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Resultatrapport 2019 - Nasjonal strategi Bolig for velferd

Innledning
Bolig for velferd - Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014-2020) er en omfattende
velferdsstatlig innsats overfor vanskeligstilte på boligmarkedet. Strategiens hovedmål er 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
Bolig for velferd sine hovedmål, innsatsområder og den særlige innsatsen rettet mot barnefamilier
og unge, er operasjonalisert i 15 målsettinger. Disse målsettingene viser ambisjonsnivået for
strategien, og gir føringer for hva som skal oppnås i strategiperioden. Styringsparametere og
resultatmål gir grunnlag for å vurdere i hvilken grad direktoratene enkeltvis og samlet har oppnådd
målsettingene og hovedmålene i strategien.
Strategien skal bidra til at kommunene møter en samordnet stat og får bedre rammebetingelser i
arbeidet. I denne resultatrapporten blir det gjort en vurdering av status i 2019 relatert til status for
2018 sett opp mot strategiens målsettinger og hovedmål. Resultatrapporten er utarbeidet av den
tverrdirektoriale arbeidsgruppen i Bolig for velferd, på oppdrag fra departementene.
Gjennom styringsinformasjonen innhentes et bredt sett av informasjon for å vurdere
måloppnåelsen. I alt 59 styringsparametere inngår, hovedsakelig parametere knyttet til tjenester
som leveres i og av kommunene.
Denne rapporten er inndelt i strategiens tre hovedmål med tilhørende målsettinger, som i 2018rapporten. Hovedmålene adresserer tre utfordringsområder i det boligsosiale feltet, som går fra
individ- til systemnivå.
Resultatrapport 2019 er den nest siste resultatrapport i dette strategiarbeidet. Regjeringen
utarbeider i disse dager en ny nasjonal boligmelding. I 2020 blir strategien sluttevaluert av Oslo
Economics og NIBR og gjennom denne sluttevalueringen vil vi få besvart følgende spørsmål:
• Får vanskeligstilte på boligmarkedet bedre hjelp til å skaffe en egnet bolig i dag med den
oppfølgingen de trenger, sammenlignet med før Bolig for velferd?
• Hvordan har kommunenes boligsosiale arbeid utviklet seg fra før Bolig for velferd og frem til i
dag?
• Hva har blitt bedre og hva er utfordringene? I hvilken grad har statens innsats for å skape mer
helhet og effektivitet, herunder Veiviseren.no, bidratt til kommunenes boligsosiale arbeid?
Kommende sluttevaluering i 2020 vil gi et bredt kunnskapsgrunnlag om resultater og effekter av
strategien. Det er i samråd med Kommunal- og moderniseringsdepartementet besluttet at
resultatrapport for 2019 tar for seg endringer på styringsparameternivå fra 2018 til 2019.
Strategien er inne i sitt siste år, og på kommunalt, regionalt og statlig nivå må vi forvalte og
videreutvikle det som er bygget opp gjennom årene med Bolig for velferd. Vi erfarer at strategien
har fremmet de boligsosiale perspektivene på tvers av sektorer og dermed bidratt til mer
kjennskap, kunnskap, kompetanse og kultur for samarbeid på det boligsosiale område.
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Page 1

Resultatrapport 2019 - Nasjonal strategi Bolig for velferd

Sammendrag
Flere sentrale styringsindikatorer viser en en positiv utvikling på strategens målsetninger. Selv om
det på en del områder er en utflating i resultatene, må dette ses i sammenheng med at behovene i
noe grad er redusert som følge av stor reduksjon i ny bosettingen av flyktninger, og et bedre boog tjenestetilbud i kommunene.
Tiltaksplanen Bolig for velferd har siden 2018 omhandlet to tilltak. Tiltak 1: etablere
arbeidsprosesser for helhetlig tilbud av boliger og bo- og oppfølgingstjenester for mennesker med
rusmiddelavhengighet og psykiske lidelser som mangler eller risikerer å miste sin bolig og tiltak 2:
tilrettelegge for at vanskeligstilte barnefamilier bor i egnet bolig. Husbanken koordinerer
direktoratenes arbeid i Bolig for velferd, og samarbeider med fylkesmannsembetene regionalt
gjennom regional arena om for å iverksette tiltaksplanen i samarbeid med kommuner.
Styringsparametre tilknyttet tiltak 1 viser at:
• Tilbud til personer med rusproblemer og psykiske lidelser er styrket
• Personer med kun rus eller psykiske lidelser har en klart bedre bosituasjon enn personer med
samtidige rus- og psykiske lidelser (ROP)
• LAR-pasienter bor i større grad i varig egnet bolig enn ROP gruppen generelt
• Det er fremskaffet mange nye boliger til målgruppen med rusmiddelproblemer og/eller psykiske
lidelser
• Det har vært en forholdsvis stor økning av kapasiteten i tjenestene til målgruppa, selv om
økningen har stagnert noe siste år. Dette kan ha ulike årsaker som f. eks. sammenslåing av
kommuner og ny innretning av tjenestene
• Antall kommuner med oppsøkende behandlings- og oppfølgingsteam har økt, både rene
kommunale team og team i samarbeid med spesialisthelsetjenesten som FACT eller tilsvarende
metodikk
• Brukertilfredshetsevalueringen knyttet til opptrappingsplanen for rusfeltet, viser større grad av
tilfredshet med bistanden til å skaffe seg bolig og i enda større grad bistand til å opprettholde
boforholdet enn ved forrige måling
• Flere kommuner opplyser at de har utfordringer med å gi et helhetlig, koordinert og virksomt
bolig- og tjenestetilbud til personer med store og sammensatte tjenestebehov. Særlig gjelder
dette personer med ROP-lidelser, som i tillegg har utagerende atferd/voldsproblematikk. Det er
nødvendig med en klargjøring av hvordan leiekontrakter med ulike former for
rådighetsbegrensning kan opprettes legalt
• Det etterlyses også generelt mer kunnskap og kompetanse i arbeidet med ROP pasienter. En
gradvis nedbygging i antall døgnplasser i psykisk helsevern, har ført til at kommunene har fått
ansvar for en stadig dårligere pasient-/brukergruppe. Det tar tid å bygge opp virksomme tiltak,
kompetanse og rekruttere tilstrekkelig fagkompetanse. Det er særlig små kommuner som
signaliserer størst problemer med å få dette på plass
Styringsparametere tilknyttet tiltak 2 viser at:
• Antall husstander med barn i midlertidig botilbud er redusert. Der midlertidig botilbud må gis er
varigheten i botilbudet vesentlig redusert
• Antall husstander med unge (18-24 år) i midlertidig botilbud er redusert
• Andel barnefamilier med flyktningstatus som ble bosatt innen tre måneder etter at de har fått
vedtak om opphold har økt betraktelig
• Godt over halvparten av startlånsmottakerne er husstander med barn og samme gjelder for
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tilskudd til etablering
• Andel barnefamiliene som mottok bostøtte i eid bolig har økt svakt siden 2018
• Antall barn som bor i familier med vedvarende lav inntekt, leid bolig og bor trangt har økt de
siste årene, fra om lag 28 500 i 2015 til om lag 35 500 i 2018. 77 prosent av husholdningene
bor i eid bolig, mens eierandelen blant enslige forsørgere er på 49,2 prosent. Blant
barnefamilier er det størst reduksjon i boligeierskap blant husholdninger med mange barn.
Mellom 2015 og 2019 falt eierandelen med 2,5 prosentpoeng blant husholdninger med 3 eller
flere barn. Dette er en trend som i særlig grad rammer de svakest stilte barnefamiliene på
boligmarkedet, og som ofte er i behov av supplerende sosialstønad og bostøtte.
På noen områder er det fortsatt utfordringer:
• Flere av regionene (Bufetat) har formidlet at de har hatt flere barn i beredskapshjem de senere
årene med store omsorgs- og behandlingsbehov. Dette er barn som etatene har store
utfordringer med å finne egnede kommunale fosterhjem til
• Medvirkningen og involvering fra brukere- og pårørende er fremdeles begrenset i mange
kommuner
• Kommuneansatte opplever fremdeles en lite samordnet stat
Alle direktorat har svart opp styringsparametere ut fra sine datakilder, eksempelvis KOSTRA, og
Brukerplan. Kommunene, som Husbanken har en skriftlig programavtale med, rapporterer på
samtlige styringsparameterene til Husbanken årlig. Summen av disse datakildene er benyttet som
grunnlagsmateriale til resultatrapporten 2019.
Styringsparameterne treffer målsettingene i noe ulik grad. En del styringsparametere måler
utviklingen godt, som for startlån og BRIK-kartlegginger (Behovs- og ressurskartlegging i
kriminalomsorgen). Andre parametere måler utviklingen på målsettingsnivå mer indirekte, som
flere av parametrene under målsetting 1. Situasjonen på nasjonalt plan i 2015 med høy
tilstrømning av flyktninger til landet, og behovet for innsatsøkning på flere områder, avspeiles i
resultatmålene til flere av strategiens styringsparametre. Gjennom stragegiperioden har det skjedd
omfattende endringer i situasjonsbildet, slik at enkelte av målene som satt i 2015, ikke speiler
sitasjonen og utfordringsbilde i kommunene i dag. Indikatorene i Bolig for velferd må forstås på
bakgrunn av situasjonen da.
De fleste nasjonale resultatmålene strekker seg fram til og med 2020. Ambisjonen i resultatmålene
er forsøkt tilpasset det enkelte parameter. Noen få resultatmål justeres årlig. Resultatoppnåelsen
for noen parametere vurderes å være utfordrende å nå.
I strategien Bolig for velferd står det at "det boligsosiale arbeidet skal ha høy kvalitet. Arbeidet
skal være kunnskapsbasert, og vi skal rette innsatsen der behovene er størst. Det boligsosiale
arbeidet er komplekst og krever bidrag fra flere sektorer og forvaltningsnivåer. Arbeidet må derfor
være godt organisert på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer, og helhet og sammenheng må
sikres på både strategisk og operativt nivå i kommune og stat."
For å gi kommunene effektiv drahjelp, er det viktig med samordning av regional stat i møte med
kommunene. Fylkesmannsembetene har ansvar for den regionale gjennomføringen av Bolig for
velferd, at statlige velferdsstrategier sees i sammenheng og at embetene etterprøver at det tas
boligsosiale hensyn i kommunal planlegging. I tilknytning til Bolig for velferd har embetene i
samarbeid med Husbanken opprettet fora for regional samordning, noe som gir
gjennomføringskraft til strategien.
Husbanken koordinerer strategiarbeidet med en stabil, operativ og engasjert tverrdirektorial
arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen bidrar til helhet og sammenheng på et velferdsområde som er
Sammendrag
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sektorisert, tverretatlig og tverrfaglig. Dette vises tydelig i veiviseren.no, strategiens største tiltak
rettet mot strategisk og operativt nivå i kommunene. I veiviseren.no informerer og veileder
direktoratene på bolig- og tjensteområdet i samarbeid med relevante aktører.

Sammendrag
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«Alle skal ha et godt sted å bo»
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Hovedmål 1 er operasjonalisert i ni målsettinger:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vanskeligstilte som er i en overgangsfase skal sikres en varig bolig
Ingen skal bo i midlertidige botilbud i mer enn tre måneder
Ingen barnefamilier eller unge skal tilbringe tid i midlertidige botilbud
Rask bosetting av flyktningene i kommunene
Det utvikles et variert tilbud av egnede boliger i kommunene
Utleieboliger skal være av god kvalitet og i et godt bomiljø
Vanskeligstilte får veiledning om det private leiemarkedet
Vanskeligstilte får hjelp til å kjøpe bolig
Vanskeligstilte som bor i en eid bolig skal ha en god og trygg bosituasjon

Målsettingene dekker et stort spekter av tilbud og tiltak rettet mot vanskeligstilte grupper på
boligmarkedet. I alt favner hovedmålet 39 styringsparametere fra alle direktorat.

Hovedmål 1: Alle skal ha et trygt sted å bo
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Målsetting 1: Vanskeligstilte som er i en overgangsfase skal sikres en
varig bolig
Styringsparameter 1: Andel tjenestemottakere med rus og/eller rus og psykiske problemer (ROP)
med permanent og tilfredsstillende bosituasjon.
Resultatmål: 80 % av målgruppa skal ha en permanent og tilfredsstillende bosituasjon.
I 2019 hadde 71% av tjenestemottakerne med rus og/eller rus og psykiske problemer permanent
og tilfredsstillende bosituasjon. Dette er uendret fra i fjor. Utviklingen for denne gruppen er uendret
fra 2018. Brukerplan har fra 2018 skilt mellom kun rusproblematikk, mindre alvorlig ROP og
alvorlig ROP. Denne inndelingen viser et litt annet bilde av situasjonen. For personer med kun
rusproblematikk har 82% en permanent og tilfredsstillende bosituasjon (grønn skåre). Dette viser
klart at det er ROP gruppen som skårer dårligst på boforhold og en rekke andre faktorer.
Tjenestene til denne målgruppen er ikke tilfredsstillende, noe som understøttes av Helsetilsynets
landsomfattende ROP tilsyn (Helsetilsynets rapport nr 7/2019) og kommunerapporteringen for
psykisk helse- og rusarbeid (SINTEF 2019). Brukerplan viser imidlertid at bosituasjonen er det
levekårsområdet hvor flest tjenestemottakere skårer grønt. Det har siden 2014 vært registrert en
jevn nedgang av bostedsløse med rusmiddelproblemer (dvs rød skåre i Brukerplan)
Styringsparameter 2: Andel tjenestemottakere med psykisk helseproblem med permanent og
tilfredstillende bosituasjon.
Resultatmål: 90 % i målgruppa skal ha en permanent og tilfredsstillende bosituasjon.
I 2019 hadde 86% av tjenestemottakerne med kun psykiske problemer permanent og
tilfredsstillende bosituasjon (grønn skåre). For denne gruppen er situasjonen tilnærmet uendret fra
året før. Vi ser imidlertid at boligsituasjonen er betydelig bedre for de med mildere problematikk
enn de med mer alvorlige lidelser. For de med mildere problematikk har 95% permanent og
tilfredsstillende boforhold. Ser man alle gruppene under ett, finner man at bosituasjonen for de
med kun psykiske problemer eller lidelser er langt mer tilfredsstillende enn for personer som i
tillegg har rusmiddelproblemer.
Styringsparameter 3: Andel LAR-pasienter (legemiddelassistert rehabilitering) i varig egnet bolig .
Resultatmål: 85% av LAR-pasienter skal bo i varig egnet bolig innen 2020.
80 % av LAR-pasientene bodde i varig egnet bolig i 2019. Dette er en økning på 1,1
prosentpoeng siden i fjor. Statusrapporten til LAR (SERAF 2020), som ligger til grunn for tallene,
viser at det årlig har vært en økning i antall LAR pasienter med varig egnet bolig på rundt ett
prosentpoeng i strategiperioden. Den viser også tydelige geografiske forskjeller på
boligforholdene til LAR pasienter i Norge. Det er særlig i sykehusområdene knyttet til de store
byene at det er flest LAR pasienter som ikke har varig egnet bolig. Oslo, Bergen og Grenland
(Telemark) er tre områdene med størst bosettingsutfordringer i 2019. De ligger klart under
landsgjennomsnitt (på 80 %) med sine hhv. 66, 74 og 76 % som disponerer egen bolig. Deretter
kommer Stavanger med 79 %. Svært godt går det i Nord-Trøndelag og Førde som begge ligger
på 93%. Oslo har imidlertid hatt en forbedring av boligsituasjonen for LAR pasienter på fire
prosentpoeng fra fjoråret (fra 62 til 66 %).
Styringsparameter 4: Andel som flytter tilbake til voldsutøver.
Resultatmål: Andel som flytter tilbake til voldsutøver etter endt krisesenteropphold skal reduseres
med 5 prosentpoeng innen 2020.
I 2019 flyttet 16 % tilbake til voldsutøver etter endt krisesenteropphold, det utgjør omlag 360
personer. Andelen krisesenterbeboere som returnerer til voldsutøveren har holdt seg stabil på
mellom 15 og 17 % de siste 3 årene .
Hovedmål 1: Alle skal ha et trygt sted å bo
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Styringsparameter 5: Sosialhjelpsmottakere som er uten bolig.
Resultatmål: Antall sosialhjelpsmottakere uten bolig skal reduseres med 30 % fra 2014 til 2020.
Fra 2014 til 2019 gikk antall sosialhjelpsmottakere uten bolig ned fra 4 993 til 4 593. Dette tilsvarer
en nedgang på 7 %. Hvis man i stedet for antallet velger å se på andelen sosialhjelpsmottakere
som er uten bolig, så gikk denne andelen ned med 10 % fra 2014 til 2019. Utviklingen har dermed
gått i riktig retning, men med for lav fart i forhold til resultatmålet om en 30 % nedgang.
Resultatmålet er svært ambisiøst på vegne av NAV-kontorene og kommunens helhetlige arbeid på
bolig- og tjenesteområdet. Vi ser at NAV-kontorene og kommunene har jobbet godt og lyktes med
å redusere antallet og andelen sosialhjelpsmottakere uten bolig.
Økonomisk sosialhjelp skal sikre at alle har tilstrekkelige midler til livsopphold. I 2019 mottok
1,8 % (rundt 60 100 personer) av befolkningen i alderen 18-66 år økonomisk sosialhjelp i en
gjennomsnittsmåned. Innvandrere utgjorde i 2018 om lag 52 % av alle sosialhjelpsmottakere i
yrkesaktiv alder, og dette var samme andel som i 2017. Denne andelen har økt de siste årene,
dels som følge av innvandring. I 2019 ble det utbetalt rundt 6,98 milliarder kroner i sosialhjelp, noe
som var rundt 0,03 milliarder kroner mer enn i 2018.
Stadig flere kommuner velger å ta i bruk Digisos (Digitale sosialtjenester) i NAV-kontoret som et
supplement til andre former for kontakt med brukerne. Digisos har gjort det enklere å søke om
økonomisk sosialhjelp og å få tilpasset informasjon om tilstøtende områder som bolig, arbeid,
aktivitet og økonomiske problemer.
Styringsparameter 6: Antall kartlegginger med Behovs- og ressurskartlegging i kriminalomsorgen
(BRIK)
Resultatmål: 1800 fullførte kartlegginger i 2019
I 2019 ble det fullført 1779 kartlegginger fordelt på 997 domfelte i fengsel og 782 domfelte som
gjennomførte straff i samfunnet. Resultatmålet for 2019 er tilnærmet nådd. I 2019 ble i alt 2017
domfelte tilbudt BRIK hvor i alt 965 takket nei. Høsten 2020 vil KDI gjennomføre en
spørreundersøkelse blant ansatte og innsatte om eventuelle årsaker til at en såpass høy andel
takker nei til å delta i en BRIK kartlegging.
Resultatkravet har vært tema i styringsdialogen med regionene. BRIK er godt implementert som
kriminalomsorgens kartleggingsverktøy, og er et viktig verktøy for tilbakeføringsarbeidet og i det
boligsosiale arbeidet. Justisdepartementet vurderer en forskriftsendring som innebærer at BRIK
også kan tilbys varetekts innsatte. Pr dd ikke avklart.

Hovedmål 1: Alle skal ha et trygt sted å bo
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Målsetting 2: Ingen skal bo i midlertidige botilbud i mer enn tre måneder
Styringsparameter 7: Andel husstander i midlertidig botilbud med varighet 0-3 mnd.
Resultatmål: Ingen skal bo i midlertidig botilbud i mer enn 3 måneder i 2020.
82 % av alle som oppholdt seg i midlertidig botilbud i 2019 var der i 0 til 3 måneder, ifølge SSBs
KOSTRA-tall. I 2019 var det totalt 4 484 husstander som var innom midlertidig botilbud og 3 656
var det fra 0-3 mnd. Dette var opp fra 73 % i 2014 da det totalt var 5 438 husstander og 3 956 var
der fra 0-3 mnd. Utviklingen gikk i riktig retning med moderat fart mot 100 % i perioden 2014 til
2016, men forbedringen stoppet opp i perioden 2016 til 2019, da andelen lå på i overkant av
80 %. Vi ser at NAV-kontorene og kommunene har jobbet godt og lyktes med å redusere
hustander i midlertidig botilbud over 3 mnd. Resultatmålet er svært ambisiøst på vegne av NAVkontorene og kommunens helhetlige arbeid på bolig- og tjenesteområdet. Det er vanskelig å
vurdere ut fra styringsinformasjonen som foreligger om restultatmålet er for ambisiøst i denne
perioden. Spesielle forhold og hendelser som kommunen ikke har kontroll over (f.eks. flom, brann,
behov for ekstra lang innflyttingsperiode for å bli trygg i den varige boligen) kan spille inn.

Om midlertidig botilbud, gjelder for styringsparameter 7, 8, 9, 10, 11, og 12
Begrepet «midlertidig botilbud» er ikke gitt noen entydig og klar definisjon, og står i en
motsetning til begrepet «varig bolig». Når det snakkes om midlertidige botilbud er det som
regel døgnovernattingssteder det siktes til. Døgnovernattingssted kjennetegnes ved at det
som regel er et botilbud som er basert på utleie av rom på døgnbasis. Eksempelvis
pensjonat, hotell, campinghytte eller tilsvarende der vedkommende disponerer rommet hele
døgnet.
I Kommune-Stat-Rapporteringen (KOSTRA) er det lagt opp til følgende forståelse av
begrepet: «Midlertidig botilbud er botilbud der det ikke inngås husleiekontrakt, og omfatter
botilbud der man kan oppholde seg hele døgnet (for eksempel pensjonater, hospits eller
campinghytter), i motsetning til natthjem der man som regel ikke kan oppholde seg på
dagtid. Botilbud med korttidskontrakt og korttidsopphold på institusjon, regnes ikke som
midlertidig botilbud».
Det følger av sosialtjenesteloven § 27 at kommunen har en plikt til «å finne midlertidig
botilbud for dem som ikke klarer det selv». Bestemmelsen oppstiller en plikt til en
naturalytelse. Kommunen har et ansvar for faktisk å finne et husvære til den som fyller
vilkåret. Bestemmelsen regulerer ikke det avtalerettslige forholdet mellom tjenestemottaker
og tilbyder av det midlertidige botilbudet.

Hovedmål 1: Alle skal ha et trygt sted å bo
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Arbeids- og velferdsdirektoratet har spilt inn i KOSTRA-arbeidsgruppa for kommunalt
disponerte boliger at det ikke er samsvar mellom NAVs bestemmelser knyttet til midlertidig
botilbud og KOSTRA-rapporteringens begrepsbruk der det sies at midlertidig botilbud er et
botilbud der det ikke inngås husleiekontrakt. Foreløpig har dette ikke blitt justert i KOSTRA,
og dette betyr at det ikke er fullt overlapp mellom midlertidig botilbud som det rapporteres
på i KOSTRA og bestemmelsene knyttet til midlertidig botilbud i lovverket. I Bolig for velferd
er man avhengig av tallene som rapporteres inn i KOSTRA ettersom dette er den eneste
gode kilden. Det er imidlertid grunn til å være oppmerksom på at enkelte kommuner kan
tilby husstander det som etter NAV-regelverket er midlertidig botilbud uten at det blir
rapportert inn i KOSTRA.

Styringsparameter 8: Antall husstander i midlertidige botilbud i mer enn 3 måneder.
Resultamål: Ingen skal bo i midlertidig botilbud i mer enn 3 måneder i 2020.
828 husstander oppholdt seg i midlertidig botilbud i mer enn 3 måneder i 2019. Tilsvarende antall
var 1482 i 2014, 1263 i 2015, 779 i 2016, 801 i 2017 og 809 husstander i 2018. Utviklingen gikk i
riktig retning med kraftig nedgang fra 2014 til 2016, men så har det flatet ut. Fra 2014 til 2019 var
det en nedgang på 44 % for personer som bor i midlertidig botilbud i mer enn 3 måneder. Vi ser at
kommunene har jobbet godt og lyktes med å redusere hustander i midlertidig botilbud over 3
måneder. Resultatmålet er svært ambisiøst på vegne av NAV-kontorene og kommunens helhetlige
arbeid på bolig- og tjenesteområdet.

Målsetting 3: Ingen barnefamilier eller unge skal tilbringe tid i
midlertidig botilbud
Styringsparameter 9: Andel barnefamilier i midlertidig botilbud i 0 til 3 måneder.
Resultatmål: Ingen barnefamilier skal oppholde seg i midlertidig botilbud innen 2020.
81 % av alle barnefamilier som oppholdt seg i midlertidig botilbud i 2019, var der i 0 til 3 måneder.
Tilsvarende andeler var 66 % i 2014, 75 % i 2015, 82 % i 2016, 80 % i 2017 og 70 % i 2018.
NAV-kontorene og kommunene har jobbet godt og lyktes med å redusere andel hustander med
barn i midlertidig botilbud. Som for øvrige indikatorer vedrørende midlertidig botilbud er
resultatmålet svært ambisiøst på vegne av NAV-kontorene og kommunene. Det er vanskelig å
vurdere ut i fra styringsinformasjonen som foreligger om resultatmålet er for ambisiøst i denne
perioden. Spesielle forhold og hendelser som kommunen ikke har kontroll over (f.eks. flom og
brann) kan spille inn.
Styringsparameter 10: Antall barnefamilier i midlertidig botilbud
Resultatmål: Ingen barnefamilier skal oppholde seg i midlertidig botilbud innen 2020.
234 husstander med barn var i 2019 innom midlertidig botilbud. Tilsvarende antall var 363 i 2014,
324 i 2015, 212 i 2016, 223 i 2017 og 218 i 2019. Dette gir en nedgang på 47 % fra 2014 til 2018.

Hovedmål 1: Alle skal ha et trygt sted å bo
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NAV-kontorene og kommunene har jobbet godt og har lyktes med å redusere antallet
barnefamilier i midlertidig botilbud. Resultatmålet er svært ambisiøst. Spesielle forhold og
hendelser som kommunen ikke har kontroll over (f.eks. flom og brann) kan spille inn. Den flate
utviklingen fra 2016 til 2019 kan ha hatt sammenheng med utfordringer knyttet til store familier
som har kommet til Norge.
Styringsparameter 11: Antall husstander med unge i midlertidig botilbud.
Resultatmål: Antall husstander med unge (18-24 år) i midlertidig botilbud skal gå ned med 30
prosent fra 2016 til 2020.
I 2019 oppholdt 449 husstander med unge seg i midlertidig botilbud. Dette er oppgang fra 208
husstander i 2016 og 374 husstander i 2017. I 2018 var det 478 husstander. Antallet husstander
med unge i midlertidig botilbud har dermed økt fra spørsmålet kom inn i KOSTRA-skjema 13 i
2016 og fram til 2019. Tallet var betydelig lavere i det første rapporteringsåret (2016) enn det har
vært påfølgende år. Dette indikerer at rapportert antall var for lavt i 2016 og muligens også i 2017.
Styringspameter 12: Antall husstander med unge i midlertidig botilbud i mer enn 3 måneder.
Resultatmål: Ingen unge (18-24 år) skal bo i midlertidig botilbud i mer enn 3 måneder innen 2020.
I 2019 oppholdt 81 husstander med unge seg i midlertidig botilbud i mer enn 3 måneder.
Tilsvarende antall var 44 husstander i 2016, 92 husstander i 2017 og 84 husstander i 2018.
Antallet husstander med unge i midlertidig botilbud i mer enn tre måneder doblet seg dermed fra
spørsmålet kom inn i KOSTRA-skjema 13 i 2016 og fram til 2018. Doblingen skjedde fra et
moderat nivå, og kan skyldes mangelfull telling i 2016, som var det første rapporteringsåret i
KOSTRA.
Yngre husholdninger har hatt en svakere inntektsutvikling enn eldre (SSB 2018a). Utviklingen med
lavere inntekstvekst blant unge kan skyldes flere forhold, blant annet at andelen unge som står
utenfor arbeidsmarkedet på grunn av psykiske helseproblemer øker, samtidig som frafallet fra
videregående opplæring holder seg på et stabilt høyt nivå (NAV-Rapport 2016:1. Oslo: Arbeidsog velferdsdirektoratet).
Styringsparameter 13: Andel avsluttede akuttopphold i beredskapshjem der barnet var plassert
etter en akutthjemmel med en varighet på 0 - 3 måneder.
Resultatmål: Andelen avsluttede akuttopphold skal være 75 % innen 2020.
Antall avsluttede akuttopphold i statlige beredskapshjem er redusert fra 2018 til 2019. I 2018 var
det 1033 akuttopphold, og i 2019 var det 944.Vi har over flere år sett at antall barn med
akuttvedtak er redusert, men ettersom ikke alle som akuttplasseres kommer i beredskapshjem har
ikke denne nedgangen komme så godt til uttrykk i dette parameteret. Vi ser også en nedgang i
antall barn som plasseres i akuttinstitusjoner.

Hovedmål 1: Alle skal ha et trygt sted å bo
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Flere av regionene (Bufetat) har formidlet at de har hatt flere barn i beredskapshjem de senere
årene med store omsorgs- og behandlingsbehov. Dette er barn som etatene har store utfordringer
med å finne egnede kommunale fosterhjem til. I noen tilfeller kan det være bedre for barn å bo i
beredskapshjem en periode for tilstrekkelig utredning, enn å flytte de over til et tiltak man ikke vet
om er en god løsning på sikt.
Kombinasjonen av nedgangen i antall barn med akuttvedtak, samt større omsorgs- og
behandlingsbehov blant de som plasseres ut av hjemmet på akuttvedtak, gjør det sannsynlig at
en større andel av de som akuttplassers ut av hjemmet er vanskeligere å finne varige løsninger for.
Dette kan i noen grad bidra til å forklare at andelen som har et opphold på under tre måneder er
noe redusert de senere årene.
Styringsparameter 14: Antall barn som venter på fosterhjem i midlertidige tiltak etter ønsket
oppstartsdato.
Resultatmål: Ingen barn skal vente mer enn 6 uker innen 2020.
Det er fortsatt mange barn som venter på fosterhjem etter dato for ønsket oppstart. Per 31.12.19
var det 272 barn som venter på fosterhjem etter dato for ønsket oppstartsdato, noen flere enn på
samme tid i 2018 (254). Bufetat klarer å rekruttere fosterhjem til de fleste barna som trenger det,
men det er noen grupper barn som det er vanskelig å skaffe nok fosterhjem til. Bildet har endret
seg lite i 2019. Bufetat har hatt en utvikling de siste årene der familier som blir anbefalt etter å ha
gått på kurs raskt blir tatt i bruk og de familiene som venter på barn får tett oppfølging
Bufetat har som målsetning at ingen barn skal vente på fosterhjem etter dato for ønsket oppstart.
Vi har sett et stadig økende behov for forsterhjem, per 31.12.17 var de omlag 11.000 barn og
unge i fosterhjem i Norge. Styringsparameter knyttet til ventetid på fosterhjem er antall barn som
venter i midlertidig tiltak. I rapporteringen til Bufetat måles ventetid fra ønsket oppstart.
Rapporteringen ble endret f.o.m. januar 2017 slik at vi ikke har sammenlignbare tall for 2016.
Bufetat har jobbet med å øke kvaliteten på data for ventetid, som fremover vil gi et godt grunnlag
for å vurdere vårt arbeid på området.
Styringsparameter 15: Andel barnefamilier som mottar bostøtte.
Resultatmål: Andel barnefamilier som mottar bostøtte skal øke.
I 2019 var andelen barnefamilier som mottok bostøtte 27 %. Andelen i 2014 var 25 %. Tilsvarende
andel var 26 % i 2015, 28 % i 2016, 26 % i 2017 og 27% i 2018. I Husbankens årsrapporten
beregnes andelen ut fra desembertall, som også er grunnlaget for denne rapporten.
Måloppnåelsen er som bedre enn referansemålet fra 2014. Innsatsen er vurdert som noe bedre
enn innsatsen i 2014. Husbanken erfarer at målrettet informasjon og opplæring om
bostøtteordningen bidrar til at kommunene har fått økt kunnskap og veiledning om ordningen.
Husbanken har i arbeidet med kommunene informert om bostøtteordningen på ulike arenaer som
kommunemøter, nettverksmøter, regionale konferanser og samlinger. I Veiviseren er det digitale
kurs for saksbehandlere.

Hovedmål 1: Alle skal ha et trygt sted å bo
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Målsetting 4: Rask bosetting av flyktningene i kommunene
Styringsparameter 16: Tid fra vedtak om opphold til bosatt i en kommune.
Resultatmål: 90 prosent 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).
Andelen flyktninger bosatt innen seks måneder økte fra 83% i 2018 til 95% i 2019.
Det ble bosatt 4 822 flyktninger i 2019. Disse ble bosatt fra asylmottak, privat bopel eller kom som
overføringsflyktninger enn planlagt. Årsaken til at det ble bosatt færre enn det var anmodet om,
var både at det var færre bosettingsklare i mottak og at færre overføringsflyktninger kom til Norge.
En konsekvens av dette er at 159 kommuner fortsatt stod med ubenyttede bosettingsplasser ved
årsslutt.
Andelen flyktninger bosatt innen seks måneder økt fra 51 prosent i 2015 til 95 prosent i 2019.
Dette var mulig bl.a. fordi det fortsatt er god kapasitet i tjenesteapparatet i kommunene etter den
høye bosettingen i årene 2015–2017, med bakgrunn i de store asylankomstene i 2015. Andelen
personer bosatt innen seks måneder har aldri vært høyere. Videre er 99 prosent av flyktningene
bosatt innen ett år.
Styringsparameter 17: Andel enslige mindreårige flyktninger bosatt i en kommune innen tre
måneder.
Resultatmål: 50 prosent av alle enslige mindreårige skal være bosatt innen tre måneder.
67 prosent av enslige mindreårige flyktninger ble bosatt innen tre måneder i 2019 (63 prosent i
2018).
Antallet bosatte enslige mindreårige har blitt kraftig redusert de siste årene, og er ytterligere
redusert til 137 personer i 2019. Antallet kommuner som bosetter enslige mindreårige er derfor
langt færre i 2019 (51 kommuner) enn det var i rekordåret 2016 (187 kommuner). 67 prosent av
enslige mindreårige flyktninger ble bosatt innen tre måneder i 2019 (63 prosent i 2018). Dersom
man skiller mellom de som ble bosatt av IMDi og Bufetat, var henholdsvis 75 og 45 prosent bosatt
innen tre måneder (hhv. 64 prosent og 54 prosent i 2018).

Styringsparameter 18: Andel barnefamilier som bosettes innen 3 måneder etter at de har fått
vedtak om opphold.
Resultatmål: 50 prosent av alle barnefamilier skal bosettes innen 3 måneder etter at de har fått
vedtak om opphold (kan justeres årlig).
60 prosent av barnefamiliene ble bosatt innen tre måneder i 2019, mot kun 24 prosent i 2018.

Hovedmål 1: Alle skal ha et trygt sted å bo
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Andelen barnefamilier har økt de seneste årene og utgjorde nesten 80 prosent av de som ble
bosatt i 2019 (fra 61 prosent i 2017 og 72 prosent i 2018). Ved uttak av overføringsflyktninger
prioriteres barnefamilier, slik at hele 94 prosent av overføringsflyktningene som ble bosatt i 2018
og 2019 var del av en barnefamilie. 60 prosent av barnefamiliene ble bosatt innen tre måneder i
2019, mot kun 24 prosent i 2018. Bedringen skyldes i stor grad at IMDi og UDI har gjennomgått
tidsbruken ved uttak og bosetting, og samordnet en reduksjon i tidsbruken. Kommunene har fått
kortere svarfrist i den enkelte sak for å oppnå raskere bosetting. Likevel er det ikke mulig å
bosette alle barnefamilier som kommer som overføringsflyktninger innen tre måneder. Avhengig av
oppholdsland, trenger UDI mellom fire og syv uker for å arrangere utreisen. I tillegg kartlegger
IMDi flyktningenes bakgrunn og tilretteleggingsbehov. Avhengig av de kartlagte behovene, kan det
ta tid før IMDi finner en egnet bosettingskommune og videre for kommunen å gjøre nødvendige
forberedelser før de kan ta imot flyktningene.

IMDi måler antall barnefamilier, antall barn i familier og antall personer i familier. Når det
gjelder antall barnefamilier var det 1123 barnefamilier i 2015 hvorav 2683 barn, 1561
barnefamilier i 2016 hvorav 3930 barn, 1361 barnefamilier i 2017 hvorav 3420, 778
barnefamilier i 2018 hvorav 2013 barn og 847 barnefamilier i 2019 hvorav 2162 barn.

Målsetting 5: Det utvikles et variert tilbud av egnede boliger i
kommunene
Styringsparameter 19: Antall kommunalt disponerte boliger
Resultatmål: Antall kommunalt disponerte boliger skal innen 2020 økes med 10 % i forhold til
antallet i 2014.
I 2019 var antall kommunalt disponerte boliger 109 455. Tilsvarende antall var 105 567 i 2014, 107
129 i 2015, 108 833 i 2016, 110 994 i 2017 og 110 171 i 2018. Antallet kommunalt disponerte
boliger har økt med 3,7 % siden 2014. Etter en jevn økning de første årene, har antallet gått ned
med 1 539 boliger fra 2017 til 2019. Denne nedgangen skyldes at kommunene har tilpasset
tilbudet ut fra etterspørselen, og har redusert antall innleide boliger med om lag 1 800 enheter fra
2917. I 2019 var det om lag 2 000 færre som søkte som kommunal bolig enn i 2015. Dette skyldes
i all hovedsak at antall flyktninger er blitt betydelig redusert. I 2015 ble 3649 husstander i
målgruppen flytninger bosatt, mens i 2019 var antallet 1 513. Selv om boligtilbudet samlet har økt
er det fortsatt utfordringer. Mindre distriktskommuner har tomme boliger grunnet færre
flyktninger, mens en del større kommuner mangler store boliger til barnefamilier, og til personer
med behov for tilrettelagte bolig. Vi vurderer at Husbankens innsats ut mot kommunene, gjennom
vektleggingen av boligsosiale hensyn i planarbeidet og arbeidet med
boligfremskaffelsesstrategier, har bidratt til at tilbudet har blitt styrket i strategiperioden.
Styringsparameter 20: Antall kommunalt disponerte boliger fremskaffet ved hjelp av tilskudd til
utleieboliger.
Resultatmål: Antall utleieboliger som har fått tilsagn om tilskudd.
I 2019 ble det framskaffet 459 kommunalt disponerte boliger ved hjelp av tilskudd til utleieboliger.
Tilsvarende tall var 1334 i 2017 og 675 i 2018. For 2019 foreligger ikke resultatmål for
måloppnåelsen, i motsetning til foregående år, men innsatsen vurderes som god. Alle kommuner
som har søkt om tilskudd har fått innvilget dette. Tilsagnsrammen for tilskuddet var ekstraordinært
høyt i 2015 og 2016 blant annet for å kunne bosette flere flyktninger. Husbanken har registrert en
nedgang i søknader fra kommunene i 2018 og 2019. Redusert bosettingsbehov, og et mulig
Hovedmål 1: Alle skal ha et trygt sted å bo
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tilbudsoverskudd, har sannsynligvis redusert kommunenes etterspørsel etter tilskuddet. I tillegg til
økt tilgang på boliger i det private leiemarkedet som også har bidratt til å dempe behovet for
kommunalt disponerte utleieboliger. Kommunene har investert mye i utleiesektoren de siste årene,
behovet nå har avtatt noe.
Styringsparameter 21: Antall omsorgsboliger som har fått tilsagn om investeringstilskudd.
Resultatmål: Tilsagnsrammen for 2019 var på 4,2 milliarder kroner tilsvarende om lag 2400
heldøgns omsorgsplasser. Av dette ble 1,6 millarder tilført i det reviderte nasjonale budsjettet.
I 2019 ble det gitt 2036 tilsagn om heldøgns omsorgsplasser. Dette fordelte seg på 904
omsorgsboliger og 1132 sykehjemsplasser. Tilsvarende var antallet 2332 tilsagn om heldøgns
omsorgsplasser i 2018, fordelt på 957 omsorgsboliger og 1375 sykehjemsplasser. Måloppnåelsen
og innsatsen er god gjennom et tett og godt samarbeid mellom kommunene og Husbanken.
Kommunenes investeringer var om lag likt fordelt på nybygging og fornying av eksisterende
botilbud. Alle søknader fra kommunene ble innvilget. Husbanken fikk i 2019 utført en ekstern
evaluering av bruken av investeringstilskuddet. Hovedkonklusjonene er at tilskuddet har utløst
bygging og rehabilitering av flere omsorgsplasser og trolig har økt kvaliteten på omsorgsplassene.
Evalueringen viser også at kommunene med lavest utnyttelse av tilskuddet ser ut til å ha størst
behov. Spørsmål om tilskuddsordningen er treffsikker nok diskuteres.
Styringsparameter 22: Brutto investeringer til boligformål per innbygger.
Resultatmål: Brutto investeringer skal øke med 5 % årlig frem til 2020.
Bruttoinvesteringene til boligformål per innbygger var 1432 kroner i 2019 og er på nivå som 2015.
Investeringsutgiftene viser en liten nedgang sammenlignet med 2018. Det er registrert en økning
sammenlignet med 2014, men det har vært en endringen i innholdet i parameteren kan ikke
tallene direkte sammenlignes. Innsatsen til kommunene er vurdert som god. Investeringer til
boligformål er et mål på aktiviteten og ressursinnsatsen i kommunene. Investeringene varierer mye
fra år til år for den enkelte kommune, og særlig større byggeprosjekter kan gi store utslag
bestemte år. Imidlertid dokumenterer tallene at det er foretatt betydelige investeringer i
kommunene de siste årene som her bidratt til en bedring av tilbudet overfor vanskeligstilte
grupper i boligmarkedet.
Styringsparameter 23: Antall nye kommunalt disponerte boliger for målgruppen med
rusmiddelproblemer og/eller psykiske lidelser.
Resultamål: Det skal innen 2020 fremskaffes 500 nye kommunalt disponerte boliger for
målgruppen med rusmiddelproblemer og/eller psykiske lidelser.
I 2019 ble det framskaffet 117 nye kommunalt disponerte boliger for målgruppen med
rusmiddelproblemer og/eller psykiske lidelser ( 75 gjennom tilskudd utleieboliger og 42 gjennom
investeringstilskudd). Tilsvarede tall i 2018 var 98 (58 gjennom tilskudd utleieboliger og 40
gjennom investeringstilskudd). Det er et mål i Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020) å
bidra til at flere rusavhengige får et egnet sted å bo. Gjennom Opptrappingsplanen er det satt av
500 millioner kroner for at flere rusavhengige skal få et egnet sted å bo. På bakgrunn av dette er
det i strategien «Bolig for velferd» satt et mål om at det skal framskaffes 500 nye boliger til
målgruppen fram til 2020. Husbanken har fulgt dette opp i sitt arbeid rettet mot kommunene.For
perioden opptrappingsplanen har vært virksom og fram til 17. mars 2020, er det gitt 928 tilskudd
fra Husbanken. Intensjonen i opptrappingsplanen om å få flere egnede boliger må anses som
nådd i 2019.

Hovedmål 1: Alle skal ha et trygt sted å bo
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Styringsparameter 24: Antall nye utleieboliger som er fremskaffet gjennom tilvisingsavtaler.
Resultamål: Minst 120 nye utleieboliger med kommunal tilvisningsavtale har fått tilsagn om
finansiering med grunnlån uten tilskudd til utleieboliger i 2018. (Antall utleieboliger justeres hvert
år). For 2019 var det ikke måltall i Tildelingsbrevet.
I 2019 ble inngått tilvisningsavtaler for til sammen 156 boliger. I 2018 var tilsvarende tall 210
boliger. I 2019 ble inngått tilvisningsavtaler for til sammen 156 boliger. Arbeidet med
tilvisningsavtaler inngår i Husbanken sitt kommuneprogram. Ordningen blir evaluert våren 2020.
Styringsparameter 25: Antall nye utleieboliger som har fått tilsagn om finansiering gjennom kun
grunnlån.
Resultatmål: Minst 1000 nye utleieboliger skal har fått tilsagn om finansiering gjennom grunnlån pr
år fram til 2020.
I 2019 ble det gitt tilsagn om finansiering gjennom grunnlån til 200 nye utleieboliger. Tilsvarende
antall var 317 i 2014, 619 i 2015 og 603 i 2016, 355 i 2017 og 219 i 2018. Måloppnåelsen med 200
utleieboliger som har fått tilsagn om finansiering gjennom grunnlån er dårligere enn
referansemålet med minst 1000 nye utleieboliger årlig fram til 2020. Dette skyldes blant annet god
tilgang på lånemidler i private banker. I tillegg er det en generell nedgang i etterspørsel etter lån og
tilskludd til utleieboliger, samtidige en vekst i bruken tilvisningsavtaler. Innsatsen vurderes som
god gjennom Husbankens arbeid med kommunene og bransjen.
Styringsparameter 26: Andel kommuner som tar i bruk tilvisningsavtaler for å framskaffe boliger.
Resultatmål: 10 % av alle kommuner skal innen 2020 ta i bruk tilvisningsavtaler for å fremskaffe
boliger.
Cirka 35 kommuner fikk tilsagn fra 2016 til 2019. Dette tilsvarer 10 % etter ny komunestruktur.
Fortsetter utviklingen slik pr år vil resultatmålet være nådd i 2020. Arbeidet med tilvisningsavtaler
inngår i Husbanken sitt kommuneprogram. I Veiviseren omtales tilvisningsavtaler og det er etablert
arbeidsprosesser. Det deles også eksempler fra kommuner og det finnes gode informasjonsfilmer
om tema.
Styringsparameter 27: Antall nyinnflyttede sett i forhold til totalt antall kommunalt disponerte
boliger.
Resultatmål: Det nasjonale snittet for gjennomstrømming i kommunalt disponerte boliger skal
økes med 10 % innen 2020.
I 2019 var det nasjonale snittet for gjennomstrømming i kommunalt disponerte boliger 11,5%.
Tilsvarende andel var 12,3 % i 2014, 13,2% i 2015 og 13,4% i 2016, 13 % i 2017 og 11,8 % i
2018. Fortsetter utviklingen slik pr år vil resultatmålet ikke bli nådd i 2020. Måloppnåelse er nådd
når gjennomstrømningen er på 13,5 % i 2020. Husbanken gir informasjon om gjennomstrømning i
kommunale boliger til kommunene. Husbanken gjennomgår gjennomstrømning på ulike arenaer
som kommunemøter, nettverksmøter og regionale konferanser og samlinger. I Veiviseren har vi
arbeidsprosess, forskningsrapport og gode eksempler om tematikken. Det er mindre etterspørsel
og kortere venteliser som forklarer mye at årsaken. Gjennomstømmingen var i 2019 lavere enn i
2014.

Målsetting 6: Utleieboliger skal være av god kvalitet og i godt bomiljø
Styringsparameter 28: Andel kommunalt disponerte boliger som er tilgjengelige for
rullestolbrukere.

Hovedmål 1: Alle skal ha et trygt sted å bo
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Resultatmål: 55 % av alle kommunalt disponerte boliger skal være tilgjengelige for rullestolbrukere
innen 2020.
I 2019 var 49 % av alle kommunalt disponerte boliger tilgjengelige for rullestolbrukere. Tilsvarende
andel var 48 % i 2014, 2015, 2016 , 2017 og 2018. Det er små endringer i måloppnåelsen siden
2014. KOSTRA rapporteringen viser at andelen i 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018 var på 48 %.
Det er i utgangspunktet rimelig å anta at kommunene selger gamle uhensiktsmessige boliger og
anskaffer nyere boliger med bedre fysisk tilrettelegging. Vi har ingen god forklaring på hvorfor
økningen har stagnert. Det er imidlertid grunn til å tro at det er en underrapportering fra
kommunene til KOSTRA. Det er tvilsomt om målet kan nås. Husbanken går igjennom temaer
innen tilgjengelighet på ulike arenaer som kommunemøter, nettverksmøter og regionale
konferanser og samlinger. I Veiviseren er det arbeidsprosesser om tema.
Styringsparameter 29: Andel av tilskudd til utleieboliger over 60 kvm, eller mer.
Resultatmål: 20 % av boligene for tilskudd til utleieboliger skal prioriteres til boliger over 60 kvm,
eller mer, fra 2017.
I 2019 gikk 49% av alle tilskudd til utleieboliger til boliger over 60 kvm eller mer. Tilsvarende tall for
2018 var 50%. Måloppnåelsen på 49 % er betydelig høyere enn referansemålet på 20 %.
Husbanken gjennomgår temaer innen tilskudd til utleieboliger på ulike arenaer som
kommunemøter, nettverksmøter og regionale konferanser og samlinger, samt i dialog om
behovsmeldingen og søknad om tilskudd til utleieboliger.
Styringsparameter 30: Andel av boliger med tilvisningsavtaler som er over 60 kvm eller mer.
Resultatmål: 20 % av den årlige rammen for tilskudd til utleieboliger skal prioriteres til boliger over
60 kvm, eller mer, fra 2017.
I 2019 var ca. 36 % av boligene med tilvisningsavtaler over 60 kvm. eller mer. Tilsvarende tall var
25% i 2018. Måloppnåelsen ligger over referansemålet. Innsatsen vurderes som god gjennom
Husbankens arbeid med kommunene og bransjen.

Målsetting 7: Vanskeligstilte får veiledning om det private leiemarkedet
Styringsparameter 31: Andel kommuneansatte som oppgir at kommunen har etablert rutiner for
å veilede om det private leiemarkedet.
Resultatmål: Andel som oppgir at kommunen har etablert rutiner for veiledning om det private
leiemarkedet, skal innen 2020 være 85%.
I 2019 oppgav 75% at kommunen har etablert rutiner for veiledning om det private leiemarkedet.
Tilsvarende andel var 74 % i 2015, 77% i 2016, 79% i 2017 og 78% i 2018. Fortsetter utviklingen
slik pr år vil resultatmålet ikke bli nådd i 2020.Veiledning om det private leiemarkedet og hvordan
dette arbeidet kan systematiseres har vært tema på flere samlinger arrangert av Husbanken og i
samarbeidsmøter med kommunene.

Målsetting 8: Vanskeligstilte får hjelp til å kjøpe bolig
Styringsparameter 32: Antall som har kjøpt bolig ved hjelp av startlån.
Resultatmål: Antall husstander som har kjøpt bolig ved hjelp av startlån skal øke ifht 2017.

Hovedmål 1: Alle skal ha et trygt sted å bo
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I 2019 ble det utbetalt 7254 startlån. Tilsvarende antall var 8806 i 2014, 7316 i 2015, 6945 i 2016,
6905 i 2017 og 6900 i 2018. Det har vært en økning på 354 husstander som har kjøpt bolig ved
hjelp av startlån fra 2018 til 2019. Bruk av startlånet har vært ett gjennomgående tema på mange
konferanser. Husbanken har også arrangerte dialogmøter og fagdager, hvor temaet har vært
formidling av forskningsresultater som viser at flere vanskeligstilte kan eie sin egen bolig med en
effektiv og forsvarlig saksbehandling. Bruken av startlånet viser en stadig vridning av bruken i
retning av mottakere som anses som varig vanskeligstilt på boligmarkedet. Resultatmålet ble
endret i 2017 pga endringer i retningslinjene
Styringsparameter 33: Andel av startlån utbetalt til husstander med barn.
Resultatmål: Minst 50 % av alle startlån skal gå til barnefamilier (gjelder hvert år i
strategiperioden).
I 2019 ble 57% av startlånet utbetalt til husstander med barn. Tilsvarende andel var 47 % i 2014,
50 % i 2015, 51% i 2016, 53 % i 2017 og 55% i 2018. Måloppnåelsen på 57 % er høyere enn
referansemålet på 50% for hvert år i strategiperioden. Barn og unges boforhold var et sentralt
tema på Boligtreffet 2019. Startlånsamlingen fulgte opp "barna først"-samlingen tidligere på
høsten, der temaet var hvordan oppnå forsvarlig eieretablering for barnefamilier med lav inntekt.
Husbanken har etablert en egen Barna først nettverk på tvers av regionene. Videre var dette tema
på fagdager, i oppfølgingssamtaler og andre naturlige arenaer. Husbanken har kommunisert
tydelig til kommunene våre krav og forventninger til bruken av startlån som virkemiddel.
Styringsparameter 34: Andel av tilskudd til etablering utbetalt til husstander med barn.
Resultamål: Minst 50 % av rammen til tilskudd til etablering skal gå til barnefamilier (gjelder hvert
år i strategiperioden).
I 2019 ble 53% av tilskudd til etablering utbetalt til husstander med barn. Tilsvarende andel var
39 % i 2014 og 2015, 40 % i 2016, 44 % i 2017 og 46% i 2018. Måloppnåelsen på 53% svakt
høyere enn referansemålet på 50%. Det er en betydelig økning fra 2018, da andelen var på 46
prosent. Økningen skyldes først og fremst en tilleggsbevilgning avsatt til barnefamilier i revidert
nasjonalbudsjett. Husbanken vurderer likevel innsatsen som god. "Eie først" overfor barnefamilier
var hovedtema på den boligsoisale lederkonferansen 2019. Veiledning om etablering av
barnefamilier i eid bolig har vært tema på flere samlinger arrangert av Husbanken og i
samarbeidsmøter med kommunene.

Målsetting 9: Vanskeligstilte som bor i en eid bolig skal ha en god og
trygg bosituasjon
Styringsparameter 35: Antall startlån gitt til refinansiering av eid bolig.
Resultatmål: Antall startlån gitt til refinansiering av eid bolig skal opprettholdes på tilsvarende nivå
som i 2017.
I 2019 ble det gitt 1253 startlån til refinansiering av eid bolig. Tilsvarende antall var 1201 i 2014,
1209 i 2015, 1336 i 2016, 1382 i 2017 og 1298 i 2018. Måloppnåelsen vurderes til noe svakerer
enn refransemålet. Dette kan ha sammenheng med at Husbanken har prioritert å få husstander
over fra leid til eid bolig. Innsatsen vurderes til god. Bruk av startlånet har vært ett gjennomgående
tema på mange konferanser, og bruk av startlånet var også et hovedtema på den boligsoisale
lederkonferansen 2019. Husbanken har arrangerte dialogmøter og fagdager, hvor refinansiering
ved bruk av startlån av eid bolig har vært tema.

Hovedmål 1: Alle skal ha et trygt sted å bo
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Styringsparameter 36: Antall boliger som har fått tilsagn om tilskudd til heis.
Resultatmål: Antall boliger som har fått tilsagn om tilskudd til heis
I 2019 ble det gitt tilsagn om tilskudd til heis i 479 boliger. Tilsvarende tall var 446 boliger i 2017
og 559 boliger i 2018. Etterspørselen etter tilskudd til prosjektering og etterinstallering av heis
oversteg tilgjengelige midler betydelig i 2019. Husbanken mottok 51 søknader som omfattet 2139
boliger med et omsøkt beløp på 246 millioner kroner. Samlet ble det gitt tilsagn til prosjektering og
etterinstallering av heis for 50 millioner kroner. Den høye søknads inngangen har gjort det mulig å
prioritere heiser av høyere kvalitet og som når flere leiligheter. Tilsagnsrammen er redusert fra
2017.
Styringsparameter 37: Antall boliger som har fått tilsagn om tilskudd til tilstandsvurderinger.
Resultatmål: Antall boliger som har fått tilsagn om tilskudd til tilstandsvurderinger.
I 2019 ga Husbanken 4,6 millioner kroner i tilskudd til å tilstandsvurdere 5038 boliger. Det er en
økning på 80 prosent fra 2018 da det ble gitt 2,6 millioner kroner i tilskudd til å tilstandsvurdere
2806 boliger. I 2017 ga Husbanken 6 millioner kroner til 7421 boliger. Tilstandsvurderingene kan
gi grunnlag for lånesøknader om oppgradering av boliger.
Styringsparameter 38: Andel av rammen til tilskudd til tilpasning i kommunene som ikke er tildelt
ved årsslutt.
Resultatmål: Innen 2020 skal andel av rammen til tilskudd til tilpasning som ikke er tildelt ved
årsslutt være maks 5 prosent.
I 2019 var gjenstående ramme 116,5 millioner, som utgjorde 61,6% av rammen. I 2017 var
gjenstående ramme 74,9 mill. kroner, som utgjorde 37 % av rammen. ( 93 mill. kroner som
utgjorde 37 % i 2014). I 2018 var gjenstående ramme 114, 1 million som utgjorde 55 % av
rammen. Andel av rammen som ikke er benyttet er på 61,6%. En mulig forklaring til den høye
andele er at kommuene kan ha holdt igjen midler da tilskudd til tilpasning fra Husbanken som
avvikles fra 2020. Utviklingen fra 2016 til 2019 er negativ. Måltallet om 5 % av andel av disponibel
ramme er utfordrende å nå. Mange kommuner, som har hatt midler stående ubenyttet fra tidligere
år, har begynt å bruke av disse. Tettere oppfølging av kommuner som har midler stående igjen og
bevisstgjøring gjennom behovsmeldingen for programkommuner, har gjort at flere kommuner
bruker tilskuddet.
Styringsparameter 39: Andel barnefamilier som mottar bostøtte i eid bolig.
Resultatmål: Andel barnefamilier som mottar bostøtte i eid bolig skal øke fra 2016.
I 2019 bodde 11,2% av barnefamiliene som mottok bostøtte i eid bolig. Tilsvarende andel var
13,5% i 2014, 13,6% i 2015, 13,0% i 2016, 10 % i 2017 og 11% i 2018. Måloppnålsen er noe
svakere enn referansemålet, med en nedgang på 2 prosent fra 2016. Innsatsen vurderes som god.
Husbanken gir informasjon om bostøtte til kommunene, regional stat (fylkesmannen),
hjelpemiddelsentralen og til bruker/pårørende organisasjoner. Husbanken orienterer også om
bostøtte på fagdager, konferanser, samlinger og dialogmøter med kommunene. I veiviseren ligger
det e-læringskurs for saksbehandlerer på bostøtte.

Hovedmål 1: Alle skal ha et trygt sted å bo
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Hovedmål 2 er operasjonalisert i to målsettinger:
10. Alle kommuner har internkontrollsystemer for husstander som står i fare for å bli kastet ut av
boligen og
11: Alle med behov skal motta tilstrekkelig med tjenester for å opprettholde en trygg og god
bosituasjon.
Hovedmålet inneholder 6 styringsparametere.

Målsetting 10: Kommunene har internkontrollsystemer for husstander
som står i fare for å bli kastet ut av boligen
Styringsparameter 40: Andel kommuneansatte som oppgir at kommunen har etablert samarbeid
og systemer for husstander som står i fare for å bli kastet ut av bolig.
Resultatmål: 85 % bekrefter at kommunen har etablert samarbeid og systemer for husstander
som står i fare for å bli kastet ut av boligen i 2020.
I 2019 oppgav 81% at kommunen har etablert samarbeid og systemer for husstander som står i
fare for å bli kastet ut av boligen. Tilsvarende andel var 75% i 2015, 81% i 2016, 79% i 2017 og
80% i 2018. Fortsetter denne svake utviklingen slik pr år, vil ikke resultatmålet være nådd i 2020. I
veiviseren.no foreligger arbeidsprosess, gode eksempler og forskningsrapporter om temaet.

Målsetting 11: Alle med behov skal motta tilstrekkelig med tjenester til å
opprettholde en trygg og god bosituasjon
Styringsparameter 41: Antall årsverk rapportert totalt i psykisk helse- og rusarbeid for voksne.
Resultatmål: Økt antall årsverk i tjenestene til personer med psykiske og/eller rusrelaterte vansker/
lidelser, voksne.
12 872 årsverk er rapportert i 2019. Tilsvarende var antallet 12 563 i 2018.
Kommunerapporteringen for psykisk helse- og rusarbeid 2019 viser at den totale kapasiteten i
tjenesteapparatet på rus og psykisk helsefeltet for voksne kun har hatt en liten økning på 2,5 %
(309 årsverk) fra 2018 til 2019. Etter den store økningen på 8,9 % som ble registrert i fjor, ser det
ut til at økningen i kapasiteten har stagnert noe. Dette er noe overraskende da feltet fortsatt
tilføres forholdsvis store midler i form av tilskudd for nettopp å øke kapasiteten i tjenestene.
Imidlertid har det vært en forholdsvis stor økning i kapasiteten i tjenestene til målgruppa på
tilsammen 1 809 årsverk i perioden 2016 tom 2019.

Hovedmål 2: Alle med behov for tjenester, skal få hjelp til å mestre boforholdet
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Styringsparameter 42: Antall kommuner med oppsøkende behandlings- og oppfølgingsteam.
Resultatmål: Økende antall kommuner med oppsøkende behandlings- og/eller oppfølgingsteam,
voksne.
63 kommuner og 10 bydeler rapporterte i 2019 at de hadde rene kommunale oppsøkende
behandlings- og/eller oppfølgingsteam. Tilsvarende tall var 52 kommuner i 2018.
Kommunerapporteringen for psykiske helse og rusarbeid kan tyde på at kommunene i stor grad
velger å organisere tjenestene til målgruppen i form av ulike team, uten at årsverksinnsatsen økes
nevneverdig.
Styringsparameter 43: Antall kommuner med oppsøkende team i samarbeid med
spesialisthelsetjenesten.
Resultatmål: Økende antall kommuner med oppsøkende team i samarbeid med
spesialisthelsetjenesten, voksne.
211 kommuner/bydeler rapporterte i 2019 at de hadde slike team mot 77 kommuner i 2018.
Resultatene viser en stor økning i antall kommuner/bydeler med oppsøkende behandlings- og
oppfølgingsteam i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Gjennom tilskuddsordning og
opplæringsprogram stimuleres kommuner og helseforetak til å opprette organisatorisk
forpliktende samhandlingsteam etter modell av ACT og FACT. Det er særlig opprettelsen av nye
FACT team og andre oppsøkende samhandlingsteam som er økende. I Veiviseren finnes det
tematekster og film om ACT- og FACT-team.
Styringsparameter 44: Gjennom brukererfaringsundersøkelsen - i hvilken grad opplever brukeren
å ha fått praktisk hjelp til å skaffe bolig.
Resultatmål, nytt resultatmål fra og med 2018: Økende andel brukere opplever i stor grad/svært
stor grad å ha fått praktisk hjelp til å skaffe bolig.
50 % av brukerne opplyser ved siste måling at de i stor grad/svært stor grad har fått praktisk hjelp
til å skaffe bolig mot 43 % ved forrige måling. Dette er en økning på 7 prosentpoeng siden forrige
måling. Det er positivt at nesten halvparten av de spurte opplever å i stor grad/svært stor grad å
ha fått praktisk hjelp til å skaffe bolig. En noe mindre andel, 22%, opplyser imidlertid at de ikke
har fått hjelp på dette området i det hele tatt. Tilsvarende tall ved forrige måling var 26 %. Dette
viser en forbedring av tilfredsheten med tjenestene på området, men det er fortsatt en for stor
andel som ikke opplever å få hjelp på dette området.
Styringsparameter 45: Gjennom brukererfaringsundersøkelsen - i hvilken grad opplever brukeren
å ha fått praktisk hjelp til å mestre boforholdet sitt.
Resultatmål, nytt resultatmål fra og med 2018: Økende andel bruker opplever i stor grad/svært
stor grad å ha fått praktisk hjelp til å mestre boforholdet.
41% av brukerne opplyser ved siste måling av de i stor grad/svært stor grad har fått praktisk hjelp
til å mestre boforholdet mot 30% ved forrige måling. Dette er en økning på hele11 %, og
økningen her er statistisk signifikant. En noe mindre andel, 21 %, opplyser imidlertid at de ikke har
fått hjelp på dette området i det hele tatt. Tilsvarende tall ved forrige måling var 25 %. Dette viser
en økende tilfredshet med tjenestene på dette området, men det er fortsatt mange som oppgir at
de ikke får bistand i det hele tatt. Brukere som har en kontaktperson som koordinerer tjenestene
deres, får i større grad enn andre hjelp til å mestre boforholdet, går det fram av Delrapport 1, 2020
KoRus Midt-Norge, St. Olavs hospital.

Hovedmål 2: Alle med behov for tjenester, skal få hjelp til å mestre boforholdet
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Hovedmål 3 er operasjonalisert i fire målsettinger:
12. Det boligsosiale arbeidet er kunnkapsbasert og godt organisert på tvers av sektorer og
forvaltningsnivået
13. Boligtilbud og tjenester utvikles i dialog med brukerne
14. Innovasjon og utvikling av det boligsosiale arbeidet gjøresi samarbeid og samhandling mellom
ulike involverte aktører
15. Kommunene tar boligsosiale hensyn i areal- og samfunnsplanleggingen. Kommunene
planlegger for mange nok boliger, og boliger og nærmiljø av god kvalitet.
Hovedmålet har 13 styringsparametere.

Hovedmål 3: Den offentlig innsatsen skal være helhetlig og effektiv
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Målsetting 12: Det boligsosiale arbeidet er kunnskapsbasert og godt
organisert på tvers av sektorer og forvaltningsnivået
Styringsparameter 46-51: Antall styringsparametere fra prosjektet bedre styringsinformasjon
som implementeres i direktoratene.
Resultatmål: Alle direktoratene har innen 2017 implementert styringsparametere fra prosjektet
"Bedre styringsinformasjon".
Styringsparameterene 46-51 rapporteres sammen under dette punktet, da det enkelte parameter
omhander samme forhold og er besvart av hvert enkelt direkorat.
Arbeids- og velferdsdirektoratet benytter årlige SSB-tall fra KOSTRA til NAVs styringsparametere
og kommenterer disse. Husbanken og Arbeids- og velferdsdirektoratet har brukt KOSTRAarbeidsgruppa for kommunalt disponerte boliger til å få inn nye indikatorer på unge i midlertidig
botilbud. Fra og med 2016 fikk disse inn to nye indikatorer i KOSTRA-skjema 13. Indikatorene
gjaldt antall husstander med unge i midlertidige botilbud og antall husstander med unge i
midlertidige botilbud i mer enn 3 måneder. Til nå har det ikke vært mulig å få inn nytt spørsmål om
antall barnefamilier som tildeles bolig, da SSB har vært varsom med å gjøre endringer i KOSTRA
mens de har modernisert sin statistikkproduksjon.
Arbeids- og velferdsdirektoratet har spilt inn i KOSTRA-arbeidsgruppa for kommunalt disponerte
boliger at det ikke er samsvar mellom NAVs bestemmelser knyttet til midlertidig botilbud og
KOSTRA-rapporteringens begrepsbruk der det sies at midlertidig botilbud er et botilbud der det
ikke inngås husleiekontrakt. Foreløpig har dette ikke blitt justert i KOSTRA.
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har implementert sine tre styringsparametere
knyttet til Bolig for velferd. Parameteret som omhandler krisesenter brukes internt i Bufdirs arbeid
med krisesentertilbudet, samt at den formidles eksternt via direktoratets statistikknettsider.
Parameteret om ventetid på fosterhjem er godt implementert i organisasjonen. Dette har i en
årrekke vært et styringsparameter fra Barne- og familiedepartementer (BFD) til Bufdir, og er også
noe som Bufetat styres etter. Styringsparameteret er gitt i tildelingsbrevet fra BFD og i
disponeringsbrevet til regionene. Resultatkravet ovenfor regionene er «Ingen barn venter på
fosterhjem etter dato for ønsket oppstart». Rapporteringsfrekvens er tertial- og årsrapport. Med
hensyn til parameteret om oppholdstid i beredskapshjem er den også implementert, men som et
rapporteringskrav med motsatt formulering. Det vil si «Andel barn med oppholdstid i statlige
beredskapshjem på 3 måneder eller mer». Dette måles i henhold til faglig veileder for akuttarbeid i
institusjoner og beredskapshjem. Rapporteringsfrekvens er tertial- og årsrapport. Rapporteringen
ble endret fra og med 2017, slik at direktoratet ikke har sammenlignbare tall for 2016 og tidligere.
Tall om bolig og barnefattigdom, som kan benyttes som støttedata, ligger tilgjengelig på
barnefattigdom.no.
Helsedirektoratet har implementert styringsparametrene, og de samme styringsparametrene
benyttes i arbeidet med oppfølging av Opptrappingsplanen for rusfeltet.
Husbanken har implementert styringsparameterene fra sluttrapporten "bedre styringsinformasjon"
og følger opp 29 styringsparametere. Av disse inngår 11 i den kvartalsvise oppfølgningen i
Husbanken, de resterende styringsparameterne rapporteres årlig.
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har innarbeidet aktuelle styringsparameter i
målstrukturen eller som styringsinformasjon i sine rapporter til Kunnskapsdepartementet.
Styringsparametere over bosetting inngår i IMDis målstruktur og tildelingsbrev for 2019.
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har etablert antall kartlegginger med BRIK som
styringsparameter i tildelingsbrevet fra Justisdepartementet. Resultatkrav fordeles på hver region i
Hovedmål 3: Den offentlig innsatsen skal være helhetlig og effektiv
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disponeringsbrevet fra KDI til regionene, som igjen gir oppdrag til både friomsorgskontor og
fengsler. Styringsinformasjon vedrørende BRIK-kartlegginger er således gjennomgående i hele
etaten.
Styringsparameter 52: Kvalitativ vurdering av i hvilken grad Veiviseren.no (Veiviser for Bolig for
velferd) brukes aktivt av direktoratene som plattform for kunnskapsdeling.
Resultatmål: Veiviseren.no (Veiviser Bolig for velferd) er det prefererte verktøyet for
kunnskapsdeling om boligsosialt arbeid og oppdateres jevnlig av direktoratene.
Veiviseren.no er et informasjons- og veiledningsnettsted innfor bolig- og tjenestområdet.
Nettstedet driftes av de med-eiende direktoratene i strategien, og har en aktiv redaksjon som
jobber med oppdatering og videreutvikling av innholdet. I 2019 ble veiviseren.no samfinansiert av
de medeiende direktoratene. Nettsiden fikk i 2019 et lite ansiktsløft i form av ny logo og en
tydeliggjøring av innholdet på forsiden, det ble produsert flere veiledingsfilmer om blant annet
Housing First og ACT og FACT-team, det ble publisert mange nye eksempler fra kommunene og
det ble lansert nye sider om bo- og tjenestetilbud til personer med samtidig ruslidelse og psykisk
lidelse (ROP). Veiviseren.no har et bredt nedslagsfelt innenfor boligsosiale temaer, viser helheten i
det boligsosiale arbeidet og bidar dermed til måloppnåelse lokalt. Flerer og flere kommuner ser
nytten av å bruke veiviseren.no, og 2019 viser en økning på totalt 34 405 antall brukere fra 2018.
Styringsparameter 53: Andel kommuneansatte som er enige i at kommunen møter en samordnet
stat.
Resultatmål: Andel kommuneansatte som oppgir at kommunen møter en samordnet stat skal øke
betraktelig innen 2020
I 2019 oppgav 27% at kommunen møter en samordnet stat. Tilsvarende andel var 26 % i 2015,
24 % i 2016, 38% i 2017 og 28% i 2018. Det er tilnærmet ingen økning sett forhold til
refransemålet. Fortsetter utviklingen slik, vil vi ikke nå resultatmålet innen 2020. Det er et tiltak i
strategiperioden å etablere regionale fora for Bolig for velferd med statlige regionale
velferdsaktører. Hensikten med de regionale foraene er å samle og samordne de regionale statlige
aktørene om felles utfordringsbilder, slik at disse i felleskap kan møte kommunene og støtte dem i
sin oppgaveløsning. Det har tatt tid for noen embeter å etablere regional arena (fora) grunnet
regionsreformen. Der foraene har vært virksomme over tid, har de regonale aktørene utviklet god
samhandlingsforståelse og samarbeider godt med kommunene om deres utfordringer.
Resultatene av dette arbeidet vil ses på litt lenger sikt.

Målsetting 13: Boligtilbud og tjenester utvikles i dialog med brukerne
Styringsparameter 54: Andel kommuner som involverer bruker- og pårørendeorganisasjoner i
den kommunale boligplanleggingen.
Resultatmål: Alle kommuner skal innen 2020 involvere bruker- og pårørendeorganisasjoner i den
kommunale boligplanleggingen.
I 2019 oppgav 58% at de involverer bruker og pårørendeorganisasjoner i den kommunale
boligplanleggingen. Tilsvarende andel var 55 % i 2016, 58% i 2017 og 61% i 2018. Selv om
utviklingen over tid går i riktig retning, viser resultatet fra 2019 at det er en betydelig avstand til
resultatmålet er nådd. Det finnes artikler, forskningsrapporter, arbeidsprosesser i Veiviseren på
dette tema.
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Styringsparameter 55: Andel kommuner som involverer bruker- og pårørende organisasjoner i
utvikling og gjennomføring av kommunale boligprosjekter.
Resultatmål: Alle kommuner skal innen 2020 involvere bruker og pårørende organisasjoner i
utvikling og gjennomføring av kommunale boligprosjekter.
I 2019 oppgav 58% at kommuner involverer bruker- og pårørende organisasjoner i utvikling og
gjennomføring av kommunale boligprosjekter. Tilsvarende andel var 59 % i 2016, 59% i 2017 og
63% i 2018. Resultatet fra 2019 viser at det er en betydelig avstand til resultatmålet er nådd. Det
finnes artikler, forskningsrapporter, arbeidsprosesser i Veiviseren på dette tema.

Styringsparameter 56: Andel kommuner som har klagenemd.
Resultatmål: Alle kommuner skal innen 2020 ha klagenemd
I 2019 oppgav 81% at kommunen har klagenemd. Tilsvarende andel var 86 % i 2016, 83% i 2017
og 81% i 2018. Resultatet fra 2019 viser at det er en betydelig avstand til resultatmålet er nådd.

Målsetting 14: Innovasjon og utvikling av det boligsosiale arbeidet
gjøres i samarbeid og samhandling mellom ulike involverte aktører
Styringsparameter 57: Kvalitativ vurdering av innovasjon i det boligsosiale arbeidet
Resultatmål: En utredning som omhandler innovasjon i det boligsosiale arbeidet gjennomføres i
løpet av 2019.
Revidert tiltaksplan i Bolig for velferd forutsetter samarbeider mellom Husbankens regionkontor
og fylkesmannsembetene om etablering av en regional statlig arena for å operasjonalisere
tiltaksplanen i møte med kommunene. Denne innsatsen fører til læring og innvasjon på
systemnivå mellom regionale statlige aktører, mellom regionale statlige aktører og kommuner og
innad i og mellom de medvirkende kommunene. Denne innsatsen er pågående.
Husbanken har i løpet av 2019 gjennomført 14 prosjekter med kommunene som bidrar til økt
innovasjonstakt i det boligsosiale arbeidet. Blant disse:
1. Asker kommune viser til svært gode resultater i utprøvingen av Velferdslab. Ett antall familier og
ungdommer med store livsutfordringer gir tilbakemelding på at de har fått mulighet til å bedre sine
levekår, oppnå bedret livskvalitet og på sikt reduserer det behovet for tjenester fra det offentlige.
Metodikken er dermed klar for å deles med andre kommuner. Det etableres medio 2020 nettverk
mellom kommuner som ønsker å teste ut Velferdslab.
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Metoden Velferdslab har som målsetting å redusere overføring av sosiale problemer mellom
generasjoner ved å fange opp familier som trenger hjelp tidlig. Dvs. hele familien og ikke bare det
enkelte individ. Andre momenter er:
• måte å samle og organisere kommunens tilbud til enkeltfamilier og personer
• krav til at innbyggeren/familien må ta aktivt ansvar for sin egen livssituasjon og ønske om
endring
• forplikter kommunen og den enkelte innbygger i et langsiktig perspektiv
• rollen som investeringsledere med delegert myndighet skaper forutsigbarhet og kontinuitet for
den enkelte og kommunen
• vektlegger samarbeid og involvering av lokale støttespillere, offentlige etater, næringsliv og
frivillige aktører i tillegg til internt i kommunen
Dette prosjektet kan leses mer om i veiviseren.no, søk på "velferdlab".
2. Sarpsborg kommune har et mål om null bostedsløse. Gjennom bruk av tjenestedesign er
konseptet «Hjemveien - Boligsosiale tjenester på brukernes premisser» utviklet. Verktøy og
prosesser fra designfaget tar hensyn til både brukerperspektiv og systemperspektiv. De
kommunale tjenestene i Sarpsborg kommune har blitt mer målrettet og enklere for brukeren.
Kommunen har et helhetlig perspektiv og iverksetter riktige tiltak til rett tid. Det gir motivasjon og
interesse til endring for å hjelpe seg selv. Dette er fundamentet for hvordan kommunen nå jobber
med de som har behov for bistand til bolig og tjenester. Konseptet B.A.N.K. er et konkret resultat
av samarbeidet mellom kommune og tjenestedesignere. B.A.N.K. spiller både på det økonomiske
aspektet, og på det å være en kompetansebank som hjelper innbyggere til å bli mer selvhjulpne i
håndteringen av egen privatøkonomi. Kompetanseheving rundt økonomistyring og
hverdagsøkonomi er allmennpreventivt og noe alle innbyggere kan dra nytte av. Fra 2011 er det
jobbet systematisk med å få opp gode rutiner, prosedyrer og verktøy for å redusere ventelister på
kommunal bolig. Dette i tillegg til løsningene som ble etablert gjennom prosjektet "Hjemveien",
har resultert i at antall bostedsløse har gått fra 186 bostedsløse personer i 2011 til åtte husstander
i 2018. Dette prosjektet kan leses mer om i veiviseren.no, søk på "Hjemveien".
https://veiviseren.no/forstaa-helheten/eksempler-og-erfaringer/sarpsborg-utvikling-gode-tjenester
3. I prosjektet Byporten sør har Ringsaker kommune inngått et samarbeid om utleieboliger med et
privat utbyggingsselskap. I prosjektet er det inngått en tildelingsavtale for 7 boliger til unge med
funksjonsnedsettelser (lån til utleieboliger til vanskeligstilte, tidligere grunnlån, og tilskudd) og
tilvisingsavtale for ytterligere 5 boliger, der kommunen kan tilvise. Boligene til unge med
funksjonsnedsettelser har en utforming som ligger tett opp til omsorgsboligstandard og er
finansiert med lån til utleieboliger til vanskeligstilte og tilskudd til utleieboliger. Det er uvanlig å
fremskaffe boliger av en slik kvalitet for denne målgruppen i privat regi uten bruk av
investeringstilskudd. En privat initiativtaker har ikke tilgang til investeringstilskudd, men de har løst
dette ved hjelp av lån til utleieboliger til vanskeligstilte og tilskudd til utleieboliger. Boligene er
oppført til en veldig gunstig pris.
Dette prosjektet kan leses mer om i veiviseren.no, søk på "Byporten".
https://veiviseren.no/forstaa-helheten/eksempler-og-erfaringer/byporten-sor-brumunddal
4. Sunnfjord kommune (tidligere Førde kommune) har tatt en aktiv boligpolitisk rolle og benyttet
en kommunal tomt i sentrum, Angedalsvegen, til å fremskaffe et flott og attraktivt boligprosjekt
Lindhagen med 36 godt integrerte boliger for ALLE. Fra den dyreste toppleiligheten til 10 mill. til
mer ordinære priser hvor kommunen har kunnet tildele og finansiere 7 prioritere beboere med
startlån (flere i unge uføregruppen), til kjøp av to kommunale boliger. Konseptet bygger på en
videreutvikling av metoden for boligprosjektet Hordasmibakken i Lindås, se lenke. I Sunnfjord har
kommunen i konkurransegrunnlaget ved utlysing av boligprosjektet lagt til grunn at noen av
boligene skal ha omsorgsboligstandard, og at kommunen har rett til å tildele flere av boligene til
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sine prioriterte målgrupper, og her har kommunen også kjøpt to boliger. Dette prosjektet kan leses
mer om i veiviseren.no, søk på "Hordasmibakken".
https://veiviseren.no/forstaa-helheten/eksempler-og-erfaringer/hordasmibakken
5. I 2019 har Gjesdal kommune utarbeidet en boligplan som inkluderer rimelige boliger for
førstegangsetablerere og gode boligløsninger for vanskeligstilte, mennesker med nedsatt
funksjonsevne og eldre. Kommunen har sett sammenheng mellom sentrumsutvikling, boligbehov i
kommunen og behov for kommunale utleieboliger, omsorgsboliger og sykehjemsplasser.
Boligplanen er forankret i kommuneplanens samfunnsdel, og fulgt opp gjennom en
mulighetsstudie. Kommunen har vedtatt å bruke sin forbrukermakt til å stimulere til utbygging, og
til å påvirke byggebransjen til å bidra for å nå de boligpolitiske målsettingene, inkludert å skaffe
flere boliger til de vanskeligstilte, heve kvaliteten på utbyggingen, og bidra til ekstra etterspørsel
for å realisere boligprosjekter. Kommunen vil ta i bruk alle virkemidlene til Husbanken i dette
arbeidet. Gjesdal kommune er også en betydelig tomteeier, og ønsker å utvikle disse tomtene på
en måte som bidrar til måloppnåelse i boligplanen.

Målsetting 15: Kommunene tar boligsosiale hensyn i areal- og
samfunnsplanleggingen. Kommunene planlegger for mange nok boliger,
og boliger og nærmiljø av god kvalitet
Styringsparameter 58: Andel kommuner som tar boligsosiale hensyn i areal- og
samfunnsplanleggingen.
Resultatmål: Alle kommuner skal innen 2020 ta boligsosiale hensyn i areal- og
samfunnsplanleggingen.
Husbanken har arbeidet systematisk med å styrke kommunenes kompetanse om boligsosiale
hensyn i planlegging i 2019. I dette inngår også å vurdere behovet for tilgjengelige boliger. Dialog
om temaet på strategisk nivå med administrativ ledelse i kommunene ble prioritert. Rapportering
til Husbanken for 2019 på dette området er utsatt, men i 2018 oppgav alle kommunene, som har
en programavtale med Husbanken, at de tok boligsosiale hensyn i areal- og
samfunnsplanleggingen. Tilsvarende andel var 92 % i 2017. Måloppnåelsen viser at resultatmålet
om at alle kommuner innen 2020 skal ta boligsosiale hensyn i areal- og samfunnsplanleggingen er
nådd. Innsatsen vurderes som meget god. Husbanken gjennomgår denne tematikken på ulike
arenaer som kommunemøter, nettverksmøter og regionale konferanser og samlinger.
Styringsparameter 59: Kommunen benytter veiviseren i lokalt folkehelsearbeid som støtte i sitt
folkehelsearbeid.
Resultatmål: Innen 2020 skal alle kommuner som jobber med folkehelsetiltak bruke veiviseren i
lokale folkehelsetiltak som støtte.
Veiviser for lokale folkehelsetiltak hadde i perioden mai 2019 til mai 2020 649 unike sidevisninger.
Dette er en økning fra målingen gjort mars 2018 til mars 2019 hvor tilsvarende treff var 539.
Økningen i antall unike treff er kan skyldes "naturlige" svingninger blant annet ettersom målingen
ikke er gjennomført på samme tidspunkt. Gjennomsnittstiden brukeren er inne på siden øker. Den
har økt fra 192 sekunder til 309 sekunder (5 min 9 sek). Det er en voldsom økning som nok ikke
bare kan forklares med at de som faktisk bruker siden oppplever teksten som relevant til sitt
formål. Lengst lesetid har teksten om tiltaket Boligsosialt arbeid. Det blir interessant å se
målingene neste år for å vurdere om dette er en vedvarende trend eller mer tilfeldig svingning.
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RAPPORTERING
Dokumenteres

Vurderes

Vurderes

Drøftes

Vurdering av
måloppnåelse
(kvalitativt)

Vurdering av
innsats
(kvalitativt)

Kort begrunnelse for score på måloppnåelse og innsats.
Kort vurderingen av sammenhengen innsats-resultat:
- Er måloppnåelsen god/dårlig på grunn av eller på tross av innsatsen?

Målemetode

Målsetting nr. Kritisk suksessfaktor (KS)

Personer med kjent rus- eller
rus- og psykisk
helseproblematikk sikres i
egen bolig (leid eller eid)

Styringsparameter (SP) Resultatmål (RM)

Ansvar

Måloppnåelse

Andel tjenestemottakere
med rus og/eller rus og
psykiske problemer med
permanent og
tilfredsstillende bosituasjon

Rusmiddelproblem og/eller rus
og psykisk helseproblem: 80 %
skal ha en permanent og
tilfredsstillende bosituasjon

Brukerplan

HELSEDIR

I 2019 hadde 71% av
tjenestemottakerne med rus
og/eller rus og psykiske
problemer permanent og
tilfredsstillende bosituasjon.
Dette er uendret fra i fjor.

0

0

I 2019 hadde 71% av tjenestemottakerne med rus og/eller rus og psykiske problemer
permanent og tilfredsstillende bosituasjon. Dette er uendret fra i fjor. Utviklingen for
denne gruppen er uendret fra 2018. Brukerplan har fra 2018 skilt mellom kun
rusproblematikk, mindre alvorlig ROP og alvorlig ROP. Denne inndelingen viser et litt
annet bilde av situasjonen. For personer med kun rusproblematikk har 82% en
permanent og tilfredsstillende bosituasjon (grønn skåre). Dette viser klart at det er ROP
gruppen som skårer dårligst på boforhold og en rekke andre faktorer. Tjenestene til
denne målgruppen er ikke tilfredsstillende, noe som understøttes av Helsetilsynets
landsomfattende ROP tilsyn (Helsetilsynets rapport nr 7/2019) og
kommunerapporteringen for psykisk helse- og rusarbeid (SINTEF 2019). Brukerplan viser
imidlertid at bosituasjonen er det levekårsområdet hvor flest tjenestemottakere skårer
grønt. Det har siden 2014 vært registrert en jevn nedgang av bostedsløse med
rusmiddelproblemer (dvs rød skåre i Brukerplan).

Andel tjenestemottakere
med psykiske problemer
(uten rus) med permanent
og tilfredsstillende
bosituasjon

Psykisk helseproblem: 90 % skal
ha en permanent og
tilfredsstillende bosituasjon

Brukerplan

HELSEDIR

I 2019 hadde 86% av
tjenestemottakerne med kun
psykiske problemer permanent
og tilfredsstillende bosituasjon.
Det er uendret fra året før.

0

0

I 2019 hadde 86% av tjenestemottakerne med kun psykiske problemer permanent og
tilfredsstillende bosituasjon (grønn skåre). For denne gruppen er situasjonen tilnærmet
uendret fra året før. Vi ser imidlertid at boligsituasjonen er betydelig bedre for de
med mildere problematikk enn de med mer alvorlige lidelser. For de med mildere
problematikk har 95% permanent og tilfredsstillende boforhold. Ser man alle
gruppene under ett, finner man at bosituasjonen for de med kun psykiske problemer
eller lidelser er langt mer tilfredsstillende enn for personer som i tillegg har
rusmiddelproblemer.

Andel LAR-pasienter i
varig egnet bolig

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

Årlig statusrapport
om LAR (Seraf)

HELSEDIR

I 2019 bodde 80 % av LARpasientene i varig egnet bolig.
Tilsvarende andel var 78,9 % i
2018, en økning på 1,1
prosentpoeng.

+

+

80 % av LAR-pasientene bodde i varig egnet bolig i 2019. Dette er en økning på
1,1 prosentpoeng siden i fjor. Statusrapporten til LAR (SERAF 2020), som ligger til
grunn for tallene, viser at det årlig har vært en økning i antall LAR pasienter med varig
egnet bolig på rundt ett prosentpoeng i strategiperioden. Den viser også tydelige
geografiske forskjeller på boligforholdene til LAR pasienter i Norge. Det er særlig i
sykehusområdene knyttet til de store byene at det er flest LAR pasienter som ikke har
varig egnet bolig. Oslo, Bergen og Grenland (Telemark) er tre områdene med størst
bosettingsutfordringer i 2019. De ligger klart under landsgjennomsnitt (på 80 %) med
sine hhv. 66, 74 og 76 % som disponerer egen bolig. Deretter kommer Stavanger med
79 %. Svært godt går det i Nord-Trøndelag og Førde som begge ligger på 93%.
Oslo har imidlertid hatt en forbedring av boligsituasjonen for LAR pasienter på fire
prosentpoeng fra fjoråret (fra 62 til 66 %).

BUFDIR

I 2019 flyttet 16 % tilbake til
voldsutøver etter endt
krisesenteropphold, det utgjør
omlag 360 personer.

--

0

I 2019 flyttet 16 % tilbake til voldsutøver etter endt krisesenteropphold, det utgjør
omlag 360 personer. Andelen krisesenterbeboere som returnerer til voldsutøveren har
holdt seg stabil på mellom 15 og 17 % de siste 3 årene

1

1

Personer i LAR-behandling
sikres en varig egnet bolig

1

1

Vedlegg

Beboere skal ikke flytte til en Andel som flytter tilbake
farlig bosituasjon etter
til voldsutøver
krisesenteropphold

Andel som flytter tilbake til
Rapportering fra
voldsutøver etter endt
krisesenterkrisesenteropphold skal reduseres tilbudene
med 5 prosentpoeng innen 2020
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Bostedsløse blant
Sosialhjelpsmottakere som Antall sosialhjelpsmottakere uten
sosialhjelpsmottakerne sikres er uten bolig
bolig skal reduseres med 30 %
en varig bolig
innen 2020

KOSTRA

AVDIR

I 2019 var 4 593
sosialhjelpsmottakere uten
bolig. Dette er en nedgang på
7 % fra 2014, da 4 993
sosialhjelpsmottakere var uten
bolig

+

0

Fra 2014 til 2019 gikk antall sosialhjelpsmottakere uten bolig ned fra 4 993 til 4
593. Dette tilsvarer en nedgang på 7 %. Hvis man i stedet for antallet velger å se på
andelen sosialhjelpsmottakere som er uten bolig, så gikk denne andelen ned med 10 %
fra 2014 til 2019. Utviklingen har dermed gått i riktig retning, men med for lav fart i
forhold til resultatmålet om en 30 % nedgang. Resultatmålet er svært ambisiøst på
vegne av NAV-kontorene og kommunens helhetlige arbeid på bolig- og
tjenesteområdet. Vi ser at NAV-kontorene og kommunene har jobbet godt og lyktes
med å redusere antallet og andelen sosialhjelpsmottakere uten bolig.
Økonomisk sosialhjelp skal sikre at alle har tilstrekkelige midler til livsopphold. I 2019
mottok 1,8 % (rundt 60 100 personer) av befolkningen i alderen 18-66 år økonomisk
sosialhjelp i en gjennomsnittsmåned. Innvandrere utgjorde i 2018 om lag 52 % av alle
sosialhjelpsmottakere i yrkesaktiv alder, og dette var samme andel som i 2017. Denne
andelen har økt de siste årene, dels som følge av innvandring. I 2019 ble det utbetalt
rundt 6,98 milliarder kroner i sosialhjelp, noe som var rundt 0,03 milliarder kroner mer
enn i 2018.
Stadig flere kommuner velger å ta i bruk Digisos (Digitale sosialtjenester) i NAVkontoret som et supplement til andre former for kontakt med brukerne. Digisos har gjort
det enklere å søke om økonomisk sosialhjelp og å få tilpasset informasjon om tilstøtende
områder som bolig, arbeid, aktivitet og økonomiske problemer.

KDI

1779 fullførte kartlegginger i
2019. (1997 innsatte i
fengsel og 782 domfelte som
gjennomførte straff i
samfunnet).

++

++

I 2019 ble det fullført 1779 kartlegginger fordelt på 997 domfelte i fengsel og 782
domfelte som gjennomførte straff i samfunnet. Resultatmålet for 2019 er tilnærmet
nådd. I 2019 ble i alt 2017 domfelte tilbudt BRIK hvor i alt 965 takket nei. Høsten
2020 vil KDI gjennomføre en spørreundersøkelse blant ansatte og innsatte om
eventuelle årsaker til at en såpass høy andel takker nei til å delta i en BRIK
kartlegging.
Resultatkravet har vært tema i styringsdialogen med regionene. BRIK er godt
implementert som kriminalomsorgens kartleggingsverktøy, og er et viktig verktøy for
tilbakeføringsarbeidet og i det boligsosiale arbeidet. Justisdepartementet vurderer en
forskriftsendring som innebærer at BRIK også kan tilbys varetekts innsatte. Pr dd ikke
avklart.

I 2019 oppholdt 82 % seg i
midlertdig botilbud i 0-3 mnd.
Tilsvarende andel var 73 % i
2014, 75% i 2015, 82% i
2016, 81 % i 2017 og 81 %
i 2018.

+

0

2 % av alle som oppholdt seg i midlertidig botilbud i 2019 var der i 0 til 3
måneder, ifølge SSBs KOSTRA-tall. I 2019 var det totalt 4 484 husstander som var
innom midlertidig botilbud og 3 656 var det fra 0-3 mnd. Dette var opp fra 73 % i
2014 da det totalt var 5 438 husstander og 3 956 var der fra 0-3 mnd. Utviklingen
gikk i riktig retning med moderat fart mot 100 % i perioden 2014 til 2016, men
forbedringen stoppet opp i perioden 2016 til 2019, da andelen lå på i overkant av
80 %. Vi ser at NAV-kontorene og kommunene har jobbet godt og lyktes med å
redusere hustander i midlertidig botilbud over 3 mnd. Resultatmålet er svært ambisiøst
på vegne av NAV-kontorene og kommunens helhetlige arbeid på bolig- og
tjenesteområdet. Det er vanskelig å vurdere ut fra styringsinformasjonen som foreligger
om restultatmålet er for ambisiøst i denne perioden. Spesielle forhold og hendelser som
kommunen ikke har kontroll over (f.eks. flom, brann, behov for ekstra lang
innflyttingsperiode for å bli trygg i den varige boligen) kan spille inn.

I 2019 oppholdt 828
husstander seg i midlertidig
botilbud i mer enn 3 mnd.
Tilsvarende antall var 1482 i
2014, 1263 i 2015, 779 i
2016, 801 i 2017 og 809 i
2018.

+

0

828 husstander oppholdt seg i midlertidig botilbud i mer enn 3 måneder i 2019.
Tilsvarende antall var 1482 i 2014, 1263 i 2015, 779 i 2016, 801 i 2017 og 809
husstander i 2018. Utviklingen gikk i riktig retning med kraftig nedgang fra 2014 til
2016, men så har det flatet ut. Fra 2014 til 2019 var det en nedgang på 44 % for
personer som bor i midlertidig botilbud i mer enn 3 måneder. Vi ser at kommunene har
jobbet godt og lyktes med å redusere hustander i midlertidig botilbud over 3
måneder. Resultatmålet er svært ambisiøst på vegne av NAV-kontorene og kommunens
helhetlige arbeid på bolig- og tjenesteområdet.

1

Bosituasjonen under
straffegjennomføring
kartlegges

Antall kartlegginger med
Behovs- og
ressurskartlegging i
kriminalomsorgen (BRIK)

1800 fullførte kartlegginger i
2019

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

Andel husstander i
midlertidig botilbud med
varighet 0-3 mnd

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

1

KOSTRA

2

AVDIR

God rapporteringskvalitet,
og lik forståelse av bruk av
midlertidig bolig i NAV
2

Vedlegg

Antall husstnader i
midlertidige botilbud i
mer enn 3 måneder

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

KOSTRA

AVDIR
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3

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

Andel barnefamilier i
Ingen barnefamilier skal
midlertidig botilbud i 0 til oppholde seg i midlertidig
3 måneder
botilbud innen 2020.

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

KOSTRA

AVDIR

Ingen barnefamilier skal bo i
midlertidig botilbud innen 2020

KOSTRA

AVDIR

Antall husstander med
unge i midlertidig
botilbud
3

Antall husstander med
unge i midlertidig
botilbud i mer enn 3
måneder

Antall husstander med unge (18- KOSTRA
24 år) i midlertidig botilbud skal
gå ned med 30 prosent fra
2016 til 2020

Ingen unge (18-24 år) skal bo i
midlertidig botilbud i mer enn 3
måneder innen 2020

AVDIR

KOSTRA

3

I 2019 oppholdt 81 % av
barnefamiliene seg i
midlertidig botilbud i 0-3 mnd.
Tilsvarende andel var 66 % i
2014, 75% i 2015, 82% i
2016, 80 % i 2017 og 70 %
i 2018.

+

0

81 % av alle barnefamilier som oppholdt seg i midlertidig botilbud i 2019, var der i
0 til 3 måneder. Tilsvarende andeler var 66 % i 2014, 75 % i 2015, 82 % i 2016,
80 % i 2017 og 70 % i 2018.
NAV-kontorene og kommunene har jobbet godt og lyktes med å redusere andel
hustander med barn i midlertidig botilbud. Som for øvrige indikatorer vedrørende
midlertidig botilbud er resultatmålet svært ambisiøst på vegne av NAV-kontorene og
kommunene. Det er vanskelig å vurdere ut i fra styringsinformasjonen som foreligger om
resultatmålet er for ambisiøst i denne perioden. Spesielle forhold og hendelser som
kommunen ikke har kontroll over (f.eks. flom og brann) kan spille inn.

I 2019 oppholdt 234
husstander med barn seg i
midlertidig botilbud.
Tilsvarende antall var 363 i
2014, 324 i 2015, 212 i
2016, 223 i 2017 og 218 i
2018.

+

+

234 husstander med barn var i 2019 innom midlertidig botilbud. Tilsvarende antall
var 363 i 2014, 324 i 2015, 212 i 2016, 223 i 2017 og 218 i 2019. Dette gir en
nedgang på 47 % fra 2014 til 2018.
NAV-kontorene og kommunene har jobbet godt og har lyktes med å redusere antallet
barnefamilier i midlertidig botilbud. Resultatmålet er svært ambisiøst. Spesielle forhold
og hendelser som kommunen ikke har kontroll over (f.eks. flom og brann) kan spille inn.
Den flate utviklingen fra 2016 til 2019 kan ha hatt sammenheng med utfordringer
knyttet til store familier som har kommet til Norge.

I 2019 oppholdt 449
husstander med unge seg i
midlertidig botilbud.
Tilsvarende antall var 208 i
2016, 374 i 2017 og 478 i
2018.

--

0

I 2019 oppholdt 449 husstander med unge seg i midlertidig botilbud. Dette er
oppgang fra 208 husstander i 2016 og 374 husstander i 2017. I 2018 var det 478
husstander. Antallet husstander med unge i midlertidig botilbud har dermed økt fra
spørsmålet kom inn i KOSTRA-skjema 13 i 2016 og fram til 2019. Tallet var
betydelig lavere i det første rapporteringsåret (2016) enn det har vært påfølgende
år. Dette indikerer at rapportert antall var for lavt i 2016 og muligens også i 2017.

I 2019 oppholdt 81
husstander med unge seg i
midlertidig botilbud i mer enn
3 måneder. Tilsvarende antall
var 44 i 2016, 92 i 2017 og
84 i 2018.

--

0

I 2019 oppholdt 81 husstander med unge seg i midlertidig botilbud i mer enn 3
måneder. Tilsvarende antall var 44 husstander i 2016, 92 husstander i 2017 og 84
husstander i 2018. Antallet husstander med unge i midlertidig botilbud i mer enn tre
måneder doblet seg dermed fra spørsmålet kom inn i KOSTRA-skjema 13 i 2016 og
fram til 2018. Doblingen skjedde fra et moderat nivå, og kan skyldes mangelfull
telling i 2016, som var det første rapporteringsåret i KOSTRA.

AVDIR
Yngre husholdninger har hatt en svakere inntektsutvikling enn eldre (SSB 2018a).
Utviklingen med lavere inntekstvekst blant unge kan skyldes flere forhold, blant annet at
andelen unge som står utenfor arbeidsmarkedet på grunn av psykiske helseproblemer
øker, samtidig som frafallet fra videregående opplæring holder seg på et stabilt høyt
nivå (NAV-Rapport 2016:1. Oslo: Arbeids- og velferdsdirektoratet).
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

3

Vedlegg

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

Andelen avsluttede akuttopphold Intern rapportering
skal være 75 % innen 2020
(BUFDIR)

49 % av de avsluttede
akuttoppholdene i
beredskapshjem hadde en
varighet på mellom 0 og 3
måneder i 2019. Dette er noe
lavere enn i 2018 (52 %).

BUFDIR

+

+

Antall avsluttede akuttopphold i statlige beredskapshjem er redusert fra 2018 til
2019. I 2018 var det 1033 akuttopphold, og i 2019 var det 944.Vi har over flere
år sett at antall barn med akuttvedtak er redusert, men ettersom ikke alle som
akuttplasseres kommer i beredskapshjem har ikke denne nedgangen komme så godt til
uttrykk i dette parameteret. Vi ser også en nedgang i antall barn som plasseres i
akuttinstitusjoner.
Flere av regionene (Bufetat) har formidlet at de har hatt flere barn i beredskapshjem
de senere årene med store omsorgs- og behandlingsbehov. Dette er barn som etatene
har store utfordringer med å finne egnede kommunale fosterhjem til. I noen tilfeller kan
det være bedre for barn å bo i beredskapshjem en periode for tilstrekkelig utredning,
enn å flytte de over til et tiltak man ikke vet om er en god løsning på sikt.
Kombinasjonen av nedgangen i antall barn med akuttvedtak, samt større omsorgs- og
behandlingsbehov blant de som plasseres ut av hjemmet på akuttvedtak, gjør det
sannsynlig at en større andel av de som akuttplassers ut av hjemmet er vanskeligere å
finne varige løsninger for. Dette kan i noen grad bidra til å forklare at andelen som har
et opphold på under tre måneder er noe redusert de senere årene.
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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

Ny tekst for 2018: Antall Ingen barn skal vente mer enn 6
barn som venter på
uker innen 2020
fosterhjem i midlertidige
tiltak etter ønsket
oppstartsdato
Tekst fra 2017: Antall
barn som har ventet mer
enn 6 uker etter vedtak
om fosterhjem, og som
venter i midlertidige tiltak.

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

Andel barnefamilier som mottar
bostøtte skal øke

Intern rapportering
(BUFDIR)

BUFDIR

HB-statistikk

3

HB

Kommunene har tilstrekkelig
antall bosettingsplasser

4

Tid fra vedtak om
opphold til bosatt i en
kommune

90 prosent 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)

Andel enslige mindreårige 50 prosent av alle enslige
flyktninger bosatt i en
mindreårige skal være bosatt
kommune innen tre
innen tre måneder.
måneder
4

Vedlegg

Bosettingsstatistikk
IMDi

Det er fortsatt mange barn
som venter på fosterhjem etter
dato for ønsket oppstart. Per
31. 12.19 var det 272 barn
som venter på fosterhjem etter
dato for ønsket oppstartsdato,
noen flere enn på samme tid i
2018 (254).

+++/0/---

+++/0/---

Det er fortsatt mange barn som venter på fosterhjem etter dato for ønsket oppstart.
Per 31.12.19 var det 272 barn som venter på fosterhjem etter dato for ønsket
oppstartsdato, noen flere enn på samme tid i 2018 (254). Bufetat klarer å rekruttere
fosterhjem til de fleste barna som trenger det, men det er noen grupper barn som det
er vanskelig å skaffe nok fosterhjem til. Bildet har endret seg lite i 2019. Bufetat har
hatt en utvikling de siste årene der familier som blir anbefalt etter å ha gått på kurs
raskt blir tatt i bruk og de familiene som venter på barn får tett oppfølging.
Bufetat har som målsetning at ingen barn skal vente på fosterhjem etter dato for ønsket
oppstart. Vi har sett et stadig økende behov for forsterhjem, per 31.12.17 var de
omlag 11.000 barn og unge i fosterhjem i Norge. Styringsparameter knyttet til
ventetid på fosterhjem er antall barn som venter i midlertidig tiltak. I rapporteringen til
Bufetat måles ventetid fra ønsket oppstart. Rapporteringen ble endret f.o.m. januar
2017 slik at vi ikke har sammenlignbare tall for 2016. Bufetat har jobbet med å øke
kvaliteten på data for ventetid, som fremover vil gi et godt grunnlag for å vurdere
vårt arbeid på området.

I 2019 var andelen
barnefamilier som mottok
bostøtte 27 %. Andelen i
2014 var 25 %. Tilsvarende
andel var 26 % i 2015, 28
% i 2016, 26 % i 2017 og
27% i 2018.

+

+

I 2019 var andelen barnefamilier som mottok bostøtte 27 %. Andelen i 2014 var 25
%. Tilsvarende andel var 26 % i 2015, 28 % i 2016, 26 % i 2017 og 27% i
2018. I Husbankens årsrapporten beregnes andelen ut fra desembertall, som også er
grunnlaget for denne rapporten.Måloppnåelsen er som bedre enn referansemålet fra
2014. Innsatsen er vurdert som noe bedre enn innsatsen i 2014. Husbanken erfarer at
målrettet informasjon og opplæring om bostøtteordningen bidrar til at kommunene har
fått økt kunnskap og veiledning om ordningen. Husbanken har i arbeidet med
kommunene informert om bostøtteordningen på ulike arenaer som kommunemøter,
nettverksmøter, regionale konferanser og samlinger. I Veiviseren er det digitale kurs for
saksbehandlere.

Andelen flyktninger bosatt
innen seks måneder økte fra
83% i 2018 til 95% i 2019.

-

++

Det ble bosatt 4 822 flyktninger i 2019. Disse ble bosatt fra asylmottak, privat bopel
eller kom som overføringsflyktninger enn planlagt. Årsaken til at det ble bosatt færre
enn det var anmodet om, var både at det var færre bosettingsklare i mottak og at
færre overføringsflyktninger kom til Norge. En konsekvens av dette er at 159 kommuner
fortsatt stod med ubenyttede bosettingsplasser ved årsslutt.
Andelen flyktninger bosatt innen seks måneder økt fra 51 prosent i 2015 til 95 prosent
i 2019. Dette var mulig bl.a. fordi det fortsatt er god kapasitet i tjenesteapparatet i
kommunene etter den høye bosettingen i årene 2015– 2017, med bakgrunn i de store
asylankomstene i 2015. Andelen personer bosatt innen seks måneder har aldri vært
høyere. Videre er 99 prosent av flyktningene bosatt innen ett år.

67 prosent av enslige
mindreårige flyktninger var
bosatt innen tre måneder
i 2019 (63 prosent i 2018).

+++

++

67 prosent av enslige mindreårige flyktninger ble bosatt innen tre måneder i 2019
(63 prosent i 2018).
Antallet bosatte enslige mindreårige har blitt kraftig redusert de siste årene, og er
ytterligere redusert til 137 personer i 2019. Antallet kommuner som bosetter enslige
mindreårige er derfor langt færre i 2019 (51 kommuner) enn det var i rekordåret
2016 (187 kommuner). 67 prosent av enslige mindreårige flyktninger ble bosatt innen
tre måneder i 2019 (63 prosent i 2018). Dersom man skiller mellom de som ble
bosatt av IMDi og Bufetat, var henholdsvis 75 og 45 prosent bosatt innen tre måneder
(hhv. 64 prosent og 54 prosent i 2018).

IMDI

Bosettingsstatistikk
IMDi

IMDI
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Andel barnefamilier som
bosettes innen 3 måneder
etter at de har fått
vedtak om opphold

50 prosent av alle barnefamilier Bosettingsstatistikk
skal bosettes innen 3 måneder
IMDi
etter at de har fått vedtak om
opphold (kan justeres årlig)

4

Antall kommunalt
disponerte boliger

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

KOSTRA

5

++

60 prosent av barnefamiliene ble bosatt innen tre måneder i 2019, mot kun 24
prosent i 2018.
Andelen barnefamilier har økt de seneste årene og utgjorde nesten 80 prosent av de
som ble bosatt i 2019 (fra 61 prosent i 2017 og 72 prosent i 2018). Ved uttak av
overføringsflyktninger prioriteres barnefamilier, slik at hele 94 prosent av
overføringsflyktningene som ble bosatt i 2018 og 2019 var del av en barnefamilie.
60 prosent av barnefamiliene ble bosatt innen tre måneder i 2019, mot kun 24
prosent i 2018. Bedringen skyldes i stor grad at IMDi og UDI har gjennomgått
tidsbruken ved uttak og bosetting, og samordnet en reduksjon i tidsbruken. Kommunene
har fått kortere svarfrist i den enkelte sak for å oppnå raskere bosetting. Likevel er det
ikke mulig å bosette alle barnefamilier som kommer som overføringsflyktninger innen tre
måneder. Avhengig av oppholdsland, trenger UDI mellom fire og syv uker for å
arrangere utreisen. I tillegg kartlegger IMDi flyktningenes bakgrunn og
tilretteleggingsbehov. Avhengig av de kartlagte behovene, kan det ta tid før IMDi
finner en egnet bosettingskommune og videre for kommunen å gjøre nødvendige
forberedelser før de kan ta imot flyktningene.

I 2019 var antall kommunalt
disponerte boliger 108 931.
Tilsvarende antall var 105
567 i 2014, 107 129 i 2015
og 108 833 i 2016, 110
994 i 2017 og 110 171 i
2018

+

+

I 2019 var antall kommunalt disponerte boliger 109 455. Tilsvarende antall var 105
567 i 2014, 107 129 i 2015, 108 833 i 2016, 110 994 i 2017 og 110 171 i
2018. Antallet kommunalt disponerte boliger har økt med 3,7 % siden 2014. Etter en
jevn økning de første årene, har antallet gått ned med 1 539 boliger fra 2017 til
2019. Denne nedgangen skyldes at kommunene har tilpasset tilbudet ut fra
etterspørselen, og har redusert antall innleide boliger med om lag 1 800 enheter fra
2917. I 2019 var det om lag 2 000 færre som søkte som kommunal bolig enn i
2015. Dette skyldes i all hovedsak at antall flyktninger er blitt betydelig redusert. I
2015 ble 3649 husstander i målgruppen flytninger bosatt, mens i 2019 var antallet 1
513. Selv om boligtilbudet samlet har økt er det fortsatt utfordringer. Mindre
distriktskommuner har tomme boliger grunnet færre flyktninger, mens en del større
kommuner mangler store boliger til barnefamilier, og til personer med behov for
tilrettelagte bolig. Vi vurderer at Husbankens innsats ut mot kommunene, gjennom
vektleggingen av boligsosiale hensyn i planarbeidet og arbeidet med
boligfremskaffelsesstrategier, har bidratt til at tilbudet har blitt styrket i
strategiperioden.

I 2019 ble det framskaffet
459 kommunalt disponerte
boliger ved hjelp av tilskudd til
utleieboliger. Tilsvarende tall
var 1334 i 2017 og 675 i
2018.

0
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I 2019 ble det framskaffet 459 kommunalt disponerte boliger ved hjelp av tilskudd til
utleieboliger. Tilsvarende tall var 1334 i 2017 og 675 i 2018. For 2019 foreligger
ikke resultatmål for måloppnåelsen, i motsetning til foregående år, men innsatsen
vurderes som god. Alle kommuner som har søkt om tilskudd har fått innvilget dette.
Tilsagnsrammen for tilskuddet var ekstraordinært høyt i 2015 og 2016 blant annet for
å kunne bosette flere flyktninger. Husbanken har registrert en nedgang i søknader fra
kommunene i 2018 og 2019. Redusert bosettingsbehov, og et mulig tilbudsoverskudd,
har sannsynligvis redusert kommunenes etterspørsel etter tilskuddet. I tillegg til økt
tilgang på boliger i det private leiemarkedet som også har bidratt til å dempe
behovet for kommunalt disponerte utleieboliger. Kommunene har investert mye i
utleiesektoren de siste årene, behovet nå har avtatt noe.

I 2019 ble det gitt 2036
tilsagn om heldøgns
omsorgsplasser. Dette fordelte
seg på 904 omsorgsboliger
og 1132 sykehjemsplasser.
Tilsvarnede var antallet 2332
tilsagn om heldøgns
omsorgsplasser i 2018, fordelt
på 957 omsorgsboliger og
1375 sykehjemsplasser.

0
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I 2019 ble det gitt 2036 tilsagn om heldøgns omsorgsplasser. Dette fordelte seg på
904 omsorgsboliger og 1132 sykehjemsplasser. Tilsvarende var antallet 2332 tilsagn
om heldøgns omsorgsplasser i 2018, fordelt på 957 omsorgsboliger og 1375
sykehjemsplasser. Måloppnåelsen og innsatsen er god gjennom et tett og godt
samarbeid mellom kommunene og Husbanken. Kommunenes investeringer var om lag likt
fordelt på nybygging og fornying av eksisterende botilbud. Alle søknader fra
kommunene ble innvilget. Husbanken fikk i 2019 utført en ekstern evaluering av bruken
av investeringstilskuddet. Hovedkonklusjonene er at tilskuddet har utløst bygging og
rehabilitering av flere omsorgsplasser og trolig har økt kvaliteten på omsorgsplassene.
Evalueringen viser også at kommunene med lavest utnyttelse av tilskuddet ser ut til å ha
størst behov. Spørsmål om tilskuddsordningen er treffsikker nok diskuteres.

HB

Antall kommunalt
disponerte boliger
fremskaffet ved hjelp av
tilskudd til utleieboliger

Antall utleieboliger som har fått
tilsagn om tilskudd.

5

HB-statistikk

HB

Antall omsorgsboliger som Tilsagnsrammen for 2019 er på
har fått tilsagn om
4,2 milliarder kroner tilsvarende
investeringstilskudd
om lag 2400 heldøgns
omsorgsplasser. Av dette ble 1,6
millarder tilført i revidert.

Vedlegg

--

IMDI

Fremskaffe flere egnede
komunalt disponerte boliger

5

60 prosent av barnefamiliene
ble bosatt innen tre måneder i
2019, mot
kun 24 prosent i 2018.

HB
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Kommunens økonomiske
Brutto investeringer til
prioriteringer til investering i boligformål per
den kommunale boligmassen innbygger

Brutto investeringer skal øke med KOSTRA
5 % årlig frem til 2020

5

5

5

HB

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

Antall nye utleieboliger
som har fått tilsagn om
finansiering gjennom kun
grunnlån

HB-statistikk

Minst 120 nye utleieboliger med HB-statistikk
kommunal tilvisningsavtale har
fått tilsagn om finansiering med
grunnlån uten tilskudd til
utleieboliger i 2018 (antall
utleieboliger - justeres hvert år).
For 2019 var det ikke måltall i
Tildelingsbrevet.
Minst 1000 nye utleieboliger skal HB-statistikk
har fått tilsagn om finansiering
gjennom grunnlån pr år fram til
2020

Andel kommuner som tar i 10 % av alle kommuner skal
HB-statistikk
bruk tilvisningsavtaler for innen 2020 ta i bruk
å framskaffe boliger
tilvisningsavtaler for å fremskaffe
boliger

5

Økt gjennomstrømming i
kommunalt disponerte
boliger
5

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

Vedlegg

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

HB

Samarbeid mellom
Antall nye utleieboliger
kommuner og private
som er fremskaffet
utbyggere for å fremskaffe gjennom tilvisingsavtaler
flere boliger i gode
bomiljøer ved bruk av
tilvisningsavtaler og grunnlån

5

6

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

Antall nyinnflyttede sett i
forhold til totalt antall
kommunalt disponerte
boliger

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

Andel kommunalt
disponerte boliger som er
tilgjengelige for
rullestolbrukere

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

HB

HB

HB

HB

KOSTRA

HB

Bruttoinvesteringene til
boligformål per innbygger var
1432 kroner i 2019 og er på
nivå som 2015 .
Investeringsutgiftene viser en
liten nedgang sammenlignet
med 2018.

+++
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Bruttoinvesteringene til boligformål per innbygger var 1432 kroner i 2019 og er på
nivå som 2015. Investeringsutgiftene viser en liten nedgang sammenlignet med 2018.
Det er registrert en økning sammenlignet med 2014, men det har vært en endringen i
innholdet i parameteren kan ikke tallene direkte sammenlignes. Innsatsen til kommunene
er vurdert som god. Investeringer til boligformål er et mål på aktiviteten og
ressursinnsatsen i kommunene. Investeringene varierer mye fra år til år for den enkelte
kommune, og særlig større byggeprosjekter kan gi store utslag bestemte år. Imidlertid
dokumenterer tallene at det er foretatt betydelige investeringer i kommunene de siste
årene som her bidratt til en bedring av tilbudet overfor vanskeligstilte grupper i
boligmarkedet.

I 2019 ble det framskaffet
117 nye kommunalt disponerte
boliger for målgruppen med
rusmiddelproblemer og/eller
psykiske lidelser ( 75 gjennom
tilskudd utleieboliger og 42
gjennom investeringstilskudd).
Tilsvarede tall i 2018 var 98
(58 gjennom tilskudd
utleieboliger og 40 gjennom
investeringstilskudd)

+++

++

Det er et mål i Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020) å bidra til at flere
rusavhengige får et egnet sted å bo. Gjennom Opptrappingsplanen er det satt av
500 millioner kroner for at flere rusavhengige skal få et egnet sted å bo. På bakgrunn
av dette er det i strategien «Bolig for velferd» satt et mål om at det skal framskaffes
500 nye boliger til målgruppen fram til 2020. Husbanken har fulgt dette opp i sitt
arbeid rettet mot kommunene.For perioden opptrappingsplanen har vært virksom og
fram til 17. mars 2020, er det gitt 928 tilskudd fra Husbanken. Intensjonen i
opptrappingsplanen om å få flere egnede boliger må anses som nådd i 2019.

I 2019 ble inngått
tilvisningsavtaler for til sammen
156 boliger. I 2018 var
tilsvarende tall 210 boliger.

0

++

I 2019 ble inngått tilvisningsavtaler for til sammen 156 boliger. Arbeidet med
tilvisningsavtaler inngår i Husbanken sitt kommuneprogram. I Veiviseren omtales
tilvisningsavtaler, det er etablert arbeidsprosesser, det er eksempler fra kommuner og
det er laget filmer om tema. Ordningen blir evaluert våren 2020.

I 2019 ble det gitt tilsagn om
finansiering gjennom grunnlån til
200 nye utleieboliger.
Tilsvarende antall var 317 i
2014, 619 i 2015 og 603 i
2016, 355 i 2017 og 219 i
2018.
Ca. 35 kommuner fikk tilsagn
fra 2016 til 2019. Dette
tilsvarer 10 % etter ny
komunestruktur.

--

0

Måloppnåelsen med 200 utleieboliger som har fått tilsagn om finansiering gjennom
grunnlån er dårligere enn referansemålet med minst 1000 nye utleieboliger årlig fram
til 2020. Dette skyldes blant annet god tilgang på lånemidler i private banker. I
tillegg er det en generell nedgang i etterspørsel etter lån og tilskludd til utleieboliger,
samtidige en vekst i bruken tilvinsgsavtaler. Innsatsen vurderes som god gjennom
Husbankens arbeid med kommunene og bransjen.

++

++

Fortsetter utviklingen slik pr år vil resultatmålet være nådd i 2020. Arbeidet med
tilvisningsavtaler inngår i HB sitt kommuneprogram. I Veiviseren omtales tilvisningsavtaler,
det er etablert arbeidsprosesser, det er eksempler fra kommuner og det er laget
filmer om tema.

I 2019 var det nasjonale
snittet for gjennomstrømming i
kommunalt disponerte boliger
11,5%. Tilsvarende andel var
12,3 % i 2014, 13,2% i
2015 og 13,4% i 2016, 13
% i 2017 og 11,8 % i 2018.

-

+

Fortsetter utviklingen slik pr år vil resultatmålet ikke bli nådd i 2020. Måloppnåelse er
nådd når gjennomstrømningen er på 13,5 % i 2020. Husbanken gir informasjon om
gjennomstrømning i kommunale boliger til kommunene. Husbanken gjennomgår
gjennomstrømning på ulike arenaer som kommunemøter, nettverksmøter og regionale
konferanser og samlinger. I Veiviseren har vi arbeidsprosess, forskningsrapport og gode
eksempler om tematikken. Det er mindre etterspørsel og kortere venteliser som forklarer
mye at årsaken. Gjennomstømmingen var i 2019 lavere enn i 2014.

I 2019 var 49 % av alle
kommunalt disponerte boliger
tilgjengelige for
rullestolbrukere. Tilsvarende
andel var 48 % i 2014,
2015, 2016 , 2017 og
2018.

0

+

Det er små endringer i måloppnåelsen siden 2014. KOSTRA rapporteringen viser at
andelen i 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018 er på 48 %. Det er i utgangspunktet
rimelig å anta at kommunene selger gamle uhensiktsmessige boliger og anskaffer nyere
boliger med bedre fysisk tilrettelegging. Vi har ingen god forklaring på hvorfor
økningen har stagnert. Det er imidlertid grunn til å tro at det er en underrapportering
fra kommunene til KOSTRA. Det er tvilsomt om målet kan nås. Husbanken går igjennom
temaer innen tilgjengelighet på ulike arenaer som kommunemøter, nettverksmøter og
regionale konferanser og samlinger. I Veiviseren er det arbeidsprosesser om tema.
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6

Fremskaffe utleieboliger som Andel av tilskudd til
20 % av boligene for tilskudd til
er egnet for barnefamilier
utleieboliger over 60 kvm. utleieboliger skal prioriteres til
eller mer
boliger over 60 kvm. eller mer,
fra 2017
Andel av boliger med
tilvisningsavtaler som er
over 60 kvm. eller mer

6

7

Kommunene gir veiledning
Andel kommuneansatte
om det private leiemarkedet som oppgir at kommunen
har etablert rutiner for å
veilede om det private
leiemarkedet

20 % av boliger med
tilvisningsavtaler skal være over
60 kvm. eller mer fra 2017

HB-statistikk
HB

HB-statistikk
HB

Andel som oppgir at kommunen HB sin
har etablert rutiner for veiledning kommuneundersøkel
om det private leiemarkedet,
se
skal innen 2020 være 85%

Målrettet bruk av startlån og Antall som har kjøpt bolig Antall husstander som har kjøpt
tilskudd til etablering for økt ved hjelp av startlån
bolig ved hjelp av startlån skal
eieretablering
øke ifht 2017.

HB-statistikk

8

HB

Andel av startlån utbetalt Minst 50 % av alle startlån skal
til husstander med barn.
gå til barnefamilier (gjelder
hvert år i strategiperioden)

HB-statistikk

8

HB

Andel av tilskudd til
etablering utbetalt til
husstander med barn
8

9

9

Vedlegg

HB

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

HB

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

Antall startlån gitt til
Antall startlån gitt til
refinansiering av eid bolig refinansiering av eid bolig skal
opprettholdes på tilsvarende
nivå som i 2017

HB-statistikk

Økt satsing på
etterinstallering av heis

Antall boliger som har
fått tilsagn om tilskudd til
heis

HB-statistikk

Antall boliger som har fått
tilsagn om tilskudd til heis

HB

HB

I 2019 gikk nær 49% av alle
tilskudd til utleieboliger til
boliger over 60 kvm. eller
mer. Tilsvarende tall for 2018
var 50%.
I 2019 var ca. 36 % av
boligene med tilvisningsavtaler
over 60 kvm. eller mer.
Tilsvarende tall var 25% i
2018.
I 2019 oppgav 75% at
kommunen har etablert rutiner
for veiledning om det private
leiemarkedet. Tilsvarende
andel var 74 % i 2015, 77%
i 2016, 79% i 2017 og 78%
i 2018.
I 2019 ble det utbetal t 7254
startlån. Tilsvarende antall var
8806 i 2014, 7316 i 2015,
6945 i 2016, 6905 i 2017
og 6900 i 2018.

+++

+

Måloppnåelsen på nær 49 % er betydelig høyere enn referansemålet på 20 %.
Husbanken gjennomgår temaer innen tilskudd til utleieboliger på ulike arenaer som
kommunemøter, nettverksmøter og regionale konferanser og samlinger, samt i dialog
om behovsmeldingen og søknad om tilskudd til utleieboliger.

+++

+

Måloppnåelsen ligger over referansemålet. Innsatsen vurderes som god gjennom
Husbankens arbeid med kommunene og bransjen.

0

+

Fortsetter utviklingen slik pr år vil resultatmålet ikke bli nådd i 2020.Veiledning om det
private leiemarkedet og hvordan dette arbeidet kan systematiseres har vært tema på
flere samlinger arrangert av Husbanken og i samarbeidsmøter med kommunene.

++

+++

Det har vært en økning på 354 husstander som har kjøpt bolig ved hjelp av startlån
fra 2018 til 2019. Bruk av startlånet har vært ett gjennomgående tema på mange
konferanser.B. Husbanken har også arrangerte dialogmøter og fagdager, hvor temaet
har vært formidling av forskningsresultater som viser at flere vanskeligstilte kan eie sin
egen bolig med en effektiv og forsvarlig saksbehandling. Bruken av startlånet viser en
stadig vridning av bruken i retning av mottakere som anses som varig vanskeligstilt på
boligmarkedet. Resultatmålet ble endret i 2017 pga endringer i retningslinjene.

I 2019 ble 57% av startlånet
utbetalt til husstander med
barn. Tilsvarende andel var 47
% i 2014, 50 % i 2015, 51%
i 2016, 53 % i 2017 og 55%
i 2018

+++

+++

Måloppnåelsen på 57 % er høyere enn referansemålet på 50% for hvert år i
strategiperioden. Barn og unges boforhold var et sentralt tema på
Boligtreffet 2019. Startlånsamlingen fulgte opp "barna først"-samlingen
tidligere på høsten, der temaet var hvordan oppnå
forsvarlig eieretablering for barnefamilier med lav
inntekt. Husbanken har etablert et eget Barna først nettverk på tvers av
regionene.Husbanken har etablert en egen Barna først nettverk på tvers av regionene.
Videre var dette tema på fagdager, i oppfølgingssamtaler og andre naturlige
arenaer. Husbanken har kommunisert tydelig til kommunene våre krav og forventninger
til bruken av startlån som virkemiddel.

++

++

Måloppnåelsen på 53% svakt høyere enn referansemålet på 50%. Det er en
betydelig økning fra 2018, da andelen var på 46 prosent. Økningen skyldes først og
fremst en tilleggsbevilgning avsatt til barnefamilier i revidert nasjonalbudsjett.
Husbanken vurderer likevel innsatsen som god. sett inn en setning... "Eie først" overfor
barnefamilier var hovedtema på den boligsoisale lederkonferansen 2019.Veiledning
om etablering av barnefamilier i eid bolig har vært tema på flere samlinger
arrangert av Husbanken og i samarbeidsmøter med kommunene.

I 2019 ble det gitt 1253
startlån til refinansiering av eid
bolig. Tilsvarende antall var
1201 i 2014, 1209 i 2015,
1336 i 2016, 1382 i 2017
og 1298 i 2018.

-

+

Måloppnåelsen vurderes til noe svakerer enn refransemålet. Dette kan ha sammenheng
med at Husbanken har jobbet aktivt med å få husstander over fra leid til eid bolg.
Innsatsen vurderes til god. Bruk av startlånet har vært ett gjennomgående tema på
mange konferanser, og bruk av startlånet var også et hovedtaema på den
boligsoisale lederkonferansen 2019. Husbanken har arrangerte dialogmøter og
fagdager, hvor refinansiering ved bruk av startlån av eid bolig har vært tema.

I 2019 ble det gitt tilsagn om
tilskudd til heis i 479 boliger.
Tilsvarende tall var 446
boliger i 2017 og 559
boliger i 2018.

+

+

Etterspørselen etter tilskudd til prosjektering og etterinstallering av heis oversteg
tilgjengelige midler betydelig i 2019. Husbanken mottok 51 søknader som omfattet
2139 boliger med et omsøkt beløp på 246 millioner kroner. Samlet ble det gitt
tilsagn til prosjektering og etterinstallering av heis for 50 millioner kroner. Den høye
søknads inngangen har gjort det mulig å prioritere heiser av høyere kvalitet som når
flere leiligheter. Tilsagnsrammen er redusert fra 2017.

I 2019 ble 53% av tilskudd
til etablering utbetalt til
husstander med barn.
Tilsvarende andel var 39 % i
2014 og 2015, 40 % i
2016, 44 % i 2017 og 46%
i 2018.
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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. Måtall
2018 5000 boliger

HB-statistikk

9

HB

Økt kommunal bruk av
tilskudd til tilpasning, slik at
flest mulig får en god
bosituasjon

Andel av rammen til
tilskudd til tilpasning i
kommunene som ikke er
tildelt ved årsslutt

Innen 2020 skal andel av
rammen til tilskudd til tilpasning
som ikke er tildelt ved årsslutt
være maks 5 prosent.

HB-statistikk

9

HB

Bostøtten som virkemiddel for Andel barnefamilier som
å bidra til god og trygg
mottar bostøtte i eid
bosituasjon for barnefamilier bolig

Andel barnefamilier som mottar
bostøtte i eid bolig skal øke fra
2016

HB-statistikk

9

10

11

11

11

Vedlegg

HB

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

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

85 % bekrefter at kommunen har HB sin
etablert samarbeid og systemer kommuneundersøkel
for husstander som står i fare for se
å bli kastet ut av boligen i 2020

Sikre tilstrekkelig
oppbygging av kapasitet i
kommunens rus og psykisk
helsetjeneste

Antall årsverk rapportert
totalt i psykisk helse- og
rusarbeid for voksne

Økt antall årsverk i tjenstene til
personer med psykiske og/eller
rusrelaterte vansker /lidelser,
voksne

HB

Kommunalt psykisk
helse- og rusarbeid
2019 (SINTEF)

HELSEDIR

Sikre tilstrekkelig
Antall kommuner/bydeler
oppbygging av oppsøkende med oppsøkende
team i kommunen
behandlings- og
oppfølgingsteam
(kommunale team)

Økende antall
Kommunalt psykisk
kommuner/bydeler med
helse- og rusarbeid
oppsøkende behandlings2019 (SINTEF)
og/eller oppfølgingsteam, voksne
(kommunale team)

HELSEDIR

Sikre tilstrekkelig
oppbygging av oppsøkende
team i samarbeid med
spesialisthelsetjenesten

Økende antall
kommuner/bydeler med
oppsøkende team i samarbeid
med spesialisthelsetjenesten,
voksne

HELSEDIR

Antall kommuner/bydeler
med oppsøkende team i
samarbeid med
spesialisthelsetjenesten

Kommunalt psykisk
helse- og rusarbeid
2019 (SINTEF)

I 2019 ga Husbanken 4,6
millioner kroner i tilskudd til å
tilstandsvurdere 5038 boliger.
I 2017 ga Husbanken 6
millioner kroner til 7421
boliger. Tilsvarende gav
Husbanken 2,6 millioner kroner i
tilskudd til å tilstandsvurdere
2806 bolige i 2018.

+++

+++

I 2019 var gjenstående
ramme 116,5 million som
utgjorde 61,6% av rammen. I
2017 var gjenstående ramme
74,9 mill. kroner, som utgjorde
37 % av rammen. ( 93 mill.
kroner som utgjorde 37 % i
2014). I 2018 var
gjenstående ramme 114, 1
million som utgjorde 55 % av
rammen.
I 2019 bodde 11,2% av
barnefamiliene som mottok
bostøtte i eid bolig.
Tilsvarende andel var 13,5% i
2014, 13,6% i 2015, 13,0%
i 2016, 10 % i 2017 og 11%
i 2018
I 2019 oppgav 81% at
kommunen har etablert
samarbeid og systemer for
husstander som står i fare for å
bli kastet ut av boligen.
Tilsvarende andel var 75% i
2015, 81% i 2016, 79% i
2017 og 80% i 2018.
12 872 årsverk er rapportert i
2019. Tilsvarende var antallet
12 563 i 2018.

--

+

Andel av rammen som ikke er benyttet er på 61,6%, og en mulig forklaring er at
kommuene kan ha holdt igjen midler da tilskudd til tilpasning fra Husbanken avvikles fra
2020. Utviklingen fra 2016 til 2019 er negativ. Måltallet om 5 % av andel av
disponibel ramme er utfordrende å nå. Mange kommuner, som har hatt midler stående
ubenyttet fra tidligere år, har begynt å bruke av disse. Tettere oppfølging av
kommuner som har midler stående igjen og bevisstgjøring gjennom behovsmeldingen for
programkommuner, har gjort at flere kommuner bruker tilskuddet.

-

+

Måloppnålsen er noe svakere enn referansemålet, med en nedgang på 2 prosent fra
2016. Innsatsen vurderes som god. Husbanken gir informasjon om bostøtte til
kommunene, regional stat (fylkesmannen), hjelpemiddelsentralen og til
bruker/pårørende organisasjoner. Husbanken orienterer også om bostøtte på
fagdager, konferanser, samlinger og dialogmøter med kommunene. I veiviseren ligger
det e-læringskurs for saksbehandlerer på bostøtte.

+

+

Fortsetter utviklingen slik pr år vil resultatmålet være nådd i 2020. I Veiviseren
foreligger arbeidsprosess, gode eksempler og forskningsrapporter.

+

+

Kommunerapporteringen for psykisk helse- og rusarbeid 2019 viser at den totale
kapasiteten i tjenesteapparatet på rus og psykisk helsefeltet for voksne kun har hatt en
liten økning på 2,5 % (309 årsverk) fra 2018 til 2019. Etter den store økningen på
8,9 % som ble registrert i fjor, ser det ut til at økningen i kapasiteten har stagnert noe.
Dette er noe overraskende da feltet fortsatt tilføres forholdsvis store midler i form av
tilskudd for nettopp å øke kapasiteten i tjenestene. Imidlertid har det vært en økning i
kapasiteten i tjenestene til målgruppa på 1 809 årsverk i perioden 2016 tom 2019.

+

+

Kommunene/bydelene rapporterer om en økning i antall kommunale oppsøkende
behandlings- og/eller oppfølgingsteam. Kommunerapporteringen for psykiske helse og
rusarbeid kan tyde på at kommunene i stor grad velger å organisere tjenestene til
målgruppen i form av ulike team, uten at årsverksinnsatsen økes nevneverdig.

++

++

Resultatene viser en stor økning i antall kommuner/bydeler om rapporterer at de har
oppsøkende behandlings- og oppfølgingsteam i samarbeid med
spesialisthelsetjenesten. Gjennom tilskuddsordning og opplæringsprogram stimuleres
kommuner og helseforetak til å opprette organisatorisk forpliktende samhandlingsteam
etter modell av ACT og FACT. Det er særlig opprettelsen av nye FACT team og andre
oppsøkende samhandlingsteam som er økende. Dette er en ønsket og politisk villet
utvikling og et mål i opptrappingsplan rus.

63 kommuner og 10 bydeler
rapporterte i 2019 at de
hadde rene kommunale
oppsøkende behandlingsog/eller oppfølgingsteam.
Tilsvarende tall var 52
kommuner i 2018.
211 kommuner/bydeler
rapporterte i 2019 at de
hadde slike team mot 77
kommuner i 2018.

Det ble gitt tilskudd på 4,6 millioner kroner til å tilstandsvurdere 5038 boliger. Det er
en økning på 80 prosent fra 2018 da det ble gitt 2,6 millioner kroner i
tilskudd til å tilstandsvurdere 2806 boliger.
Tilstandsvurderingene kan gi grunnlag for lånesøknader om oppgradering av boliger.
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Gjennom
Økende andel brukere opplever i
brukerertilfredshetsevalueri stor grad/svært stor grad å ha
ngen (Korus Midt- Norge)- fått praktisk hjelp til å skaffe
I hvilken grad opplever
bolig
brukeren å ha fått
praktisk hjelp til å skaffe
bolig

11

Gjennom
brukertilfredshetsevaluerin
gen (Korus Midt-Norge) I hvilken grad opplever
brukeren å ha fått
praktisk hjelp til å mestre
boforholdet sitt

Økende andel bruker opplever i
stor grad/svært stor grad å ha
fått praktisk hjelp til å mestre
boforholdet

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

Antall styringsparametere
fra prosjektet bedre
styirngsinformasjon som
implementeres i
direktoratene

Alle direktoratene har innen
2017 implementert
styringsparametere fra prosjektet
"Bedre styringsinformasjon"
- HB

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

Antall styringsparametere
fra prosjektet bedre
styirngsinformasjon som
implementeres i
direktoratene

Alle direktoratene har innen
2017 implementert
styringsparametere fra prosjektet
"Bedre styringsinformasjon"
-Avdir

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

Antall styringsparametere
fra prosjektet bedre
styirngsinformasjon som
implementeres i
direktoratene

Alle direktoratene har innen
2017 implementert
styringsparametere fra prosjektet
"Bedre styringsinformasjon"
- Bufdir

11

12

12

Vedlegg

HELSEDIR

50 % av brukerne opplyser
ved siste måling at de i stor
grad/svært stor grad har fått
praktisk hjelp til å skaffe bolig
mot 43 % ved forrige måling.

+

+

En større andel av brukerne (7% flere) opplever å i stor grad/svært stor grad ha fått
praktisk hjelp til å skaffe bolig. Dette er en økning på 7 prosentpoeng siden foriige
Det er positivt at nesten halvparten av de spurte opplever å i stor grad/svært stor
grad å ha fått praktisk hjelp til å skaffe bolig. En noe mindre andel, 22%, opplyser
imidlertid at de ikke har fått hjelp på dette området i det hele tatt. Tilsvarende tall
ved forrige måling var 26 %. Dette viser en forbedring av tilfredsheten med tjenestene
på området, men det er fortsatt en for stor andel som ikke får den hjelp.

HELSEDIR

41% av brukerne opplyser ved
siste måling av de i stor
grad/svært stor grad har fått
praktisk hjelp til å mestre
boforholdet mot 30% ved
forrige måling

+

+

En større andel av brukerne (11 % flere) opplyser at de i stor grad eller svært stor
grad har fått praktisk hjelp til å mestre boforholdet enn det som ble oppgitt ved
forrige måling. Økningen her er statistisk signifikant. En noe mindre andel, 21 %,
opplyser imidlertid at de ikke har fått hjelp på dette området i det hele tatt.
Tilsvarende tall ved forrige måling var 25 %. Dette viser en økende tilfredshet med
tjenestene på dette området, men det er fortsatt mange som oppgir at de ikke får
bistand i det hele tatt. Brukere som har en kontaktperson som koordinerer tjenestene
deres, oppgir at de i større grad enn andre får hjelp til å mestre boforholdet.

++

0

Husbanken og Arbeids- og
velferdsdirektoratet har brukt
KOSTRA-arbeidsgruppa for
kommunalt disponerte boliger
til å få inn nye indikatorer på
unge i midlertidig botilbud.
Kvalitativ vurdering xx

0

0

IMDi har innarbeidet aktuelle styringsparameter i målstrukturen eller som
styringsinformasjon i månedlig rapporter til Kunnskapsdepartementet. Bufdir har tre av
de aktuelle styringsparameter som årlig rapportering i krisesenterrapporteringen og
årsrapporten. Videre blir det utført uttrekk fra interne systemer. Tall om bolig og
barnefattigdom, som kan benyttes som støttedata, ligger tilgjengelig på
barnefattigdom.no.
Arbeids- og velferdsdirektoratet benytter årlige SSB-tall fra KOSTRA til NAVs
styringsparametere og kommenterer disse. Fra og med 2016 har vi også fått inn tall
på unge i midlertidig botilbud i KOSTRA. Husbanken har i sitt styringsdokument for
2017 lagt inn et styringsparameter som sier at styringsparametere fra sluttrapporten
bedre styringsinformasjon skal implementeres.
Husbanken og Arbeids- og velferdsdirektoratet fikk fra og med 2016 inn to indikatorer
i KOSTRA-skjema 13. Disse gjaldt antall husstander med unge i midlertidige botilbud
og antall husstander med unge i midlertidige botilbud i mer enn 3 måneder. Vi har ikke
fått inn nytt spørsmål om antall barnefamilier som tildeles bolig.

0

++

Styringsparametrene er
implementert i Hdir

+

+

Kvalitativ vurdering

ALLE DIR/
HB

ALLE/
Avdir

ALLE/
Bufdir

12

12

Brukertilfredshetsev
aluering av
kommunale
tjenester blant
personer med
rusmiddelprobleme
r, Delrapport 1,
2020 KoRus MidtNorge, St. Olavs
hospital
Brukertilfredshetsev
aluering av
kommunale
tjenester blant
personer med
rusmiddelprobleme
r, Delrapport 1,
2020 KoRus MidtNorge, St. Olavs
hospital
Felles status og
avviksrapportering

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

Antall styringsparametere
fra prosjektet bedre
styirngsinformasjon som
implementeres i
direktoratene

Alle direktoratene har innen
2017 implementert
styringsparametere fra prosjektet
"Bedre styringsinformasjon"
- Helsedir

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har implementert sine tre
styringsparametere knyttet til Bolig for velferd. Parameteret som omhandler krisesenter
brukes internt i Bufdirs arbeid med krisesentertilbudet, samt at den formidles eksternt
via direktoratets statistikknettsider. Parameteret om ventetid på fosterhjem er godt
implementert i organisasjonen. Dette har i en årrekke vært et styringsparameter fra
Barne- og familiedepartementer (BFD) til Bufdir, og er også noe som Bufetat styres
etter. Styringsparameteret er gitt i tildelingsbrevet fra BFD og i disponeringsbrevet til
regionene. Resultatkravet ovenfor regionene er «Ingen barn venter på fosterhjem etter
dato for ønsket oppstart». Rapporteringsfrekvens er tertial- og årsrapport. Med hensyn
til parameteret om oppholdstid i beredskapshjem er den også implementert, men som
et rapporteringskrav med motsatt formulering. Det vil si «Andel barn med oppholdstid i
statlige beredskapshjem på 3 måneder eller mer». Dette måles i henhold til faglig
veileder for akuttarbeid i institusjoner og beredskapshjem. Rapporteringsfrekvens er
tertial- og årsrapport. Rapporteringen ble endret fra og med 2017, slik at
direktoratet ikke har sammenlignbare tall for 2016 og tidligere.Tall om bolig og
barnefattigdom, som kan benyttes som støttedata, ligger tilgjengelig på
barnefattigdom.no.
De samme styringsparametrene benyttes i arbeidet med oppfølging av
Opptrappingsplanen for rusfeltet.

ALLE/
Helsedir
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Iverksette tiltak for å sikre at
tilgjengelige og nye
styringsparametere i Bedre
stryingsinformasjon
implementeres

Antall styringsparametere
fra prosjektet bedre
styirngsinformasjon som
implementeres i
direktoratene

Alle direktoratene har innen
2017 implementert
styringsparametere fra prosjektet
"Bedre styringsinformasjon"
- IMDI

Styringsparamterne over på
bosetting inngår i IMDis
målstruktur og tildelinsgbrev for
2019

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

Antall styringsparametere
fra prosjektet bedre
styirngsinformasjon som
implementeres i
direktoratene

Alle direktoratene har innen
2017 implementert
styringsparametere fra prosjektet
"Bedre styringsinformasjon"
- KDI

Felles innsats i veiviser Bolig
for velferd

Kvalitativ vurdering av i
hvilken grad Veiviser for
Bolig for velferd brukes
aktivt av direktoratene
som plattform for
kunnskapsdeling

Veiviser Bolig for velferd er det Antall sidevisninger
prefererte verktøyet for
Bolig for velferd
kunnskapsdeling om boligsosialt
arbeid og oppdateres jevnlig av
direktoratene
- HB

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

Andel kommuneansatte som
oppgir at kommunen møter en
samordnet stat skal øke
betraktelig innen 2020

12

Kommunene møter en
samordnet stat

13

Vedlegg

Kvalitativ vurdering x

++

++

Antall kartlegginger med BRIK er etablert som styringsparameter i tildelingsbrevet fra
Justisdepartementet, og resultatkrav fordeles på hver region i diponeringsbrevet fra
KDI til regionene, som igjen gir oppdrag til både friomsorgskontor og fengsler.
Styringsinformsjon vedrørende BRIK er således gjennomgående i hele etaten.

Kvalitativ vurdering xx

++

++

Veiviseren.no er et informasjons- og veiledningsnettsted innfor bolig- og tjenestområdet.
Nettstedet driftes av de med-eiende direktoratene i strategien, og har en aktiv
redaksjon som jobber med oppdatering og videreutvikling av innholdet. I 2019 ble
veiviseren.no samfinansiert av de medeiende direktoratene. Nettsiden fikk i 2019 et lite
ansiktsløft i form av ny logo og en tydeliggjøring av innholdet på forsiden, det ble
produsert flere veiledingsfilmer om blant annet Housing First og ACT og FACT-team, det
ble publisert mange nye eksempler fra kommunene og det ble lansert nye sider om boog tjenestetilbud til personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (ROP).
Veiviseren.no har et bredt nedslagsfelt innenfor boligsosiale temaer, viser helheten i det
boligsosiale arbeidet og bidar dermed til måloppnåelse lokalt. Flerer og flere
kommuner ser nytten av å bruke veiviseren.no, og 2019 viser en økning på totalt 34
405 antall brukere fra 2018.

I 2019 oppgav 27 % at
kommunen møter en samordnet
stat. Tilsvarende andel var 26
% i 2015, 24 % i 2016, 38%
i 2017 og 28% i 2018.

0

+

Det er tilnærmet ingen økning sett forhold til refransemålet. Fortsetter utviklingen slik, vil
vi ikke nå resultatmålet innen 2020. Det er et tiltak i strategiperioden å etablere
regionale fora for Bolig for velferd med statlige regionale velferdsaktører. Hensikten
med de regionale foraene er å samle og samordne de regionale statlige aktørene om
felles utfordringsbilder, slik at disse i felleskap kan møte kommunene og støtte dem i sin
oppgaveløsning. Det har tatt tid for noen embeter å etablere regional arena (fora)
grunnet regionsreformen. Der foraene har vært virksomme over tid, har de regonale
aktørene utviklet god samhandlingsforståelse og samarbeider godt med kommunene
om deres utfordringer. Resultatene av dette arbeidet vil ses på litt lenger sikt.

I 2019 oppgav 58% at de
involverer bruker og
pårørendeorganisasjoner i den
kommunale
boligplanleggingen.
Tilsvarende andel var 55 % i
2016, 58% i 2017 og 61% i
2018.
I 2019 oppgav 58% at
kommuner involverer bruker- og
pårørende organisasjoner i
utvikling og gjennomføring av
kommunale boligprosjekter.
Tilsvarende andel var 59 % i
2016, 59% i 2017 og 63% i
2018.

--

0

Selv om utviklingen går i riktig retning, viser resultatet fra 2019 at det er en betydelig
avstand til resultatmålet er nådd. Det finnes artikler, forskningsrapporter,
arbeidsprosesser i Veiviseren på dette tema.

--

0

Selv om utviklingen går i riktig retning, viser resultatet fra 2019 at det er en betydelig
avstand til resultatmålet er nådd. Det finnes artikler, forskningsrapporter,
arbeidsprosesser i Veiviseren på dette tema.

ALLE/KDI

HB
Var
tidligere
alle

Husbanken sin
kommuneundersøkel
se

12

13

+

ALLE/
IMDI

12

12

+

HB

Bruker- og
pårørendeorganisasjoner
involveres i den kommunale
boligplanleggingen

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

Alle kommuner skal innen 2020
involvere bruker og
pårørendeorganisasjoner i den
kommunale boligplanleggingen

Husbanken sin
kommuneundersøkel
se

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 innen 2020
involvere bruker og pårørende
organisasjoner i utvikling og
gjennomføring av kommunale
boligprosjekter

Husbanken sin
kommuneundersøkel
se

HB

HB

I 2018 og 2019 har IMDi utviklet IMDinett mottak, et nytt digitalt system som skal tas
i bruk av mottaksansatte i 2020. Dette skal bidra til bedre og mer strukturert
kartleggingsinformasjon om flyktningene som skal bosettes fra mottak. Målet er redusert
ventetid for flyktningene og mer treffsikker bosetting.
Gjennom flere år har UDI og Politiets Utlendingsenhet arbeidet med
PUMA-prosjektet, som skal videreutvikle funksjonene ved Ankomstsenter Østfold, og
etablere en ny asylprosess i sammenheng med dette. Målet er at et flertall av
asylsøkerne skal få saken sin behandlet innen 21 dager etter ankomst. Gjennom PUMAprosjektet har IMDi i 2019 hatt et tett samarbeid med UDI for å prøve ut det som
kalles strategisk mottaksplassering. Hensikten er å prøve ut en ordning hvor kunnskap om
enkeltpersoners kompetanse og behov danner grunnlag for å beslutte videre plassering
på mottak, og senere valg av bosettingskommune eller område.
IMDi har i denne sammenheng gjennomført pilotering av kartlegging av
noen personer ved Ankomstsenter Østfold kort tid etter ankomst. Målet er å få til en
bedre sammenheng mellom den enkeltes kompetanse og bosetting, kvalifisering og
regionale arbeidskraftbehov. Dette arbeidet fortsetter inn i 2020.
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13

14

Kommunene har systemer i
form av klagenemd som
ivaretar brukers rettigheter
ift boligsosiale ordninger

Andel kommuner som har
klagenemd

Alle kommuner skal innen 2020
ha klagenemd

Husbanken sin
kommuneundersøkel
se

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

Kvalitativ vurdering av
innovasjon i det
boligsosiale arbeidet

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

Andel kommuner som tar Alle kommuner skal innen 2020
Rapportering på
boligsosiale hensyn i areal- ta boligsosiale hensyn i areal- og Husbanken sitt
og samfunnsplanleggingen samfunnsplanleggingen
kommuneprogram

En utredning som omhandler
FoU
innovasjon i det boligsosiale
arbeidet gjennomføres i løpet av
2019.

15

15

Vedlegg

HB

Kommunen benytter
veiviseren i lokalt
folkehelsearbeid som
støtte i sitt
folkehelsearbeid

Innen 2020 skal alle kommuner
som jobber med folkehelsetiltak
bruke veiviseren i lokale
forlkehelsetiltak som støtte

-

0

Resultatet fra 2019 viser at det er en betydelig avstand til resultatmålet er nådd.

0

0

Revidert tiltaksplan i Bolig for velferd forutsetter samarbeider mellom Husbankens
regionkontor og fylkesmannsembetene om etablering av en regional statlig arena for å
operasjonalisere tiltaksplanen i møte med kommunene. Denne innsatsen fører til læring
og innvasjon på systemnivå mellom regionale statlige aktører, mellom regionale statlige
aktører og kommuner og innad i og mellom de medvirkende kommunene. Denne
innsatsen er pågående.
Husbanken har i løpet av 2019 gjennomført 14 prosjekter med kommunene som bidrar
til økt innovasjonstakt i det boligsosiale arbeidet.

++

++

+

+

HB

HB

Veivisere i lokale
folkehelsetiltak, temaside
Bolig, skal jevnlig
oppdateres og gjøres
relevant for kommuene

I 2019 oppgav 81% at
kommunen har klagenemd.
Tilsvarende andel var 86 % i
2016, 83% i 2017 og 81% i
2018.
Rapportert HB:
[Fyll ut] (NA i 2014-2016)

Basert på
rapportering fra
Helsedirektoratet
HELSEDIR

Husbanken har arbeidet
systematisk med å styrke
kommunenes kompetanse om
boligsosiale hensyn i
planlegging i 2019.
Rapportering i 2019 er utsatt.
I 2018 oppgav alle
kommunene som har
programavtale med
Husbanken at de tar
boligsosiale hensyn i areal- og
samfunnsplanleggingn.
Tilsvarende andel var 92 % i
2017.
Veiviser for lokale
folkehelsetiltak hadde i
perioden mai 2019 til mai
2020 649 unike sidevisninger.
Dette er en økning fra
målingen gjort mars 2018 til
mars 2019 hvor tilsvarende
treff var 539.

Måloppnåelsen pr 2018 viser at resultatmålet om at alle kommuner innen 2020 skal
ta boligsosiale hensyn i areal- og samfunnsplanleggingen er nådd. Innsatsen vurderes
som meget god. Husbanken gjennomgår denne tematikken på ulike arenaer som
kommunemøter, nettverksmøter og regionale konferanser og samlinger.

Økningen i antall unike treff er kan skyldes "naturlige" svingninger blant annet ettersom
målingen ikke er gjennomført på samme tidspunkt. Gjennomsnittstiden brukeren er inne
på siden øker. Den har økt fra 192 sekunder til 309 sekunder (5 min 9 sek). Det er en
voldsom økning som nok ikke bare kan forklares med at de som faktisk bruker siden
oppplever teksten som relevant til sitt formål. Lengst lesetid har teksten om tiltaket
Boligsosialt arbeid. Det blir interessant å se målingene neste år for å vurdere om dette
er en vedvarende trend eller mer tilfeldig svingning.
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