
økt, og det har kommet flere
tilleggsbevilgninger til utleieboliger.
Nok egnede boliger er grunnleggende
for måloppnåelsen i det boligsosiale
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arbeidet. Noen kommuner har kanskje
mange nok boliger, men ikke egnede
boliger på de riktige stedene, for
eksempel til å huse store
barnefamilier, enslige mindreårige
flyktninger, rusmiddelavhengige som
har vært i behandling eller unge med
nedsatt funksjonsevne. Å bidra til
helhetlig boligpolitisk planlegging,
tilrettelegging for boligfremskaffelse
og tilstrekkelig med egnede boliger vil
være et viktig innsatsområde i
strategiarbeidet gjennom hele
perioden.
Samfunnsutviklingen påvirker hva
som må prioriteres innenfor
direktoratenes samarbeid om Bolig for
velferd. Dagens situasjon, med store
flyktningestrømmer, blant annet fra et
krigsrammet Syria, gjør at flere også
ankommer Norge. Nasjonalt utvalg for
bosetting av flyktninger anslår at det
er behov for å bosette 18 000
flyktninger i 2016. 4400 av disse er
enslige mindreårige. Det betyr at
kommunene i snitt må bosette om lag
30 prosent flere flyktninger enn de
først var bedt om. Det er et økende
behov for samordnet innsats for rask
bosetting, tilgang til bolig, helse- og
velferdstjenester og integrering i
samfunns- og arbeidsliv. Særlig viktig
blir det å få etablert nok bo- og
omsorgstilbud til de mange enslige
mindreårige flyktningene. Ut fra mål
om å forebygge fattigdom og motvirke
at sosial ulikhet går i arv, er det viktig

særlig å rette oppmerksomhet mot
barnefamiliene som kommer.
Flyktningsituasjonen medfører at
staten må bidra til å styrke
kommunenes mulighet til å sikre
flyktningene en god bosituasjon, og et
godt utgangspunkt for videre
integrering og deltakelse i det norske
samfunnet. Dette må alle
velferdsdirektoratene ha
oppmerksomhet på i 2016.
Bolig for velferd skal bidra til en mer
samordnet stat i møte med
kommunene. En mer samordnet
statlig innsats skal bidra til at
kommunene får mer effektiv statlig
drahjelp til helhetlig, planmessig og
målrettet innsats for vanskeligstilte på
boligmarkedet.
Dette er en felles tiltaksplan for
Arbeids- og velferdsdirektoratet
(AVdir), Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet (Bufdir),
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI),
Helsedirektoratet (Hdir), Husbanken
og Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet (IMDi). Først i
tiltaksplanen presenteres
hovedtemaer og innsatsområder i
strategiarbeidet i 2016. Deretter følger
en opplisting av alle felles tiltak to eller
flere direktorater samarbeider om, og
en liste over tiltak de enkelte
direktoratene skal arbeide med i 2016
for å understøtte målene i Bolig for
velferd.
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2. Felles satsingsområder i 2016
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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 at dette målet kan nås.
For rask bosetting av flyktninger, en
vellykket rusomsorg, et godt psykisk
helsetilbud, og gode oppvekstforhold
for barn og unge, er et tilstrekkelig
antall egnede boliger grunnleggende
for å kunne lykkes.

«

Kommunen skal legge til rette for
god utforming av bygde
omgivelser, gode bomilljø, og
gode oppvekst- og levekår. Med
gode bomiljø menes mange nok
boliger, og boliger og nærmiljø av
god kvalitet. Arealplanleggingen
er et viktig verktøy for å fremme
samfunnshensyn som
inkludering, folkehelse og gode
levekår.
(Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid

I 2016 forsterkes arbeidet for å gi
kommunene mulighet til å etablere et
differensiert tilbud av boliger som
dekker behovene. Kompetanse i
helhetlig boligpolitisk planlegging og
integrering av boligsosiale hensyn i
kommunenes planprosesser er viktig i
denne innsatsen. Husbanken har en
rekke virkemidler i form av lån og
tilskudd, som ved målrettet bruk
skaffer flere egnede boliger i
kommunene. NAVkontoret skal
medvirke i kommunens boligsosiale
arbeid, og da særlig når det gjelder
behovet for boliger til økonomisk og
sosialt vanskeligstilte.
Fremover vil det være viktig å bidra til
å mobilisere det private
utleiemarkedet, ikke minst for å kunne
lykkes med rask bosetting av
flyktninger. Husbanken skal i 2016
fortsette samarbeidet med private
aktører for å fremme et mer
profesjonelt utleiemarked, inkludert
flere utleieboliger kun ved bruk av
grunnlån og uten bruk av tilskudd.
IMDi finansierer et FoU-prosjekt om
flyktninger som finner bolig selv,
såkalt avtalt selvbosetting. Dette vil gi
viktig kunnskap om hvorvidt og
hvordan ordninger med at flyktninger
finner boliger selv kan være et bidrag
til rask bosetting.
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2014-2020)

Forskningsprosjekt om avtalt
selvbosetting: bosettingsklare
flyktninger som finner bolig på egen
hånd
Norsk institutt for by- og
regionforskning (NIBR) vil på oppdrag
fra IMDi gjennomføre et
forskningsprosjekt om bosettingsklare
flyktninger som finner bolig på
egenhånd, såkalt avtalt selvbosetting.
Ved avtalt selvbosetting er det
flyktningene selv som finner bolig, men
bosettingen skjer likevel etter avtale
med kommune og stat. Prosjektet
består av to deler. Første del er en
kartlegging av omfang og
arbeidsmetoder knyttet til avtalt
selvbosetting, samt identifisering av
god praksis. Andre del er en mer
omfattende studie som ser nærmere
på konsekvensene av avtalt
selvbosetting, herunder blant annet
hvordan disse flyktningenes
bosituasjon, boligkarriere og levekår
utvikler seg over tid. Prosjektet vil gi
viktig kunnskap om hvorvidt og
hvordan ordninger med at flyktninger
finner bolig selv kan være et bidrag til
rask bosetting. Prosjektet ferdigstilles
desember 2016.
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Boligutbygging med kommunal tilvisningsavtale
Oslo kommune har praktisert en modell for tilvisningsavtale i samarbeid med
Selvaag Realkapital. I bydel Søndre Nordstrand er det oppført 96 nye utleieboliger
ved hjelp av grunnlån. Premisset for grunnlånsfinansieringen er at kommunen har
en avtale i 20 år om tilvisningsrett for 38 av boligene. Avtalen gjør at kommunen kan
henvise sine boligsøkere til eiere/forvaltere av de boligene som er bundet av
tilvisningsavtalen. Den enkelte boligsøker inngår leiekontrakt med boligeier, så
kommunen er ikke part i leieforholdet mellom boligeier og boligsøker. Modellen er
fleksibel for kommunen fordi de ikke bærer den økonomiske og juridiske risikoen. Et
løpende og godt samarbeid mellom kommune og forvalter av boligen er en
nødvendig forutsetning. Revita realforvaltning forvalter boligene i samarbeid med
Selvaag Realkapital, bydelen og Oslo kommune. De driver aktiv oppfølging av
leietakerne under leieforholdet og har egen vaktmester som er til stede daglig. Det
er inngått et samarbeid med Leieboerforeningen og det sosiale innovasjonsbyrået
World Wide Narrative, som jobber for å fremme aktiv beboerinkludering.
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2.2 Trygg bosituasjon
I strategien heter det seg at 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, er tiltak og tjenester i
hjemmet en viktig forutsetning for å
opprettholde en verdig og trygg
bosituasjon. I kommunens arbeid
med å planlegge for gode bomiljø og
egnede boliger for vanskeligstilte, vil
det å planlegge for nok kapasitet i
tjenesteapparatet for dem som
trenger bistand for å bo, være
avgjørende for å lykkes med
bosetting av vanskeligstilte med store
tjenestebehov.

I opptrappingsplanen for rusfeltet
(2016 – 2020) er bolig og
oppfølgingstjenester tillagt stor vekt.
Oppfølgingstjenester i bolig og
nærmiljø spenner over et bredt
spekter av helse-, omsorgs- og
velferdstjenester som råd og
veiledning, praktisk bistand til
dagliglivets gjøremål, ivaretakelse av
boligen, deltakelse i arbeid og
fritidsaktiviteter og
økonomihåndtering. Forpliktende
samhandling mellom
spesialisthelsetjenesten og
kommunen er også en viktig
forutsetning for å få til virksomme
tjenester og smidige overganger
mellom nivåene. Et viktig arbeid i 2016
vil være å spre informasjon om
kunnskapsbaserte og virkningsfulle
modeller for gode
oppfølgingstjenester i hjemmet og på
brukerens arena. En viktig ressurs i
dette arbeidet vil være den digitale
Veiviseren Bolig for velferd, som
lanseres høsten 2016.

Sjef i eget liv
Sjef i eget liv er et verktøy for å øke
ungdommers bevissthet rundt
økonomiske valg og sikre økt kontroll
over egen økonomi – bli «sjef i eget liv».
Sjef i eget liv består av en
økonomisimulator og kursmateriell,
samt et nyutviklet e-læringsprogram.
E-læringsprogrammet er utarbeidet av
Høgskolen på Lillehammer, og skal
gjøre det enklere for lærere og
kursholdere å gjennomføre kurset for
sine deltakere. I 2016 vil det blir vektlagt
å spre informasjon om dette tilbudet til
flere. Selv om kurset er beregnet for
ungdom, kan Sjef i eget liv også være
aktuelt for andre grupper. Dette kan
være deltakere i introduksjonsprogrammet for flyktninger og andre
som har behov for økt økonomisk
kompetanse for å takle hverdagen og
forberede seg på fremtidig etablering i
egen eid bolig.

En målsetning for strategiperioden er
at vanskeligstilte som er i en
overgangsfase skal sikres en varig
bolig. NAVkontoret forvalter tjenester
som både skal avhjelpe akutt
bostedsløshet og som skal bidra til å
sikre en varig bolig, jf. lov om sosiale
tjenester i arbeids- og
velferdsforvaltningen. NAVkontoret
skal være oppmerksom på personer i
overgangs- og etableringsfaser og
bidra til å sikre en god overgang, for
eksempel fra institusjon eller fengsel
til etablering i kommunen. Dette er et
prioritert område i AVdirs arbeid i
2016.
Arbeidet for rask og god bosetting av
flyktninger prioriteres i 2016. En trygg
og god bosituasjon som utgangspunkt
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Statlige aktører i Midt-Norge jobber sammen i læringsprosjektet "Sårebare overganger"

Læringsprosjekt «Sårbare overganger»
I november var det oppstartsamling for et læringsprosjekt i Midt-Norge om hvordan
sikre mennesker i sårbare overganger en trygg og varig bosituasjon. Arbeidsgruppen
består av deltakere fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag, Bufetat,
KoRus, NAPHA, Kriminalomsorgen, IMDi og Husbanken, som også leder arbeidet.
Det er særlig oppmerksomhet på 1) De som skrives ut fra institusjon (barnevern,
behandling for rus- eller psykiske lidelser), 2) De som løslates fra fengsel eller
varetekt, 3) De som kommer fra mottak for asylsøkere og flyktninger. Kommuner
som har relevante prosjekter eller tiltak på området har blitt invitert til å være med i
prosjektet. Syv kommuner har takket ja: Steinkjer, Verdal, Levanger, Trondheim,
Melhus, Molde og Sykkylven. Det etableres et læringsnettverk, og deltakerne vil
møtes i begynnelsen av 2016 for å bli enige om konkrete læringsmål, fremdrift og
innhold i samlingene. NTNU Samfunns-forskning er engasjert for å dokumentere
resultater av arbeidet.

for videre kvalifisering og integrering
er viktig. IMDi vil iverksette et læringsprosjekt, Bolig i Intro, om bolig og bo
veiledning i ordningene innenfor
introduksjonsloven.
Det er en målsetning i boligpolitikken
at også vanskeligstilte i størst mulig
grad skal eie egen bolig. Husbanken
har ulike økonomiske virkemidler som
vil brukes aktivt for å nå denne
målsetningen. Veiledning i god bruk av
de boligsosiale virkemidlene (som
startlån, tilskudd til etablering og
bostøtte) og kunnskap om gode
modeller for leie til eie vil bli vektlagt i
2016. Startlånet skal brukes målrettet
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for å etablere flere vanskeligstilte i
egen eid bolig og barnefamilier skal
prioriteres. I 2016 vil det arbeides
videre med mulige tiltak for å bedre
bostøtten som et effektivt virkemiddel
for en trygg bosituasjon for
vanskeligstilte på boligmarkedet. For å
øke økonomikompetansen blant
ungdom vil Husbanken i 2016 spre
informasjon om et nyutviklet
e-læringsprogram for Sjef i eget liv.
Husbanken vil i 2016 fortsette
samarbeidet med private aktører for å
fremme gode og trygge boforhold i
utleiesektoren.
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2.3 På lag med kommunene
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
sluttbrukerne mottar de tjenestene de
har behov for. Målene i Bolig for
velferd kan kun nås gjennom
kommunenes virksomhet, og de
statlige aktørene må spille på lag med
kommunene for styrke deres
måloppnåelse.
AVdir vil styrke vektleggingen av det
boligsosiale arbeidet i NAVkontorene.
Et overordnet sosialpolitisk mål, jfr. lov
om sosiale tjenester i NAV, er å bedre
levekårene til vanskeligstilte, bidra til
sosial og økonomisk trygghet,
herunder at den enkelte skal få
mulighet til å leve og bo selvstendig.
For å nå dette målet forutsetter det en
koordinering av tjenestene i
NAVkontoret og et utstrakt samarbeid
med kommunen for øvrig og andre
offentlige og private.
Helsedirektoratet 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.
I 2016 lanserer Husbanken et nytt
kommuneprogram, med særlig
innsats i storbyene, og i kommuner og
tettsteder med de største boligsosiale

utfordringene. Det nye
kommuneprogrammet er en
videreutvikling av Husbankens godt
etablerte kommunesamarbeid og de
boligsosiale utviklingsprogrammene,
og er innrettet for å nå målene i Bolig
for velferd. I tett samarbeid med
kommunen vil Husbanken bidra til
helhetlig boligpolitisk planlegging,
gode og trygge boområder og boforhold for både innbyggerne
generelt, og vanskeligstilte på boligmarkedet spesielt. Det nye
programmet bygger på evalueringer
av tidligere kommunesamarbeid, og
tar til følge råd om å styrke samarbeid
med de andre statlige helse- og
velferdsaktørene og andre aktører for
å fremme helhetstenkning,
samordning, brukermedvirkning og
tverrsektoriell innsats i kommunene.
Alle Husbankens virkemidler vil være i
bruk i kommuneprogrammet.
Også for IMDi er samarbeidet med
kommunene viktig for oppfølging av
Bolig for velferd. Gjennom sitt
kommunesamarbeid, vil IMDi
stimulere til at bolig er et prioritert
arbeid i kommunenes arbeid og
planer knyttet til bosetting og
integrering av flyktninger.

«
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Kommunen har hovedansvaret
for å hjelpe vanskeligstilte på
boligmarkedet. Statlige aktører
bidrar med å legge til rette for at
kommunen kan ivareta dette
ansvaret.
(Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid
(2014-2020)
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2.4 Regional samordning
For å gi kommunene effektiv drahjelp,
er det avgjørende med bedre
samordning av regional stat i møte
med kommunene. Husbanken har
koordineringsansvar for Bolig for
velferd både på nasjonalt og regionalt
nivå, og vil også i 2016 være en
pådriver for samarbeid mellom de
statlige helse- og velferdsaktørene på
region- og fylkesnivå.

I 2015 var det et mål å initiere
regionale fora for samarbeid om
strategien. Dette arbeidet videreføres
i 2016, men nå med mål om å
integrere arbeidet med Bolig for
velferd i etablerte fora eller arenaer
der det er hensiktsmessig, og kun
initiere nye fora dersom det ikke
eksisterer egnede fora fra før. I vest er
et eget samordningsutvalg for
gjennomføring av Bolig for velferd
etablert. Det samler hele den
regionale velferdsstat. I sør er et
lignede samordningsutvalg under
vurdering. I noen fylker er det
etablerte velferdsnettverk under
Fylkesmannen hvor strategien Bolig
for velferd blir forankret. Det er initiert
flere vellykkede regionale
læringsnettverk og felles møter med
kommunene knyttet til ulike tema, og
særlig til bosetting og integrering av
flyktninger. Samordnet innsats for
bosetting og integrering av flyktninger
vil være prioritert i 2016.

12

Velferdsnettverk i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har
etablert og leder et velferdsnettverk for
perioden 2016 – 2020. De to
hovedområdene for velferdsnettverket
i perioden er: Bolig for velferd og
kvalifisering til arbeid. Nettverket
består av regionale ledere fra IMDi,
BUFetat, Kriminalomsorgen, Politiet,
UDI, NAV og Husbanken.
Velferdsnettverket har tatt initiativ til at
det i 2016 opprettes et læringsnettverk
for kommunene i Sør-Trøndelag om
bosetting, kvalifisering og integrering
av innvandrere og flyktninger. Læringsnettverket skal tilrettelegge for at
kommunene kan lære av hverandre,
dele erfaringer og gode grep. De
statlige aktørene skal støtte opp under
kommunens oppgaveløsning ved bedre
samordning av innsats og tilskudd.
Fylkesmannen vil bruker skjønnsmidler
til å finansiere læringsnettverket og
tiltak nettverket initierer.
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IMDi og Husbanken har regionale
kontorer som ivaretar oppgaver lokalt
og samarbeidet med kommunene. For
flere av direktoratene er
Fylkesmannen den som ivaretar
oppgaver overfor kommunene og
forvalter tilskudd. Fylkesmannen med
sitt brede velferdsstatlige mandat er
en viktig samarbeidspartner for Bolig
for velferd i regionene.

Foto: Husbanken

Fylkesmannsembetene har et
eksplisitt ansvar for å bidra til at ulike
helse- og velferdsstatlige innsatser blir
sett i sammenheng, og at den samlede
innsatsen overfor kommunene er
mest mulig samordnet og koordinert. I
arbeidet videre vil Husbanken som
koordinator for strategien arbeide for
å etablere et tett samarbeid med
Fylkesmannen for en samordnet og
effektiv gjennomføring av strategien
på region og fylkesnivå. Alle aktørene i
Bolig for velferd vil gjennom sin dialog
med Fylkesmannen stimulere til
engasjement i gjennomføringen av
strategien.

Samordningsutvalget for Bolig for
velferd i vest
I vest leder fylkesmannen i Hordaland,
Lars Sponheim, samordningsutvalget
for Bolig for velferd. Rådet ble opprettet
i forbindelse med Husbankens
boligsosiale velferdsprogram i vest,
men er nå omdefinert av deltakerne til
å gjelde gjennomføringen av Bolig for
velferd. Utvalget består av
representanter fra Fylkesmannen i
Rogaland og Sogn og Fjordane og
regionale aktører fra Husbanken, Helse
vest, Kriminalomsorgen, Bufetat, IMDi,
NAV, KS, Mental Helse, Røde Kors og
KoRus. Samordningsutvalget er en
viktig arena for å samordne innsats,
tydeliggjøre et felles utfordringsbilde
og tilrettelegge for informasjonsdeling,
initiering av prosjekter, og mulighet for
å møte kommunene samordnet.
Fylkesmannen har brukt utvalget som
utgangspunkt for felles velferdsstatlige
møter med enkeltkommuner, med gode
erfaringer.

Samordningsutvalget for Bolig for velferd i vest
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2.5 Veiviser Bolig for velferd – et verktøy for kommunene
Utvikling av en digital boligsosial
veileder er det største enkelttiltaket
under Bolig for velferd. Arbeidet med
veiviseren har vært prioritert i 2015,
og videreføres i 2016. Veiviseren skal
bli et kraftfullt verktøy i kommunenes
arbeid med å utøve mer målrettede
og treffsikre tjenester til brukerne.
Veiviseren er et omfattende bidrag til
kompetanseheving i det boligsosiale
arbeidet, en samlet kunnskapsbank
for arbeid med bolig og velferd, både
på strategisk og operativt nivå.
Veiviseren blir sentral i kommunenes
arbeid med boligplanlegging,
bosetting av flyktninger, folkehelse,
bomiljø, arbeidet knyttet til sårbare
overganger fra fengsel, barnevern,
rusbehandling og andre

helseinstitusjoner. Våren 2016 skal det
arbeides med innholdsproduksjon, før
lansering høsten 2016.
Veiviser Bolig for velferd skal gi en
samlet og tverrfaglig framstilling av
bolig- og tjenesteområdet. Ved å kreve
samproduksjon der ulike involverte
aktører bidrar med sine perspektiver,
legger produksjonen grunnlag for
videre tverretatlig samarbeid. Alle
direktoratene er med i utarbeidelse av
innhold til veiviseren. Det er en egen
gruppe med representanter fra
kommunene som bidrar aktivt i
utviklingsarbeidet. I tillegg anvendes
ressursgruppen for strategien (se
nærmere beskrivelse i punkt 2.9) for å
sikre at innholdet og innrettingen
svarer på behov hos potensielle
brukere.

Pilot for samproduksjon:
Overgang fra fengsel til kommune
Det pågår flere piloter for samproduksjon av innhold til Veiviser Bolig for velferd. På
en workshop om overgangen fra fengselsinstitusjoner (fengsel/forvaring/ friomsorg)
til kommune deltok KDI, Husbanken, personer fra prosjektet FRI i Kirkens Bymisjon,
NAV i Trøgstad kommune/ Indre Østfold fengsel, Drammen kommune og AVdir.
Deltakerne tydeliggjorde ansvar og roller i prosessen og ga viktig informasjon og råd
om disse overgangene. Det ble gitt innspill om temaer det bør arbeides videre med,
og lover og retningslinjer som bør vurderes for å bedre systemene. Med
utgangspunkt i workshopen utarbeides et forslag til innhold i veiviseren om
overgang fra fengsel til kommune. Forslaget legges deretter frem for innspill og
kvalitets-sikring av ulike relevante aktører. Denne formen for innholdsproduksjon er
nybrottsarbeid, og de ulike pilotene er utgangspunkt for å lage en mal for hvordan
produsere relevant og kvalitetssikret innhold til Veiviser Bolig for velferd.

14

Direktoratene og Husbanken: Felles tiltaksplan “Bolig for velferd” 2016

2.6 Bedre styringsinformasjon
I 2015 har direktoratene, på oppdrag
fra departementene, utarbeidet en
prosjektskisse og startet opp et
nasjonalt prosjekt for bedre
styringsinformasjon sammen med et
utvalg kommuner. Prosjektet skal
bidra til at både stat og kommune får
bedre informasjon om status på det
boligsosiale området og om
sammenhengen mellom innsats og
resultater.

De endelige styringsparameterne skal
innarbeides i direktoratene, og blir
grunnlag for måling av videre innsats.
Hvert enkelt direktorat setter i gang
arbeid i 2016 for å følge opp
eventuelle utviklingsbehov som
foreslås i rapporten. Direktoratene vil
sammen legge dette til grunn for
rapportering og vurdering av
måloppnåelsen i det videre arbeidet
med Bolig for velferd.

Foto: Husbanken

Prosjekt skal ferdigstille arbeidet med
bedre styringsinformasjon og
spesifikke styringsparametere i 2016.
En sluttrapport oversendes KMD
innen 1.4.16. En egen gruppe av
kommuner er aktivt med i arbeidet.
Det endelige forslaget diskuteres også
med ressursgruppen for strategien.
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2.7 Frivillighet i boligsosialt arbeid
I 2016 settes en felles satsning på
frivillighet og
sivilsamfunnsengasjement på det
boligsosiale området i gang. En
arbeidsgruppe med deltakere fra
frivillighet, ideelle organisasjoner og
kommuner skal opprettes. Gruppen
skal vurdere hvordan legge til rette for
å fremme frivillighet på strategiens
områder og i det boligsosiale arbeidet.
Arbeidet vil være forankret i
ressursgruppen for strategien. En
viktig del av arbeidet er å skaffe
oversikt over tilgjengelige rammeverk
og opplegg som det kan bygges videre
på, for eksempel Frivillighet Norge og
KS sin felles plattform for samspill og
samarbeid mellom kommunal og
frivillig sektor.

«

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

Alle direktoratene har samarbeid med
frivillige, og flere har
tilskuddsordninger som kan støtte
opp under frivillighet på det
boligsosiale området. I tiltaket er det
viktig å få en samlet oversikt over
frivillighet på området og offentlige
ordninger som et grunnlag for videre
arbeid. Husbanken har igangsatt et
FoU-prosjekt som ser på hvilken rolle
frivillige har hatt på det boligsosiale
området, og kan ha fremover. Det vil
også spesifikt bli sett på ideell sektors
bidrag innenfor tjenesteproduksjon.
Dette forskningsprosjektet vil bli
trukket inn i direktoratenes arbeid.

2014-2020)

Særlig når det gjelder flyktninger er
det et økende
sivilsamfunnsengasjement knyttet til
både bolig, nærmiljø og integrering.
Det er en potensiell stor merverdi om
dette kan ivaretas i bosettings- og
integreringsarbeidet fremover. IMDi
har laget en samlet oversikt på sitt
nettsted over mulighetene til å bidra
og delta som frivillig 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.
IMDi skal i 2016 også iverksette lokale
utviklingsverksteder knyttet til
samarbeid mellom kommune,
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frivillighet og arbeidsgivere i møte
med flyktninger. Prosjektet vil utforske
handlings- og mulighetsrommet i
samspillet mellom kommune, lokal
frivillighet og arbeidsgivere i møte
med økte ankomster av asylsøkere og
økt bosetting av flyktninger. Erfaringer
fra dette prosjektet vil bli sett i
sammenheng med en felles satsning
på frivillighet under Bolig for velferd.

Foto: www.ricardofoto.no

WayBack
WayBack er en stiftelse av tidligere
straffedømte, basert på frivillighet og
erfaringskompetanse. Wayback
arbeider for at straffedømte kan leve
et liv uten kriminalitet og rusmisbruk
etter soning. Fokuset ligger på
løslatelsesfasen og tiden etter
løslatelse. WayBack organiserer
likemannsarbeid og sørger for at
straffedømte tildeles en fadder med
personlig bakgrunn fra soning som
kan bistå i overgangen fra
fengselsinstitusjon til et liv ute i
samfunnet. WayBack har også et eget
boligprosjekt. WayBack mottar
tilskuddsmidler fra både KDI, AVdir og
Hdir.

«Fru Herre i eget hus» Mentorordning i Kirkens bymisjon
for østafrikanske kvinner
Kirkens Bymisjon startet opp
prosjektet «Fru Herre i eget hus» i
februar 2015. Prosjektet er et
selvhjelpsarbeid for østafrikanske
kvinnelige eneforsørgere for å styrke
kvinnenes mulighet og valgfrihet
knyttet til å kjøpe og eie egen bolig.
Frivillige brukes som mentorer for
kvinnene som kanskje skal kjøpe
egen bolig. De som deltar i prosjektet
kan dele erfaringer med mentor, få
oppmuntring og veiledning i
prosessen. I prosjektet er det et mål å
bevisstgjøre og myndiggjøre
kvinnene ved å informere om hvilke
rettigheter og muligheter som finnes
når man bor i Norge, og dermed
styrke deres mulighet og øke deres
reelle valgfrihet til å kjøpe og eie egen
bolig. ”Fru Herre i eget hus” tilbyr
blant annet kurs til kvinnene om
økonomi, lån og støtteordninger, og
om hva det vil si å kjøpe egen bolig.
Prosjektet får kompetansemidler fra
Husbanken
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2.8 Barnefamilier og unge – gode bo- og levekår
Bolig for velferd er opptatt av boligen
og nærmiljøets betydning for barns
oppvekst. Det presiseres at
kommunene skal legge til rette for god
utforming av bygde omgivelser, gode
bomiljø og gode oppvekst- og levekår. I
dialogen med kommunene vil
direktoratene i 2016 legge vekt på
dette perspektivet. Husbanken vil
også følge opp dette i sitt nye
kommuneprogram. Den nylig lanserte
strategien Barn som lever i fattigdom
(2015 - 2017) retter også
oppmerksomheten på barn og
boforhold, og ikke minst innsats for å
hindre at dårlige levekår går i arv.
Bufdir, som koordinerer arbeidet med
strategien Barn som lever i fattigdom,
og Husbanken, som koordinator for
Bolig for velferd, har tett dialog om
hvordan de to strategiene kan sees i
sammenheng, med mål om en
samordnet innsats overfor
kommunene.

strategi for boligsosialt arbeid 2014-2020)

Rask bosetting av enslige mindreårige
flyktninger og barnefamilier vil ha
oppmerksomhet i 2016. Alle helse- og
velferdsetatene vil samarbeide om å
støtte kommunene til rask bosetting
og god integrering. Lang tid i mottak
er særlig uheldig for barn og unge, og
må ha oppmerksomhet fra alle helseog velferdsaktørene i 2016. Også
antallet enslige mindreårige
asylsøkere og flyktninger under 15 år
øker. Bufdir intensiverer arbeidet for å
bosette de yngste barna.

«

Det er aller viktigst at
kommunene de neste årene tar
imot de yngste av flyktningene.
Denne sårbare gruppen av
flyktninger blir mest skadelidende
av å måtte vente lenge i mottak.
(Direktør i IMDi og leder av Nasjonalt
utvalg for bosetting av flyktninger, Geir
Barvik. http://www.imdi.no/no/
Nyheter/2015/18-000-flyktninger-mabosettes-i-2016-21-000-i-2017/)

Foto: www.colourbox.com

I 2016 vil det avholdes en felles
konferanse om gode bo- og levekår for
barnefamilier med felles formidling fra
ulike initiativer og prosjekter knyttet til
oppvekst og boforhold, fattigdom og
levekår. En gruppe med
representanter fra flere direktorater
arbeider med en egen veiledning til
nærmiljø- og områdeinnsats som skal
formidles i Veiviseren Bolig for velferd.

«

Bolig og nærmiljø har stor
betydning for 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
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Prosjekt «Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier»
AVdir ønsker med prosjektet å arbeide med familien som system, 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 sosialhjelp, gjengangere på sosialhjelp eller mottar andre NAV-ytelser
og har supplerende sosialhjelp i tillegg. Det arbeides sammen med familien og andre
samarbeidspartnere på fire målområder, herunder arbeid, økonomi, bolig og barnas
situasjon. Prosjektet er i fase 1 i tre pilotkontorer, henholdsvis NAV Ringerike, NAV
Sarpsborg og NAV Søndre Nordstrand. Nevnte kontorer bistår AVdir med innhold i
utviklingen av en prosessveileder for arbeidet med familiene og en
implementeringsveileder for samarbeid og forankring. Fase 1 har varighet til
sommeren 2016. I fase 2 skal det gjennomføres en effektevaluering av modellen
gjennom en randomisert kontrollert studie med 15 tiltaks- og 15
sammenlikningskontorer. Fase 2 strekker seg fra 2016 og ut 2018. IMDi,
Helsedirektoratet, Bufdir, Utdanningsdirektoratet og Husbanken deltar med AVdir i
en samarbeidsgruppe for metodeutviklingsprosjektet.

Husbanken vil vektlegge målrettet
bruk av startlån, tilskudd til etablering
og bostøtte for at flere vanskeligstilte
barnefamilier skal få en trygg og varig
bosituasjon. Startlånet vil brukes for at
flere vanskeligstilte barnefamilier får
mulighet til å eie sin egen bolig.
Bostøtten er viktig for å gi trygghet i
bosituasjonen til vanskeligstilte
barnefamilier.
AVdir har startet et
metodeutviklingsprosjekt for helhetlig
oppfølging av lavinntektsfamilier fra
NAV-kontorene. Oppfølging av
boligsituasjonen til familiene er en
viktig del av metodeutviklingen.
Prosjektet iverksettes for fullt i 2016.

Les mer i omtalen av prosjektet i dette
kapittelet.
I Midt-Norge er det under oppstart et
læringsnettverk kalt «Bedre bo- og
levekår for vanskeligstilte
barnefamilier». Nettverket vil være
operativt i 2016, og knytter sammen
kommuner med iverksatte tiltak for
helhetlig oppfølging av barnefamilier,
med vekt på å samle og dele
kommunenes erfaringer og
kompetanse på området. Nettverket
har fått status som nasjonalt
læringsprosjekt, og omtales nærmere
under punktet om nasjonale
læringsprosjekter.
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2.9 Brukermedvirkning i boligsosialt arbeid
Brukermedvirkning står sentralt i
utformingen av treffsikre og
målrettede tiltak. I 2016 vil det
iverksettes et arbeid for å utvikle gode
modeller for brukermedvirkning på
alle nivåer i boligsosialt arbeid. Dette
innebærer å se på brukermedvirkning
fra strategisk nivå på departementsog direktoratsnivå, til kommunenes
planarbeid og ikke minst i
tjenesteutøvelsen overfor
sluttbrukerne. Brukerorganisasjoner
og kommuner skal inviteres med i
utviklingsarbeidet, som forankres i
den etablerte ressursgruppen for
strategien.

ideelle organisasjoner. Denne gruppen
er en viktig ressurs og
referansegruppe for arbeidet med
strategien på alle områder, og vil bli
videreført i 2016. Det vil bli avholdt tre
møter i 2016. Ressursgruppen vil
involveres i det pågående arbeidet
med strategien til enhver tid, og
inviteres til innspill og råd. Ved
igangsettelse av nye arbeidsgrupper
eller delprosjekter skal
ressursgruppen involveres slik at de
har mulighet for å påvirke innrettingen
og prosessen. På samme måte skal
rapporter eller tentative konklusjoner
fra igangsatt arbeid legges frem for
ressursgruppen for innspill og råd før
det endelig konkluderes.

Det er et mål i 2016 å bidra til økt
kompetanse og kunnskap om
brukermedvirkning, og betydningen
av reell brukermedvirkning. Veiviser
Bolig for velferd vil være en viktig
kanal for formidling av gode modeller
og kompetanse om dette fremover.

I arbeidet med Veiviser Bolig for
velferd og det nasjonale prosjektet
Bedre styringsinformasjon er det
involvert egne kommunegrupper.
Disse videreføres til arbeidene er
ferdigstilt.
Det skal vektlegges god
brukerrepresentasjon i alle prosjekter
som igangsettes under Bolig for
velferd, og i direktoratenes
utviklingsarbeid.

Foto: www.ricardofoto.no

I 2015 ble det etablert en egen
ressursgruppe for strategien med
deltakere fra kommuner,
fylkesmannsembeter, KS,
brukerorganisasjoner, frivillige og
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2.10 Samordne tilskuddsmidler
Det er sterke forventinger fra
kommunene om at direktoratenes
samarbeid om Bolig for velferd skal
føre til økt samordning av statlige
tilskuddsmidler.
Disse tre prosessene er igangsatt:
• Sambruk av IMDis tilskudd til
kommunalt utviklingsarbeid og
Husbankens boligsosiale
kompetansetilskuddsmidler
• Bedre samordning av AVdir og
Bufdirs midler til forebygging og
arbeid mot barnefattigdom
• Samordning av Hdirs, AVdirs og
Husbankens økonomiske
virkemidler til boligsosialt arbeid i
kommunene
I 2016 vil det bli arbeidet videre med
en pilot for sambruk av IMDi og
Husbankens midler til kommunalt
utviklingsarbeid. Arbeidet
gjennomføres av IMDi og Husbanken i
Midt-Norge, og har status som et
nasjonalt læringsprosjekt.
Det skal i 2016 utformes et forslag til
en pilot for bedre sambruk av Hdir,
AVdir og Husbankens økonomiske

virkemidler (lån og tilskudd) til
boligsosialt arbeid i kommunene.
Formålet med piloten er å utvikle en
modell for sambruk som gir best mulig
utnyttelse av de samlede ressursene
direktoratene har til rådighet på dette
området og som fremmer samordnet
innsats i kommunene. Det er
opprettet en arbeidsgruppe for tiltaket
med deltakere fra de tre
direktoratene. Arbeidsgruppen vil
invitere ett fylkesmannsembete med
tilhørende kommuner med i
utviklingen av piloten. Prosjektet
forankres i ressursgruppen for
strategien, og det legger opp til å
involvere kontaktpersoner fra denne i
utviklingsarbeidet.
Husbanken vil i 2016 igangsette et
utredningsprosjekt om mulige
modeller for finansiering av
kommunalt utviklingsarbeid.
Hensikten er å utvikle mulige modeller
som kan bidra til mer effektiv
ressursbruk, langsiktighet og
forutsigbarhet i kommunalt
utviklingsarbeid. I prosjektet vil
eksisterende finansieringsmodeller for
kommunalt utviklingsarbeid bli
kartlagt, primært i Norden, og
overføringsverdi til norske forhold
vurdert.

64 prosjekter finansiert av ulike statlige tilskuddsordninger
Stavanger kommune sitter i ressursgruppen for strategien. I 2015 har kommunen
64 ulike prosjekter med finansiering av ulike statlige tilskuddsordninger, totalt 47
millioner i tilskudd. Prosjektene er fordelt på tilskuddsordninger knyttet til bl.a.
boligsosialt arbeid, eldreomsorg, Frisklivsentralen, USHT, kompetanseløftet,
barnefattigdom, psykisk helse og rus, velferdsteknologi og elektronisk
kommunikasjon. Kommunen er opptatt av at staten må jobbe med å utvikle mer
hensiktsmessige tilskuddsordninger, slik at kommunen kan drive mer langsiktig
utviklingsarbeid og ikke være avhengig av enkeltprosjekter med usikker levetid.
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2.11 Nasjonale læringsprosjekter
I 2015 ble det initiert fire
læringsprosjekter innen strategiens
områder som vil bli videreutviklet i
2016:

jevnlig formidles erfaringer og
diskuteres eventuell læring som kan
utledes av erfaringer, kunnskap og
resultater av arbeidet.

1) Bedre bo- og levekår for
vanskeligstilte barnefamilier

Det etableres bredt sammensatte
referansegrupper for hvert av
prosjektene. Det skal være koblet på
et kompetansemiljø som kan bidra til
kvalitetssikring av læring, og hvordan
erfaringer og kunnskap omgjøres til
læring. Det rapporteres til
samordningsgruppa for strategien to
ganger i året. Læring formidles på
relevante arenaer, men ikke minst blir
Veiviser Bolig for velferd en viktig
kanal for formidling av læring
fremover.

2) Sambruk av statlige tilskuddsmidler
i kommunalt flyktningarbeid
3) Utprøving av Housing first som
metode i norske kommuner
4) Askers velferdslab – Et
innbyggerorientert og helhetlig
tjenestekonsept

Hensikten med læringsprosjektene er
å få konkrete forsøk, på kommunalt
eller regionalt nivå, hvor en jobber
målrettet på tvers av direktoratenes
ansvarsområder for å løse spesifikke
problemstillinger. De lokale
læringsprosjektene skal brukes aktivt
for læring om tverrsektorielt
samarbeid, metoder og arbeidsmåter
for å nå målet om at flere skal bo trygt
og godt, og at sluttbrukerne får de
tjenestene de har behov for. Gode
resultater skal gi grunnlag for
formidling av læring om arbeidsmåter,
metoder og modeller til øvrige
kommuner, og gi grunnlag for utvikling
av nasjonal policy som øker
måloppnåelsen i helse- og
velferdspolitikken på strategiens
innsatsområder.
Et prosjekt eller et tiltak som er
definert som et læringsprosjekt for
strategiarbeidet vil bli fulgt tett av ett
eller flere av direktoratene, og det skal
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A) Bedre bo- og levekår for
vanskeligstilte barnefamilier
Husbanken Midt-Norge har sammen
med de øvrige helse- og
velferdsaktørene i regionen etablert
det nasjonale læringsprosjektet. Det
organiseres som et temabasert
nettverk for kommuner i Midt-Norge
som har jobbet med å utvikle
helhetlige bo- og tjenestetilbud til
vanskeligstilte barnefamilier. Seks
kommuner har sagt ja til å delta i
nettverket. Læringsnettverket skal gi
kommunene en arena for å diskutere
hva de får ut av pågående
utviklingstiltak. Målet å bidra til
videreutvikling av gode arbeidsmåter
for å sikre vanskeligstilte barnefamilier
et godt og helhetlig bo- og
tjenestetilbud. Prosjektet skal også
bidra til kunnskap om det å etablere
felles tverretatlige læringsnettverk.
Læringsprosjektet har to læringsmål:
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1) Økt kunnskap om utfordringer og
gode grep i kommunens arbeid for
å sikre vanskeligstilte barnefamilier
et godt og helhetlig bo- og
tjenestetilbud.
2) Økt kunnskap om hva som
fremmer og hemmer samordning
av regional stat, for å gi
kommunene best mulig
rammebetingelser i arbeidet med
vanskeligstilte barnefamilier.
NTNU Samfunnsforskning vil
dokumentere prosessen og
resultatene fra læringsprosjektet.
Samlingen av de statlige aktørene gir
mulighet for en mer samordnet statlig
virkemiddelbruk overfor kommunene
som deltar.
De involverte statlige aktørene deltar
aktivt i planlegging og gjennomføring
av prosjektet. Disse vil også
videreformidle læring fra prosjektet,
samt rapportere til
samordningsgruppa for strategien på
direktoratsnivå.

B) Sambruk av statlige
tilskuddsmidler i kommunalt
flyktningarbeid
IMDi og Husbanken i Midt-Norge skal
gjennomføre et læringsprosjekt om
sambruk av statlige tilskuddsmidler i
kommunalt flyktningarbeid.
Samordning av statlige tilskuddsmidler
er viktig for å møte behovet for større
samordning i arbeidet med bosetting,
kvalifisering og integrering av
flyktninger. I første fase av prosjektet
er det et mål å gjennomføre en
vurdering av mulighetene for
samordning og sambruk av IMDi sine
kommunale utviklingsmidler (KUM) og

Husbankens boligsosiale
kompetansetilskudd, for deretter å
utrede rammer for et prøveprosjekt.
Målet er i 2016 å gjennomføre et
prosjekt på kommunalt nivå der KUM
og boligsosialt kompetansetilskudd
sees i sammenheng; altså der
kvalifiserings- og boligperspektivene
sees i sammenheng.
Læringsmålene for prosjektet er:
1) Muligheter og begrensninger for
samordning av statlige
tilskuddsmidler
2) Kunnskap om gjennomføring av
kommunale piloter for sambruk av
tilskuddsmidler
IMDi og Husbanken vil fokusere på å
dokumentere erfaringer og hente
læring ut av prosjektet.
Erfaringsspredning er viktig for øvrige
kommuner og regionkontor, samt for
de statlige aktørenes arbeid med
samordning av tilskuddsmidler. Læring
fra prosjektet skal formidles til
samordningsgruppa for strategien,
først etter gjennomført fase en med
vurdering av mulighetsrommet,
deretter etter igangsatt pilot.
Basert på erfaringene fra arbeidet og
en gjennomført pilot skal IMDi og
Husbanken levere en sluttrapport
med vurderinger og erfaringer knyttet
til sambruk og forvaltning av
tilskuddsmidler.

C) Housing First - om utprøving av
Housing first som metode i
norske kommuner
Et læringsprosjekt med utgangspunkt i
kommunale prosjekter basert på
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metoden Housing First er under
etablering. Per i dag er det startet opp,
eller under planlegging, Housing
First-prosjekter i 15 norske kommuner.
Tre direktorater har vært involvert i å
initiere og finansiere kommunale
prosjekter i Housing First; Hdir, AVdir
og Husbanken. Det er ønskelig å få
mer kunnskap om hvilken læring som
kan utledes av å prøve ut denne
metoden i en norsk kontekst. Hdir vil
ha hovedansvaret for gjennomføring
av læringsprosjektet for de involverte
direktoratene. NAPHA – Nasjonalt
kompetansesenter for psykisk
helsearbeid, drifter pr. i dag et
erfaringsnettverk knyttet til de
pågågående Housing Firstprosjektene.
NAPHA vil ha en sentral rolle i
gjennomføringen av læringsprosjektet,
og forankre dette i det etablerte
nettverket.
Flere studier har vist at kommunene
etterspør mer kompetanse og læring
om bolig og oppfølging av personer
med rusavhengighet og psykiske
lidelser. Housing First er en metode
for varig bosetting av bostedsløse
med rusmiddelavhengighet og/ eller
psykiske helseproblemer. Metoden
bygger på prinsipper om at tilgang til
bolig er en grunnleggende
menneskerett og at bruker skal ha
reell medbestemmelse knyttet til valg
av bolig og hvilken type oppfølging
han/hun skal få. De mest sentrale
elementene i Housing First-metoden
er: brukerstyring, valgfrihet,
selvstendige leiligheter spredt i
ordinære bomiljø, skille mellom bolig
og tjenester, å følge opp deltakeren så
lenge det er behov for det, og
tilrettelegge for positive endringer.
Utprøving av metoden i Norge er ikke
evaluert, men internasjonale studier
har vist at metoden er egnet til å
bosette langtids bostedsløse personer
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med sammensatte tjenestebehov over
tid. Metoden henter inspirasjon fra
sentrale utviklingstrekk innen rus og
psykisk helse-feltet som deinstitusjonalisering, normalisering,
brukermedvirkning og recovery. Den
bygger delvis på fagideologiske ideer
knyttet til skadereduksjon,
rehabilitering og sosial inkludering. I
læringsprosjektet vil det være
oppmerksomhet om hvilken læring
som kan utledes av forsøkene med
Housing First metoden i norske
kommuner, som bør formidles ut til
kommunene og integreres i det
generelle arbeidet med bolig og
oppfølging av rusmiddelavhengige.
Læringsprosjektet har tre læringsmål:
1) Lære om Housing First som
metode slik det blir
operasjonalisert i norske
kommuner
2) Lære av å etablere Housing First
som metode i ulike norske
kommuner
3) Lære om overføringsverdi til
kommuners ordinære tjenester for
oppfølging av personer med
rusmiddelavhengighet og psykiske
lidelser.
Det etableres en sentral
referansegruppe for læringsprosjektet
hvor de involverte direktorater og
relevante brukerorganisasjoner deltar.
Det rapporteres om læring fra
prosjektet til samordningsgruppen.
Det er et mål å arrangere en
landsdekkende konferanse i 2017, med
tema virksomme modeller for bolig og
tjenester til personer med
rusmiddelavhengighet og/eller
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psykiske lidelser. Her vil erfaringer fra
læringsprosjektet være viktig.

D) Askers Velferdslab – et
innbyggerorientert og helhetlig
tjenestekonsept.
Asker kommune har igangsatt et
arbeid med å implementere Askers
Velferdslab for innbyggere som erfarer
vanskelige bo- og livssituasjoner.
Prosjektet er et nasjonalt
læringsprosjekt for mer kunnskap om
tjenesteinnovasjon i en kommunal
sammenheng. Husbanken øst har
hovedansvar for å følge opp prosjektet
og involvere andre relevante statlige
aktører.
Hensikten med Askers Velferdslab er å
prøve ut en modell med en tilnærming
som vektlegger at en investerer i
innbyggerne for å oppnå bærekraftige
bo- og livssituasjoner. Dette antas å
være ressurseffektivt for kommunen
på lang sikt. Prosjektets målgruppe er
utsatte barn og unge og deres familier,
samt bostedsløse unge i Asker.
Læringsområder:
1) Bruk av tjenesteinnovasjon i
utvikling av brukerorienterte
boligsosiale tjenester
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
Konseptet Askers Velferdslab ble

utviklet gjennom et
tjenestedesignprosjekt gjennomført i
2014/2015. Hensikten med prosjektet
var å prøve ut tjenestedesignmetodikk
i utformingen av «Fremtidens
boligkontor». Tjenestedesignselskapet
LiveWork og sosialentreprenørinkubatoren SoCentral har i samarbeid
med kommunen, DOGA og
Husbanken, utviklet konseptet.
I prosjektperioden ble det tydelig at
alle velferdspilarene (arbeid, helse,
utdanning og bolig) må arbeides med
samtidig, for å skape bærekraftige
bosituasjoner for vanskeligstilte på
boligmarkedet. Konseptet «Askers
Velferdslab» ble utarbeidet basert på
innsikt utledet i prosjektet, blant annet
at brukerne erfarer at de ofte ikke får
de tjenester og tiltak de ønsker og at
de ansatte ofte erfarer at de ikke får
gjort det de vil. Det ble stilt spørsmål
ved om tradisjonell
forvaltningstankegang kan løse
utfordringene, og var bakgrunnen for
spørsmålet: «Hva om kommunen
tenker som en investor i mennesker
og ikke bare som en forvalter av
saker». Dette er grunnlaget for videre
utvikling av Askers Velferdslab, hvor
kommunen tar utgangspunkt i at de
skal 1) ta risikoen med tidlig
investering for å få
samfunnsøkonomiske gevinster på
lang sikt. 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.
I læringsprosjektet skal det jobbes
med mulighetene for å utviklingen av
en slik tenkning i en kommunal
kontekst.
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Investeringsteamet er et viktig
kjerneelement i Askers 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 er flere veier inn til
investeringsteamet, og alle tjenestene
i Asker kan være «døren inn» til
velferdslaben.
Det etableres en referansegruppe for
prosjektet med representanter fra
relevante statlige aktører og
direktorater. I referansegruppen
legger Asker kommune frem sine
erfaringer fra prosjektet som blir
grunnlag for diskusjon om læring fra
prosjektet. Det rapporteres til
samordningsgruppen to ganger i året.

Foto: www.colourbox.com
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2.12 Kunnskaps- og kompetanseutvikling knyttet til
boligsosialt arbeid
Det er behov for å heve kompetansen
knyttet til det boligsosiale arbeidet i
kommunene. Dette innebærer blant
annet behov for 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 Bolig for velferd samarbeider
med universitet- og høyskolesektoren,
og det er utviklet ulike tilbud av etterog videreutdanning samt kurs på
bachelor- og masternivå relevant for
aktører i det boligsosiale feltet.
Tilbudet er imidlertid fragmentert, og i
liten grad vurdert i lys av et samlet
kompetansebehov.

Husbanken har i 2015 kartlagt sitt
samarbeid med universitet- og
høyskolesektoren. Kartleggingen
videreføres i 2016 ved å inkludere
samarbeid med universitet- og
høyskolesektoren initiert av andre
direktorater tilknyttet Bolig for velferd.
Kurs- og utdanningstilbud skal
deretter vurderes med henblikk på å

få et mer samordnet tilbud som svarer
på kompetansebehov i kommunene.
Kunnskapsdepartementet har
igangsatt arbeid for å definere felles
faglig innhold i helse- og sosialfaglige
profesjonsutdanninger. Videre arbeid
med å integrere boligsosiale temaer
utdanningene vil kobles til dette
arbeidet.
For å heve kompetansen knyttet til det
boligsosiale arbeidet i kommunene er
det også viktig å utvikle et godt
kunnskapsgrunnlag. Alle direktoratene
finansierer FoU-prosjekter med
relevans for Bolig for velferd. I 2015 er
det etablert et samarbeid mellom
direktoratene knyttet til FoU-arbeidet,
og det er utviklet en oversikt som viser
pågående FoU-prosjekter.
Samarbeidet videreføres i
strategiperioden, med felles møter to
ganger per år, og kontinuerlig
oppdatering av oversikt over
pågående prosjekter. Oversikten vil i
2016 være tilgjengelig gjennom
Veiviser Bolig for velferd, hvor også
alle avsluttede FoU-prosjekter med
relevans for strategien vil omtales.
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Liste over felles tiltak og innsatsområder i
2016

Nr Titak

Ansvarlig

Milepæler

1.

Ferdigstille for lansering den digitale Veiviser
Bolig for velferd. Prioritere innholdsproduksjon
slik at dette blir en kunnskapsbank for
kommunene. Lansering høsten 2016.

Alle direktoratene

Innholdsproduksjon vår
2016.

Ferdigstille arbeidet med bedre
styringsinformasjon og spesifikke
styringsparametere i Nasjonalt prosjekt for
bedre styringsinformasjon.

Alle direktoratene

2.

Lansering høsten 2016.
Samordningsgruppa
19.2.16.
Fremleggelse for
ressursgruppe 10.3.16.

Utarbeide sluttrapport for oversendelse til
departementene 1.4.16. Hvert enkelt direktorat
setter i gang arbeid for å følge opp eventuelle
utviklingsbehov som foreslås i sluttrapporten.

Oversendelse KMD 1.4.16.

3.

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

Alle direktoratene

Løpende

4.

Ha et aktivt regionalt statlig samarbeid mellom
velfersaktørene for å følge opp målene i
strategien.

Alle direktoratene med
underliggende etater og
fylkesmennene

Løpende

Styrke samarbeidet med Fylkesmannen som
medansvarlig for koordinering av velferdsstatlig
innsats på regionalt nivå.
5.

Samordning av tilskuddsmidler: Følge opp
forslag om felles søknadsfrister,
kunngjøringstekster, samordning av
rapportering etc i de statlige
tilskuddsordningene.

Alle direktoratene

Innen 1.11.16.

6.

Videreføre arbeidet med samordning av
kunngjøringsdato og tekst på utlysning av
tilskuddsmidler forvaltet av Arbeids- og
velferdsdirektoratet, Helsedirektoratet og
Husbanken

Arbeids- og
velferdsdirektoratet,
Helsedirektoratet og
Husbanken

Innen 1.11.16

7.

Utvikle og vurdere å iverksette en pilot for
sambruk av Helsedirektoratet, Arbeids- og
velferdsdirektoratet og Husbankens midler til
kommunale utviklingsprosjekter innen
boligsosialt arbeid, samordning, rus og psykisk
helse.

Helsedirektoratet,
Arbeids- og
velferdsdirektoratet og
Husbanken.

Utvikle forslag pilot innen
1.7.16.

Læringsprosjekt om sambruk av IMDi sine
Integrerings- og
kommunale utviklingsmidler og Husbankens
mangfoldsdirektoratet
boligsosiale kompetansetilskudd til kommunalt
og Husbanken
flyktningarbeid. En pilot om hvordan
kommunene kan se kompetansetilskudd fra IMDi
og Husbanken i sammenheng. Det er definert en
rekke områder for samordning som skal prøves
ut i 2016.

Igangsette forsøk med
sambruk i noen
kommuner innen 15.3.16.

8.
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Vurdere iverksettelse
innen 1.11.2016

Rapportere status/ læring
samordningsgruppa
20.5.16., og 9.12.16.
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Nr Titak

Ansvarlig

Milepæler

9.

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

Avklart samarbeid med
NAPHA og bruk av
læringsnettverket for
Housing First innen 1.3.16.

Læringsprosjekt om Housing First-metoden for
bo- og tjenestetilbud til personer med
rusmiddelavhengighet.

Etablert referansegruppe
innen 1.4.16.
Rapportering
samordningsgruppa
20.5.16 og 9.12.16.

10. Læringsprosjekt om Askers velferdslab, et
innbyggerorientert og helhetlig tjenestekonsept.

11.

Læringsprosjekt om Bedre bo- og levekår for
utsatte barnefamilier

Husbanken hovedansvar,
men initiativ til
samarbeid med Barne-,
ungdoms- og
familiedirektoratet og
andre relevante
direktorater.

Etablert referansegruppe
innen 1.9.16.

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

Arbeidsgruppemøte
(statlig) 12.02.16.

Rapportering
samordningsgruppa
20.5.16 og 9.12.16.

Nettverkssamling nr. 2
14.04.16.
Behandle og samkjøre
eventuelle
tilskuddssøknader fra
deltakerkommunene
knyttet til arbeidet med
målgruppen: februar-juni
2016.
Rapportering
samordningsgruppa
09.12.16.
Arbeidsgruppemøte
(statlig) medio august
2016Sluttrapport fra
NTNU Samfunnsforskning:
november 2016.
Rapportering
samordningsgruppa
20.05.16.
Nettverkssamling nr. 3
medio september 2016.

12.

Starte opp et prosjekt om økt frivillighet i
boligsosialt arbeid

Alle direktoratene

Oversikt samarbeid
frivillige pr i dag innen
1.10.16.
Tema i ressursgruppe
9.6.16 og 3.11.16.
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Nr Titak

Ansvarlig

Milepæler

13. Starte et arbeid for å utvikle modeller for
brukermedvirkning i boligsosialt arbeid, og øke
kompetanse og kunnskap om
brukermedvirkning på alle nivåer innenfor
arbeidet med Bolig for velferd.

Alle direktoratene

Systematisere
direktoratenes arbeid
med brukermedvirkning
p.t. innen 1.10.16.
Tema i ressursgruppen
9.6.16 og 3.11.16.
Samordningsgruppe.
Tema samordningsgruppa
9.12.16.

14. Ha en særlig innsats i Oslo og de øvrige
storbyene.

Husbanken inviterer til
storbyprogram, og
samarbeid med andre
statlige velferdsaktører.

Felles informasjons- og
forventningsavklaringsmøte med storbyene
innen 15.3.16.
Drøfte direktoratenes
rolle i storbyprogrammet i
samordningsgruppa
19.2.16.
Kickoffsamling med
storbyene innen 15.5.16.
Møte mellom kommunene
og direktoratene innen
15.10.16
Formalisere avtaler innen
1.6.16.

15. Sikre god koordinering av arbeidet med
strategien Barn som lever i fattigdom (20152017) og Bolig for velferd (2014-2020).

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

Løpende

16. Gjøre veilederen Bolig for utviklingshemmede
kjent i kommunene

Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet og
Husbanken.

Løpende

17.

Alle direktoratene

Oppdatere pågående og
planlagte FOU prosjekter
innen 1.3.16, deretter
løpende gjennom året.

Samordne årlig oversikt over FoU aktivitet
relevant for Bolig for velferd, og vurdere felles
prosjekter.

Møte gruppe for FOU
innen 1.4.16.
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Nr Titak

Ansvarlig

Milepæler

18. Gi innspill om boligsosiale tema i
velferdsutdanningene, og vurdere større
samordning av relevante etter- og
videreutdanninger.

Alle direktoratene

Oversikt direktoratenes
støtte til relevante etterog videreutdanninger
(tematikk bolig og velferd)
innen 1.9.16.
Vurdere en bedre
samordning av kunnskapog kompetanseutvikling i
samarbeid med Univ.- og
høgskolesektoren innen
1.11.16.

19.

Gjennomføre konferanse om bo og levekår for
barn og unge - barnefamilier

Alle direktoratene

Forberedende møte
mellom Bufdir og HB
innen 1.3.16.
Tema i
samordningsgruppa
19.2.16.
Tema i
samordningsgruppa 20.5.
Konferanse november
2016.

20. Utarbeide felles rapport om status og avvik
– årlig utarbeidelse

Alle direktoratene

Tema i
samordningsgruppa
19.2.16.
Oversendelse 1.4.16.
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Direktoratenes tiltak for å støtte opp under
strategien i 2016
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 Titak

Ansvarlig

21.

Husbanken

Iverksette nytt kommuneprogram for å nå målene i Bolig for velferd.

22. Sikre at følgende grupper ivaretas i arbeidet med Bolig for velferd: 1: Unge
innen barnevernet, overgangen fra barnevern til egen bolig 2:
Voldsutsatte, overgangen fra krisesenter til egen bolig3: Unge
funksjonshemmede, overgangen fra foreldrehjem til egen bolig

Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet

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

Arbeids- og
velferdsdirektoratet

24. Integrere strategien i Kriminalomsorgsdirektoratets tilbakeføringsarbeid
som igjen videreføres regionalt og lokalt.

Kriminalomsorgsdirektoratet

25. Tilskudd til boligsosialt arbeid målrettes til utviklingsarbeid i NAV for å nå
målene i Bolig for velferd, med særlig vekt på overgang fra midlertidig til
varig bolig.

Arbeids- og
velferdsdirektoratet

26. FoU-prosjekt om flyktninger som finner bolig selv.

Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet

27.

Husbanken

Reduksjon i bruk av midlertidige boliger er et innsatsområde i Husbankens
nye kommunesatsning.

28. Lokale utviklingsverksteder om samarbeid mellom kommuner,
frivilligheten og arbeidsgivere i møte med flyktninger.

Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet

29. Gjennomføre ny kartlegging av bostedsløse.

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

Nr Titak

Ansvarlig

30. Læringsprosjekt Bolig i Intro.

Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet

31.

Husbanken

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

32. Offentlig privat samarbeid om flere utleieboliger.

Husbanken

33. Gi tilsagn om tilskudd til utleieboliger til etablering av 2000 nye
utleieboliger.

Husbanken

34. Øke andelen av grunnlån som går til utleieboliger med kommunal
tilvisningsrett. Minst 300 utleieboliger med kommunal tilvisningsavtale
har fått tilsagn om finansiering med grunnlån uten tilskudd.

Husbanken

35. Bruke bostøtte, startlån tilskudd til etablering og tilpasning aktivt for å
bidra til at flere vanskeligstilte kan bo i egen eid bolig.

Husbanken

Spre informasjon om hvordan de boligsosiale virkemidlene kan brukes i
sammenheng for at vanskeligstilte kan gå fra leie til eie.
36. Trygge boforhold for lavinntektsfamilier:
Husbanken
Startlån skal brukes aktivt for at barnefamilier skal kunne etablere seg i eid
bolig.
37.

Utvikle bostøtten ytterligere og øke andelen bostøtteberettigede som
mottar bostøtte.

Husbanken

Arbeide for å styrke bostøtten for familier med flere barn /
flermedlemshushold.
38. Spre informasjon om et nyutviklet e-læringsprogram for Sjef i eget liv.
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HOVEDMÅL 2: ALLE MED BEHOV FOR TJENESTER, SKAL FÅ HJELP TIL Å
MESTRE BOFORHOLDET
Tiltak for å nå målsetningene under innsatsområdet «hjelp fra midlertidig til varig
bolig»:
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 Titak

Ansvarlig

39. Formidling og implementering av veileder Boligtilbud for
utviklingshemmede i kommunene.

Husbanken, samarbeid med
Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet

40. Tilskudd til kommunalt rusarbeid sees i sammenheng med andre
tilskuddsmidler til bolig og tjenester, og kan brukes til å understøtte
målene i Bolig for velferd.

Helsedirektoratet

41.

Arbeids- og
velferdsdirektoratet Barne-,
ungdoms- og
familiedirektoratet

Tilskuddsordningene mot barnefattigdom forvaltet av AVdir og Bufdir ses i
sammenheng og grenseflater avklares. Tilskuddene skal bidra til å sikre
gode bo- og oppvekstsvilkår for barn og unge.

42. Videreutvikling og opplæring i kartleggingsverktøyet Brukerplan.

Helsedirektoratet

43. Tilskuddsordningen for tilbud til voksne med langvarige og sammensatte
behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov innen
psykisk helse og rusfeltet kan brukes aktivt for å nå målene i Bolig for
velferd.

Helsedirektoratet

44. Andre tilskuddsordninger på rus og psykisk helsefeltet vil bli vurdert brukt
for å støtte målene i Bolig for velferd, som for eksempel satsingen
Psykologer i kommunen

Helsedirektoratet
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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 Titak

Ansvarlig

45. Ivareta prosjekteieransvar for å sikre fremdrift og kvalitet i utviklingen av
den digitale Veiviser Bolig for velferd. Legge til rette for god involvering og
forankring i de involverte direktorater.

Husbanken

46. Styrke boligfokuset i IMDis kommunesamarbeid.

Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet

47.

Husbanken

Målene i Bolig for velferd legges til grunn for Husbankens
kommuneprogram som implementeres i 2016. Lanseres 1.1.16.

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

Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet

49. Vurdering av og eventuelt klargjøring til omleggingen av tilskuddsordning
«Oppfølgingstjenester i bolig» slik at den innrettes tydeligere mot NAV
kontorenes utviklingsarbeid.

Arbeids- og
velferdsdirektoratet

50. Forsøket «NAV-veileder i videregående skole» sees i sammenheng med
arbeidet i Bolig for velferd.

Arbeids- og
velferdsdirektoratet

51.

Arbeids- og
velferdsdirektoratet

Gjennomføre metodeutviklingsprosjekt «Helhetlig oppfølging av
lavinntektsfamilier».

52. Spre informasjon om Veiviser Bolig for velferd i lokalt folkehelsearbeid.

Helsedirektoratet

53. Videreutvikling av læringsnettverk for gode pasientforløp i kommunene.

Helsedirektoratet

54. Økt brukermedvirkning og beboerorganisering i leiemarkedet.

Husbanken

55. Vektlegge normalisering og integrering i forvaltningen av lån og tilskudd til
nye boligprosjekter.

Husbanken

56. Flere direktorater har tilskuddsordninger som kan støtte opp under
frivillighet og sivilsamfunnsengasjement på det boligsosiale området:

Helsedirektoratet

Ø Tilskudd til ideelle og frivillige organisasjoner som driver aktivitetstilbud (Hdir)
Ø Tilskudd til ideelle og frivillige organisasjoner som driver aktivitetstilbud (Hdir)
Ø Tilskudd til institusjonsbaserte tiltak (Hdir)
Ø Tilskuddsmidler aktivisering og arbeidstrening / frivillige (AVdir)
Ø Tilskudd til frivillig virksomhet (KDI)
Ø Tilskudd til informasjons- og veiledningstiltak rettet mot innvandrere/tiltak
knyttet til intensjonsavtaler mellom IMDi og frivillige organisasjoner
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Arbeids- og
velferdsdirektoratet
Kriminalomsorgsdirektoratet
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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 Titak

Ansvarlig

57.

Husbanken

Forprosjekt om alternative modeller for finansiering av kommunalt
utviklingsarbeid.

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

15. Målsetning: Kommunene tar boligsosiale hensyn i areal- og
samfunnsplanleggingen. Kommunene planlegger for mange nok boliger, og
boliger og nærmiljø av god kvalitet
Nr Titak

Ansvarlig

59. Forprosjekt om alternative modeller for finansiering av kommunalt
utviklingsarbeid.

Husbanken

60. Høyne innovasjonstakten i boligsosialt arbeid gjennom å:
Husbanken
- Stimulere til nytenkning og sosial innovasjon i dialog med kommunene og
de øvrige velferdsdirektoratene
- Spre informasjon om pågående innovasjonsprosjekter på det boligsosiale
området
61.

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