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Målgruppe/Nasjonal definisjon av
vanskeligstilte
I den nasjonale strategien «Bolig for velferd» (2014-2020) defineres vanskeligstilte som følger:
…personer og familier som ikke har mulighet til å skaffe seg og/eller
opprettholde et tilfredsstillende boforhold på egenhånd. Disse befinner seg
i en eller flere av følgende situasjoner:




er uten egen bolig
står i fare for å miste boligen sin
bor i uegnet bolig eller bomiljø

(Bolig for velferd 2014-2020, side 8)

Unge førstegangsetablerere og andre som kan få lån i vanlig privat bank, og som har mulighet til å
spare til egenkapital regnes ikke som vanskeligstilte innenfor ovennevnte definisjon.
Tønsberg kommune har under behandlingen av kommunal planstrategi 2015-2019 i Bystyret vedtatt
at boligsosial handlingsplan skal ha et bredere nedslagsfelt enn det definisjonen av vanskeligstilte fra
strategien «Bolig for velferd» legger opp til, nærmere bestemt at:
«boligsosial handlingsplan skal utvikles til en plan for sosial boligutbygging. Planen skal ha
som mål å lage strategier for at alle byens innbyggere skal ha mulighet til å eie eller leie en
trygg bolig. Det skal legges vekt på billige boliger, utleieboliger til en og to personers
husholdninger.»
I tillegg har Bystyret i Tønsberg kommune bedt «om at rådmannen tar initiativ til å prøve ut en
kollektiv boform i samarbeid med innbyggere som ønsker et beboerstyrt alternativ til private
leiligheter og offentlige omsorgsboliger»
Denne boligsosiale handlingsplanen opererer dermed med en noe utvidet definisjon av
vanskeligstilte, og har således et bredere nedslagsfelt, men samtidig med et spesielt fokus på
vanskeligstilte i tråd med definisjonen fra strategien «Bolig for velferd».

Kunnskapsgrunnlag







Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid – Bolig for velferd 2014-2020
Årsrapport fra Husbanken – årsmøte høsten 2018 (jamfør vedlegg 2)
NOU 2011:15 Rom for alle
Meld. St. 17 (2012-2013) Byggje – bu –leve
Handlingsplan 2016-2020 By- og tettstedsprogrammet
Oversiktsdokument Folkehelse Tønsberg kommune 2016
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Aktuelle kommunale planer/strategier i
boligsosialt planarbeid
Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2026
Tønsberg ønsker en vellykket integrering for alle grupper i samfunnet (spesielt over eldre,
vanskeligstilte barnefamilier, flytninger og personer med rusproblemer og psykiske lidelser). En
forutsetning, og et grunnleggende levekårsgode, er tilgang til bolig. Boligen er et utgangspunkt for
deltakelse i samfunnet.
Målsettinger og strategier:
H4. Vi vil tilrettelegge boliger som fremmer egenomsorg for beboere
Dette skal skje gjennom:
 å bygge eller sikre utbygging av alternative boformer i kommunen
 å samarbeide med private og offentlige aktører for å sikre fokus på egenomsorg i
boligplanlegging
 å sikre at ulike gruppers boligbehov vurderes i arealplanleggingen
(Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2026 side 9-10).
A2: Vi vil ha en by- og tettstedsutforming som fremmer livskvalitet og folkehelse
Dette skal skje gjennom:
 å tilrettelegge for et variert boligmarked slik at by og tettsteder blir sammensatt av en variert
befolkning
(Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2026 side 19).

Kommuneplanens handlingsdel 2017-2020:
 Oppfølging av boligsosial handlingsplan
 Etablere/bygge nye tiltak og/eller utvide eksisterende boliger. Bolig for 6 utviklingshemmede
med store atferdsavvik.
 Øke tilgangen på midlertidige boliger

Boligsosial handlingsplan 2015-2018
Kommunens nåværende tiltaksplan i forbindelse med boligsosialt arbeid og bruk av virkemidler.
Eksisterende plan beskriver statlige og kommunale føringer for boligsosialt arbeid, målgrupper,
dagens organisering av boligtjenesten, økonomiske ordninger/virkemidler, status Tønsberg,
utfordringsbilde, målsettinger og tiltak. I planen pekes det på at Tønsberg kommune har store
utfordringer på det boligsosiale området. Følgende målsettinger er definert planen:
1. Tilstrekkelig antall egnede boliger til dem som ikke kan skaffe og beholde bolig selv
2. Flere skal eie
3. Færre bostedsløse
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Kommunal planstrategi 2015-2019
«Det er i planperioden behov for å optimalisere utnyttelsen av kommunens boligmasse. Dette vil
blant annet skje gjennom revidering av kommende boligsosiale handlingsplan med fokus på å
konkretisere botilbud for vanskeligstilte grupper som eldre, funksjonshemmede, rusavhengige og
personer med psykiske lidelser. Videre vil det være fokus på å tilrettelegge for flere kommunale
boliger i vanlige bomiljø, for å sikre geografisk fordeling av innbyggersammensetningen» (Kommunal
planstrategi 2015-2019 side 12)
Det er ved vedtak i Bystyret (BY-145/16) under behandlingen av planstrategien besluttet at
«boligsosial handlingsplan skal utvikles til en plan for sosial boligutbygging. Planen skal ha som mål å
lage strategier for at alle byens innbyggere skal ha mulighet til å eie eller leie en trygg bolig. Det skal
legges særlig vekt på billige boliger, utleieboliger og mindre boliger til en og to personers
husholdninger»

Strategiplan aldersvennlig kommune
I strategiplan aldersvennlig kommune som ble behandlet i Bystyret i februar 2017 er det vedtatt
følgende strategier og tiltak av relevans for boligsosialt arbeid:

Strategier fra temaområde «Utendørsområder og bebyggelse»




Universelt utformende boliger i tilstrekkelig antall er tilgjengelig for alle aldersgrupper og
husstander
Kommunen har oppdatert informasjon om tilskuddsordninger/-muligheter og låneordninger
fra kommunen og Husbanken for utbedring av boliger i privat eie etter funksjonsfall
Vedlikehold og utbedring av egen bolig (eid eller leid) er økonomisk mulig for alle, eventuelt
ved tilskudd der egen økonomi ikke tillater nødvendig vedlikehold og utbedringer

Tiltak fra temaområde «Utendørsområder og bebyggelse»




Revidere eksisterende boligsosiale handlingsplan gjennom kommunens deltakelse i By- og
tettstedsprogrammet til Husbanken, og gjennom denne sikre en differensiert boligmasse i
kommunen som alle (både unge og eldre) har mulighet til å leie eller eie i trygge omgivelser
Utarbeide en strategiplan for fremtidens eldreomsorg der boligbehovet og dets utforming
for fremtidens eldre er nærmere konkretisert, herunder utbyggings- og arealbehov
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Strategiplan aktiv aldring og fremtidens eldreomsorg
I strategiplan aktiv aldring og fremtidens eldreomsorg som ble behandlet i Bystyret i mars 2017 er
det vedtatt følgende strategier og tiltak av relevans for boligsosialt arbeid:

Strategier fra temaområde «Bolig- og områdeutvikling»



Kommunens boligsosiale arbeid er kunnskapsbasert og med virkemidler som sikrer at alle
innbyggere uansett alder og økonomi kan tilegne seg en egen tilrettelagt bolig (leid eller eid)
Kommunens boligpolitikk legger til rette for boligutvikling i byen og i boområdene rundt byen
med boliger spesielt tilrettelagt og attraktive for eldre, integrert i ordinære bomiljøer, til leie
eller eie. Boligkomplekser som inkluderer flere generasjoner ses på i fremtidig område- og
boligutvikling i by og i tettstedene rundt byen.

Tiltak fra temaområde «Bolig- og områdeutvikling»






Kommunen bruker Husbankens virkemidler aktivt i by- og arealplansutvikling for å sikre en
differensiert boligmasse for eldre i kommunen i henhold til kommunens stjernestruktur, med
en geografisk spredning i trygge bomiljø, også der private utbyggere står for boligutviklingen.
Kommunen vurderer salg av kommunale tomter på aldersvennlig vilkår overfor private
initiativ til boligutbygging, alternativt benytte reguleringsplan eller virkemidler fra Husbanken
for å stimulere boligmarkedet til bygging av boliger for eldre geografisk spredt og integrert i
ordinære bomiljø.
Kommunens deltakelse i By- og tettstedsprogrammet til Husbanken skal bidra til flere
tilrettelagte boliger for eldre, jevnt fordelt og i henhold til kommunens stjernestruktur.

Politisk sak om boligplan rus og psykisk helse
Bystyret i Tønsberg kommune fikk boligplan rus og psykisk helse til behandling i november 2016
(orienteringssak). Boligplanen gjennomgår fremtidens boligpolitikk for personer med rusavhengighet
og/eller psykiske lidelser, dagens boligstruktur, forslag til plan for fremtidens boligstruktur og
økonomiske konsekvenser.
I boligplanen vises det blant annet til Prop. 15S Opptrappingsplan for rusfeltet (2016-2020) der det
påpekes av dagens tjenester for målgruppen med rusavhengighet og/eller psykiske lidelser i liten
grad er koordinert og samordnet, og at tjenestene/tilbudene er silo-/sektororganisert. Boligplanen
viser også til den nasjonale strategien for boligsosialt arbeid (Bolig for velferd 2014-2020) der
normalisering er ett av flere viktige mål. Husbanken legger av den grunn også stor vekt på
normalisering og integrering når det kommer til bosetting av vanskeligstilte. Kommunens tilbud til
rusavhengige i Stoltenberggate 24 og Farmannshjemmet (Frelsesarmeen) vurderes ikke å være i tråd
med normaliseringsprinsippet og prinsippet om varig bolig i ordinære bomiljøer.
Boligplanen peker også på en fragmentert organisering og tjenestetilbudene til personer med
rusavhengighet og/eller psykiske lidelser i Tønsberg kommune, noe som er uheldig for brukerne. Det
vises blant annet til potensielt mange involverte når en sak involverer både tjenester og bolig for
mennesker med rusavhengighet og/eller psykiske lidelser (TKE/STU, NAV, THO, Kirkens Bymisjon,
Utførere av helse- og omsorgstjenester).
I boligplanen rus og psykisk helse pekes det på følgende mulighetsrom for endringer for personer
med rusavhengighet og/eller psykiske lidelser:
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Omstrukturere boligtildeling og oppfølgingstjenester til personer med rusavhengighet
og/eller psykiske lidelser
Endre dagens boligstruktur slik at denne blir i tråd med normaliserings- og
integreringsprinsippet (små enheter, geografisk spredt og integrert i ordinære bomiljøer)
o Etablere 5-6 nye bemannede boliger (ca 30 boenheter)
o Omgjøre rehabiliteringsbolig uten bemanning (Åslyveien) til bolig med fast stedlig
bemanning (8 boenheter)
o Avvikle Stoltenberggate 24 som rusbolig når tilstrekkelig antall nye boliger er
fremskaffet
o Avvikle avtale med Frelsesarmeen, og dekke boligbehovet i ny boligstruktur for
brukergruppen, geografisk spredt og integrert i ordinære bomiljøer
Sikre tilstrekkelig med oppfølgingstjenester 24/7/365
Tilpasse husleietilskuddet (NAV) til markedsleie slik at TKE er i stand til å skaffe til veie
tilstrekkelig antall boliger geografisk spredt og integrert i ordinære bomiljøer

Under behandling av sak 057/17 til Utvalg for helse og omsorg vedrørende videreføring av avtale
med Frelsesarmeen (frem til 31.12.2020) ble det blant annet fattet følgende vedtak 26.09.2017:
«I forbindelse med revidert boligsosial handlingsplan må rådmannen legge frem planer for
alternative boliger til denne brukergruppen, og vise hvordan brukerne kan mestre livet med
større grad av selvstendighet»
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Status Tønsberg kommune
Folkehelseprofil Tønsberg kommune 2018
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Oversiktsdokument folkehelse – Tønsberg kommune 2016
Psykisk helse: Tønsberg kommune ligger over landsgjennomsnittet for psykiske lidelser og
symptomer.
Integrering og inkludering: Tønsberg kommune har en relativt høy andel av grupper som står i fare
for å falle utenfor. Ensomhet er et økende problem, både blant eldre og ungdom. En høy andel av
fremtidens eldre vi bo i eneboliger utenfor sentrum, noe som kan øke risikoen for opplevd
ensomhet. Det blir viktig å tilrettelegg for sosiale møteplasser, og variert bosetting slik at man kan
knytte nettverk på tvers av grupper.
Barnefattigdom: Tønsberg kommune ligger litt over landsgjennomsnittet for antall barn (0-17 år) som
bor i lavinntektshusholdninger. Tønsberg ligger over landsgjennomsnittet for antall barn av enslige
forsørgere, og er også en av landets 20 kommuner med høyest andel innvandrerbefolkning.
Boligbygging og bosetting: Liten grad av blandet bebyggelse i kommunen. Eneboliger dominerer
utenfor sentrum, mens sentrum preges av store og relativt dyre leilighetsprosjekter. Dagens
boligbygging kan føre til en slags «ghettofisering» over tid. Dagens boligsosiale handlingsplan tar kun
for seg vanskeligstilte grupper i kommunen. Det bør utarbeides en strategi som omhandler alle
innbyggerne i sin helhet, ikke kun vanskeligstilte grupper.

Program for folkehelsearbeid i Tønsberg kommune 2017-2021
Tønsberg kommune deltar i folkehelseprogrammet som er et utviklingsarbeid inngått mellom KS og
Helse- og omsorgsdepartementet. Programmet skal bidra til å integrere psykisk helse i større grad i
det lokale folkehelsearbeidet, med en prioritering av barn og unge. Tønsberg kommune skal utvikle
tiltak innenfor følgende to områder:
1. Selvfølelse og livsmestring i sentrum
2. Sivilsamfunn, frivillighetspolitikk for sosial inkludering
Det kan leses mer om programarbeidet på https://www.tonsberg.kommune.no/kultur-idrett-ogfritid/folkehelse/programkommune-folkehelse/
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Tønsberg kommunes boligsosiale status grafisk fremtilt og med
kommentarer

Antall personer

Graf 1A – Antall kartlagte bostedsløse i Tønsberg kommune fra 2003-uke 38, 2018
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Graf 1A ovenfor viser antall registrerte bostedsløse i Tønsberg kommune. Tellingen er gjennomført
gjennom 1 valgt uke. Fra 2003 til 2016 har disse tellingene blitt gjennomført som en del av den
nasjonale tellingen i regi i Norsk By- og regionsforskning (NIBR) hvert 4. år. Kartleggingen til NIBR i
2016 viste en stor nasjonal nedgang i antall bostedsløse i landet sammenlignet med tellingen 4 år
tidligere, i alle kommunegrupper. I kommunegruppen med 40 000 innbyggere eller mer var det
imidlertid to kommuner som hadde en økning i antall bostedsløse, Skedsmo og Tønsberg. Av disse to
var det Tønsberg kommune som hadde det høyeste andelen bostedsløse i uke 48 2016.
På bakgrunn av den negative utviklingen i Tønsberg følges denne gruppen og utviklingen tett. I første
omgang innebærer dette en hyppig intern telling av bostedsløse 4 ganger per år for å følge
utviklingen tettere og øke kommunens kunnskapsnivå om gruppen . Første egeninitierte telling ble
gjennomført i uke 39, 2017 og viste et vesentlig lavere antall bostedsløse sammenlignet med
tellingen som ble gjennomført, og rapportert inn til NIBR, i uke 48 i 2016. Ny telling foretatt i uke 12
2018 viser at kommunen fortsatt ligger høyt og har utfordringer i forhold til antall bostedløse, mens
tellingen i uke 24 2018 viser et historisk lavt nivå fra Tønsberg kommunes ståsted. Siste gjennomførte
telling i uke 38 inneværende år representerer en liten økning fra det historisk lave nivået i uke 24
2018. Utviklingen i antall bostedsløse følges opp med innrapportering av status 4 ganger per år, og
med vurdering av tiltak rundt de personene som til enher tid befinner seg på oversikten over
bostedsløse. Flere av personene har vært bostedsløse i over ett år og noen i flere år. De aller fleste
bor hos familie og venner, mens noen få har en ukjent bostatus. Det foreslås tiltak i ny boligsosial
handlingsplan for å bringe antall bostedsløse ytterligere ned.
Graf 1B nedenfor gir en oversikt over søkere som er innvilget en kommunal utleiebolig og som står
på venteliste, samt søkernes bostatus på søknadstidspunktet.
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Graf 1B – Venteliste på innvilgede søknader kommunal utleiebolig fordelt på bostatus på
søknadstidspunkt (per oktober 2018)
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Som det fremkommer i grafen ovenfor er det per oktober 2018 8 personer uten fast bopel som har
søkt om, og fått innvilget søknaden om, kommunal utleiebolig. Ytterligere 5 som bor hos familie og
venner er også å regne som bostedsløse/uten fast bopel i henhold til gjeldende definisjon av
bostedløshet. Antall uten fast bopel i Tønsberg kommune er vesentlig større enn dette antallet (8+5)
som vi ser av graf 1A ovenfor, og dette skyldes at majoriteten av de bostedsløse ikke har søkt om,
eller ikke ønsker å søke om, kommunal utleiebolig. I den boligsosiale handlingsplanens tiltaksdel
foreslås det tiltak for å kartlegge gruppen bostedsløse ytterligere for å øke kommunens kunnskap om
gruppen, og dermed også å målrette konkrete tiltak for å redusere antallet uten fast bopel.
De aller fleste som befinner seg på ventelisten i graf 1B har enten søkt om bytte av bolig, av ulike
årsaker, og fått dette innvilget, eller de leier privat. De som har søkt om bytte av bolig står på
venteliste til det åpner seg en mulighet for å gjennomføre et bytte, og vurderes i hvert enkelt tilfelle i
forhold til hastegrad. De som leier privat og har fått innvilget sin søknad om kommunal utleiebolig
har som oftest fått varsel om utkastelse eller ikke fått fornyet sin leiekontrakt. I alle tilfeller
undersøkes først muligheten for å få et nytt leieforhold i det private markedet. For de 23 som
fremgår av grafen ovenfor på venteliste til kommunal utleiebolig har ikke dette vært mulig.
8 personer som eier egen bolig har fått innvilget kommunal utleiebolig. Dette er søknader tilbake til
perioden 2012-2016 og er i all hovedsak eldre søkere. I henhold til dagens praksis og
søknadsbehandling skal det svært mye til for at det tildeles en kommunal utleiebolig når søker eier
egen bolig/leilighet, spesielt dersom eksisterende eiendom kan omsettes og det kan gjennomføres
kjøp eller leie av leilighet på det private boligmarkedet.
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Graf 1C – Antall personer på venteliste heldøgnsbemannet bolig (rus, psykisk helse og
utviklingshemmede)
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Graf 1C ovenfor viser antallet søkere på heldøgnsbemannede boliger som er godkjent om søkere og
står på venteliste for å få tildelt en kommunal utleiebolig i en heldøgnsbemannet bolig. Antallet har
økt betraktelig siden august 2017, men stabilisert seg noe siden mai 2018, men også med en
reduksjon av antall på ventelisten med 7 personer fra september til oktober. De som står på
venteliste over behov for bemannet bolig har et ulikt utfordringsbilde med omfatter i all hovedsak
personer med en utviklingshemming og/eller en utviklingsforstyrrelse, rusutfordringer eller
utfordringer med psykisk helse. Personer på venteliste med utviklingshemming bor i all
hovedsak hjemme med sine foreldre og får tjenester i form av omsorgsstønad, avlastning,
støttekontakt og en tilrettelagt arbeidsplass. Mennesker med psykiske lidelser og eventuelt et
rusproblem og om har behov for en bemannet bolig kommer ofte fra spesialisthelsetjenesten. Noen
av disse er uten fast bopel (bostedsløse), andre bor hjemme hos foreldre/pårørende eller andre.
Noen bor også allerede i kommunale- eller private boliger (uten heldøgnsbemanning). Det er også
personer som takker nei til det boligtilbudet som kommunen tilbyr, disse fjernes fra ventelisten og
ligger i ikke tallene ovenfor.

Økonomiske virkemidler fra Husbanken
Tønsberg kommune melder hvert år sitt behov for økonomiske virkemidler overfor Husbanken.
Husbanken vurderer kommunens innmeldte behov, og ser dette også i sammenheng med tidligere
års tildelte midler som eventuelt fortsatt ikke er benyttet. Dette kan blant annet forklare hvorfor
kommunen ett år får mindre midler enn de har meldt behov for. Tabell 1 og 2 nedenfor viser
kommunens innmeldte behov i 2017 og 2018, og hva Husbanken har reservert til Tønsberg
kommune disse to årene.

14

Tabell 1
MELDT BEHOV TØNSBERG
KOMMUNE:
Startlån
Tilskudd til utleieboliger
Tilskudd til tilpasning
Tilskudd til etablering

2017
50 000 000
10 000 000
2 000 000
3 000 000

2018
80 000 000
10 000 000
1 000 000
4 000 000

Tabell 2
RESERVERT FRA HUSBANKEN:
Startlån
Tilskudd til utleieboliger
Tilskudd til tilpasning
Tilskudd til etablering

2017
50 000 000
8 500 000
800 000
3 000 000

2018
60 000 000
10 000 000
398 000
2 800 000

Graf 2 og 3 nedenfor viser utviklingen i utbetaling av startlån i Tønsberg kommune. Virkemiddelet
startlån er et effektivt verktøy for å sikre bolig til vanskeligstilte, i særdeleshet barnefamilier. Det
foreligger en nasjonal målsetting om at minst 50% av alle startlån som innvilges i kommunen skal gå
til barnefamilier. I Tønsberg kommune er andelen per oktober 2018 på 60%. Tønsberg kommune har
målbevisst økt bruken av startlån som virkemiddel overfor vanskeligstilte, som graf 2 også viser.
Denne utviklingen fortsetter i 2018, og det forventes en fortsatt vekst i utbetaling av startlån i årene
fremover. Det bemerkes spesielt at nedgangen per september 2018 sammenlignet med 2017 ikke
skyldes en strengere sakabehandlingspraksis. Det er per oktober 2018 mange som har fått tildelt
startlån og som ennå ikke ikke har kjøpt bolig. Dette synliggjøres ikke i graf 2, kun utbetalte lån etter
kjøp av bolig.
Graf 2 – Utvikling utbetaling av startlån i Tønsberg kommune (kr)
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Graf 3 - Antall innvilgede startlån totalt og antall barnefamilier som har mottatt startlån per
oktober 2018
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Graf 4 nedenfor viser utviklingen av de øvrige økonomiske virkemidlene kommunen tildeles fra
Husbanken, i henholdvis 2017 og så langt i 2018. Det bemerkes spesielt at tilskudd til etablering har
økt betraktelig i 2018, noe som er tråd med tilbakemeldinger fra Husbanken om at Tønsberg
kommune må utbetale mer av tildelt tilskuddsramme for å således redusere lånebehov blant enkelte
vanskeligstilte, som igjen kan medføre at flere kan betjene et startlånopptak. Som det fremgår av
grafen er det lite utbetalt av tilskudd til tilpasning. Dette skyldes i all hovedsak lav søknadsinngang.
Når det gjelder tilskudd til utleieboliger er den høye utbetalingen i 2017 relatert til Kirkens Bymisjon
sitt boligprosjekt som er under arbeid, og utbetalingen lar seg derfor ikke direkte sammenligne med
2018. I 2018 forventes tilskuddet til utleieboliger å øke innen utgangen av 2018 med overtakelse av 6
nye boliger der kommunen vil motta tilskudd til utleieboliger fra Husbanken. Noe av dette kan bli
forskøvet til 2019.
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Graf 4 - Utbetaling av økonomiske virkemidler fra Husbanken – ekslusive startlån

Aksetittel

Utvikling i utbetaling av økonomiske
virkemidler, ekslusive startlån
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0

2016

Tilskudd til utleieboliger (kr)

des.17

okt.18

11 236 146

2 166 715

Tilskudd til tilpasning (kr)
(nasjonalt resultatmål: 95% av
ramme skal være tildelt innen
årslutt/2020)

329433

400 000

207 000

Tilskudd til etablering (kr)

600000

1 950 000

3 076 915

Graf 5 nedenfor viser antall sendte varsler om utkastelser til leietakere i kommunale utleieboliger.
Varslene er enten relatert til økonomiske forhold eller til forhold ved den enkeltes atferd som skaper
utfordringer for leieforholdet. De aller fleste utsendte varslene er relatert til manglende betaling av
husleie. Til sist viser grafen antall faktisk gjennomførte utkastelser. Det er liten tvil om at utviklingen
er meget positiv i perioden 2016 til så langt i 2018. På tross av en årlig økning i utsendte varsler om
utkastelse siden 2016 i all hovedsak på grunn av manglende betaling av husleie ender dette sjelden
med en utkastelse. Hittil i 2018 er det sendt ut svært mange varsler. Dette skyldes dels mer effektive
bruk av kommunens systemer for oppfølging av husleierestanser, og dels at terskelen for å sende ut
varsler om utkastelser bevisst er redusert. Sistnevnet på grunn av at dette har en forebyggende
effekt og at leietakere tidligere kommer i dialog med kommunen om en løsning. Denne positive
utviklingen som graf 5 viser, med et høyt antall varsler om utkastelser og få gjennomførte, skyldes i
stor grad at kommunen har ansatt en boveileder som er tidlig inne i saker som kan medføre
utkastelse. Boveileder er aktivt oppsøkende overfor leietakere i kommunale utleieboliger for å finne
en løsning som kan medføre at leietakeren kan bli boende, og sørger blant annet for at det raskt
etableres en dialog med leietaker, NAV og boligkontoret i kommunen. Dette boligsosiale tiltaket med
en aktivt oppsøkende boveileder har hatt og har en meget positiv effekt i Tønsberg
kommune.tonsberg
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Graf 5 – Utsendte varsler om, og gjennomførte, utkastelser fra kommunale utleieboliger 2016oktober 2018
350
300

Aksetittel

250
200
150
100
50
0

Antall varsler
relatert til
økonomiske forhold

Antall varsler
relatert til atferd

Sum antall
gjennomførte
utkastelser

2016

40

4

7

2017

65

2

2

2018

292

5

6

Graf 6 under viser henholdvis antallet kommunale utleieboliger som så langt i 2018 er solgt til
leietakere, og hvor mange leietakere som har leid en kommunal utleiebolig og som har kjøpt egen
bolig på det private boligmarkedet så langt i 2018.
Graf 6 - Leie til eie – status per oktober 2018
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Graf 7 nedenfor viser bruken av midlertidige boliger i Tønsberg kommune fra 2016 til hittil i 2018.
Utviklingen har vært positiv i den forstand at bruken av midlertidige boliger har gått noe ned.
Utviklingen følges imidlertid nøye og månedlig, med et spesielt fokus på barn og barnefamilier der
det nasjonale målet er at ingen barn skal oppholde seg i midlertidige boliger innen 2020. Kommunen
prioriterer barnefamilier høyt, samtidig som det kan være utfordrende å unngå bruk av en
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midlertidig bolig i en kortere periode ved akutte forhold og der kommunen ikke er varslet i forkant og
spesielt når det snakk om større barnefamilier. Det foreslås tiltak i den boligsosiale handlingsplanen i
håp om å redusere bruken av midlertidige boliger ytterligere.

Graf 7 – Bruk av midlertidige boliger i Tønsberg kommune 2016-oktober 2018
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Arealplan og eiendomsutvikling
Tilvisningsavtaler
Tilvisningavtaler med private utbyggere er noe kommunen kan inngå for å etablert flere kommunale
utleieboliger i nye eller etablerte bomiljøer for vanskeligstilte. Ordningen finansieres gjennom
Husbanken og en privat utbygger kan motta grunnlån fra Husbanken for å realisere et prosjekt. Det
er krav om at kommunen lyser ut et behov for kommunale utleieboliger i lokalpresse, på egne
nettsider o.l. og inngår en skriftlig avtale med aktuell utleier. I ordningen skal kommunen ha
tilvisningsrett på oppti 40% av boligene i et bomiljø. De øvrige boligen kan den private
utbyggeren/utleien disponere til andre formål, enten legge de ut for salg eller utleie. Ordningen med
tilvisningsavtaler faller utenfor regelverket for offentlige anskaffelser, ettersom kommunen ikke
betaler noe til utleier.
Flere private aktører har vært i kontakt med kommunen og fremmet sin interesse for å inngå
tilvisningsavtaler med kommunen. I den boligsosiale tiltaksdelen foreslås det som ett tiltak å vurdere
tilvisningsavtaler med en eller flere private utbyggere for å fremskaffe flere, og/eller erstatte
eksisterende, kommunale utleieboliger.
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Kommunens organisering og rutiner i boligsosialt arbeid
Startlån/Etableringstilskudd
Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet
bolig og beholde den.
I Tønsberg kommune har vi prioritert målgruppen for startlån slik:





Funksjonshemmede
Lavtlønnede, enslige forsørgere/barnefamilier
Reetablering etter for eksempel samlivsbrudd eller andre tungtveiende grunner
Vanskeligstilte på boligmarkedet som av ulike årsaker som økonomi, helsemessige og/eller
sosiale problemer strever med å skaffe seg bolig på egenhånd.

I tillegg legger kommunen alltid vekt på i vurderingen om søkeren forventes å ha langvarige
problemer med å finansiere eid bolig. Kommunen prioriterer personer folkeregistrert i Tønsberg
kommune og som har fylt 18 år. Startlån/Tilskudd til etablering blir forvaltet av Lindorff.
Prosedyre fram til endelig vedtak:
 Søknader om startlån/etableringstilskudd søkes elektronisk via Husbankens nettsider (som
hovedregel)
 Saksbehandler (TkE) tar ut søknaden fra Husbankens ekstranett og legger den til
postregistrering, får den tilbake og ser om alt er riktig utfylt og at all dokumentasjon følger
med.
 Saksbehandlingen starter –dersom åpenbart avslag – rett på avslag. Avslag fattes etter
forvaltningsloven og søker har klagerett. Klageskjema vedlegges. Klager som ikke tas til følge,
sendes til saksbehandler på rådhuset som legger saken frem for kommunens klagenemnd.
 Dersom mye gjeld tar vi kredittsjekk umiddelbart
 Saksbehandler begynner med oppsett månedsbudsjett og hvis den er positiv og vi ser
muligheter for lån, innkalles søker til samtale. Rutiner gjennomgåes med søker og
rutineskjema vedlegges forhåndstilsagn.
 Blir enige om lånesum ( og eventuelt etableringstilskudd) og søker får et lånetilsagn
 Når forhåndsgodkjenning på startlån og tilskudd til etablering er i orden, har kunden i
utgangspunktet 3 måneder til å finne en bolig. Dersom søker er aktiv og det er dialog i
perioden, kan forlengelse på 3 måneder vurderes.
 Vi skal godkjenne boligen før vedkommende legger inn bud ved å sende oss salgsoppgaven
 Etter gjennomgang av boligsalgsrapporten, får søker beskjed om vi godkjenner boligen og
søker får beskjed om hvor mye vedkommende kan by. Megler kontakter oss for å få
bekreftet finansiering.
 Eventuell overtakelse av ny bolig kan skje minimum 3 uker fra datoen for kontraktsmøte
 TkE lager et tilsagnsbrev i det øyeblikk vi mottar kopi av signert kjøpekontrakt
 Tilsagnsbrevet og kjøpekontrakten blir deretter sendt vår låneforvalter Lindorff
 Lindorff utferdiger lånedokumentene som sendes kjøper for signeringer . 2 vitner må signere
sammen med kjøper. Kjøper skal returnere signerte dokumenter til Lindorff snarest.
 Når Lindorff har fått dokumentene ferdig signerte, utbetales kjøpesum til mekler.

Boligtildeling
Hensikten med gode innarbeidede rutiner vedrørende tildeling av kommunale utleieboliger er å sikre
at vanskeligstilte i Tønsberg kommune som er godkjente for kommunal bolig får tildelt bolig i
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henhold til kommunens retningslinjer. Søknadsskjema for boligsøkere er å finne på kommunens
nettsider, servicesenter og på TkE.
Prosedyre fram til tildeling:
 Søknader om bolig sendes på eget skjema til Tønsberg kommune, TkE v/Boligavdelingen
 Søknad om omsorgsbolig/tilrettelagt bolig sendes THO som fatter vedtak/tildeler
 STU(sentralt tildelingsutvalg) godkjenner eller avslår søknader om å stå som søker til
kommunal utleiebolig i henhold til vedtatte retningslinjer
 Søknader om å bli godkjent for tildeling av alle kategorier kommunalt eide boliger er
forvaltningsvedtak som kan påklages
 Boligsøkere som er godkjent, blir satt opp på oppfølgingsliste (venteliste)
 Kommunale utleieboliger tildeles av STU og er representert med ansatte fra
boligavdelingen(leder og sekretær), NAV samt virksomhetene Helsetjenester og
THO(tildeling av helse-og omsorgstjenester)
 Tilrettelagte boliger og omsorgsboliger tildeles av THO i samarbeid med PHM(Virksomhet
Helse- og miljøarbeid) etter egne kriterier
 TkE(Tønsberg kommunale Eiendom) varsler THO og PHM når boliger er klare for tildeling
 STU tildeler ledige boliger til den som til enhver tid vurderes å ha størst behov og som passer
inn i den ledige boligen. Barnefamilier og personer uten fast bopel prioriteres. Tildeling av
konkret bolig er ikke et forvaltningsvedtak, og kan ikke påklages – «Rett bolig til rett person
til rett tid».

Varsling og tvangsfravikelse(utkastelse)
Hensikten er å ha gode rutiner til å varsle og gjennomføre utkastelse av leietakere som ikke betaler
husleie eller på andre måter misligholder leieforholdet samt leietakere som ikke har søkt eller fått
avslag på fornyelse av leiekontrakt.
Prosedyre fram til utkastelse:
 Ved manglende husleiebetaling sendes varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18
 Ved andre vesentlige brudd på husordensreglene sendes advarsel og eventuelt oppsigelse
 Når leietaker ikke har søkt om fornyelse av leiekontrakten, sendes varsel om at kontrakten er
utløpt senest 3 måneder etter kontraktens utløpsdato. Gyldig varsel kan sendes tidligst
dagen etter utløpsdato. Om leietaker ikke søker, sendes oppsigelse av leieforholdet
 Ved avslag på fornyelse av leiekontrakt sendes oppsigelse av leieforholdet dersom leietaker
ikke flytter frivillig
 I spesielt grove tilfeller av brudd på husordensreglene sendes varsel om heving av
leiekontrakt. Heving av leiekontrakt avgjøres av Tingretten etter prosesskriv fra TkE.
 Begjæring om tvangsfravikelse sendes Namsfogden i 4 eksemplarer. Kopi av begjæring
sendes leietaker, NAV og til Barn og Unge i de tilfeller hvor det er barn under 18 år.
 Namsfogden fastsetter dato for tvangsfravikelse. TkE møter med bemyndiget person
(Fullmakt gis av ordfører og må legges fram for Namsfogden)
 Dersom tvangsfravikelsen skyldes pengekrav kan fravikelse unngås om kravet innfris senest
når Namsfogden kommer på døra

Leie til eie vs eie først
Leie til eie er en ordning der det inngås en avtale med en leietaker i kommunale utleieboliger som
foreløpig ikke tilfredstiller kriteriene for å få startlån, men som kan ha potensial for dette over noe
tid. Ordningen legger opp til en frivillig spareordning over noen år som kan gi leietaker tilstrekkelig

21

egenkapital til å kunne betjene et startlån. Flere kommuner har tatt i bruk ordningen og har gode
erfaringer med denne.
Ordningen leie til eie, eller eie først utelukker ikke hverandre. Eie først forutsetter at vanskeligstilte
har en økonomi som kan betjene et låneopptak ved hjelp av startlån eventuelt supplert ved tilskudd
til etablering. I praksis er det en kombinasjon av begge ordninger som er mest hensiktsmessig. Noen
har økonomi til å kunne betjene et startlån og vil således kunne eie egen bolig. Andre må eventuelt
leie først, og noen år, før det kan bli i stand til å betjene et låneopptak. Noen er også i den situasjon
at å eie ikke bolig ikke mulig, enten pga betalingsevne eller på grunn av betalingsvilje. Tønsberg
kommune har systemer for å følge opp leietakere i kommunale utleieboliger med tanke på å kunne
eie egen bolig og viderefører dette arbeidet. Som det fremgikk av graf 6 på side 18 er det så langt i
2018 solgt én kommunal utleiebolig til leietaker, mens 7 leietakere i kommunale utleieboliger ved
hjelp av startlån har fått mulighet til å kjøpe egen bolig på det private markedet per oktober 2018.

Spredt bosetting versus «ghettofisering»
Det er et nasjonalt mål, og et mål i Tønsberg kommune at man skal etterstrebe et spredt bosetting av
alle brukergrupper, enten vi snakker om eldre, mennesker med funksjonsnedsettelser, mennesker
med rus- og/eller psykiske lidelser og økonomisk vanskeligstilte på boligmarkedet.
Den kanskje største utfordringen for å kunne få til spredning versus opphopning av brukergrupper i
enkelte bomiljøer er relatert til ulike prisnivåer i ulike deler av kommunen. Jo mer attraktive
områder, jo dyrere og motsatt. Et leieforhold i et attraktivt boområde vil for mange kunne være
vanskelig å inngå sett i sammenheng med NAV’s bidrag til husleie for vanskeligstilte, som er basert på
markedsleie. I de mer attraktive områdene av Tønsberg ligger utleie og eieprisene over markedsleie,
og mange vil dermed måtte inngå et leieforhold i de rimeligere boområder i kommunen. Dette kan
bidra til en opphopning av vanskeligstilte i enkelte boområder. Når det gjelder kjøp av bolig ved hjelp
av startlån vi ofte den samme mekanismen gjøre seg gjeldene.
En annen utfordring kommunen må håndtere er knyttet til den såkalte NIMBY-effekten («Not In My
Back Yard»). NIBMY beskriver en kjent situasjon der kommunen (eller private utbyggere) møter
motstand mot endringer i et nærområde fra de som bor der. De som ytrer motstand mot endringene
kan samtidig gjerne være positive til planene som sådan, men ønsker at de realiseres et annet sted
enn i deres umiddelbare bo-/nærområde. Nye bomiljøer for vanskeligstilte og utsatte grupper i
kommunen, der man som prinsipp etterstreber spredt bosetting vil ofte møte NIMBY-effekten. Det
er heller ikke usannsynlig at NIMBY-effekten og motstanden mot endringer i et etablert og attraktivt
boområde hvor det per i dag er få eller ingen boliger for vanskeligstilte vil være omfattende. Effekten
kan imidlertid dempes helt, eller i det minste noe, ved tidlig informasjon overfor nabolag om
bakgrunnen for at det må etableres nye boliger, samt at det etableres areaner for involvering
gjennom endringsprosessen i bo- og nærområdet, også en stund etter endringen er gjennomført.
Å få til en spredt bosetting i kommunen møter derfor noen utfordringer som kommunen må være
bevisste på. Både økonomiske utfordringer, på grunn av høyere priser, og motstand blant
lokalbefolkningen for endringer av bo- og nærområde. Det foreslås tiltak i boligsosial handlingsplan
for å øke den spredte bosettingen av vanskeligstilte i Tønsberg kommune.
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Tønsberg kommunes stjernestruktur

Tønsberg kommunes stjernestruktur er beskrevet i kommuneplanens samfunnsdel 2014-2026, og er
visualisert ovenfor. Figuren viser sentrale boområder i Tønsberg rundt sentrum. I strategiplan aktiv
aldring og fremtidens eldreomsorg under kapittelet «Bolig og områdeutvikling» er det beskrevet at
sentrum og boområdene rundt sentrum må videreutvikles med tanke på et differensiert botilbud for
både eldre og yngre. I flere av boområdene i stjernestrukturen finnes de for eksempel ikke et
differensiert tilbud for eldre. I denne sammenheng kan vi også legge til mangelen på et differensiert
tilbud til utsatte grupper og vanskeligstilte for øvrig. Noe av årsakene til dette er beskrevet under
kapittelet «Spredt bosetting versus ghettofisering» ovenfor.
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Eiendomspriser i det private boligmarkedet
Gjennomsnittlige kvadratmeterpriser (kr) – kilde: www.ssb.no

Selveierboliger, etter region, boligtype, statistikkvariabel og år
Gjennomsnittlig kvadratmeterpris (kr)
2013 2014 2015 2016
2017
0704 Tønsberg
Eneboliger
23075 23534 25604 26150
28576
Småhus
23671 23569 26162 27442
29546
Blokkleiligheter 31790 33461 35264 38531
39134
“Småhus” er i denne sammenheng en betegnelse på tomannsboliger, rekkehus og andre småhus.
Både selveier og borettslagsboliger er med i grunnlaget for beregning av kvadratmeterpriser.

Kilde: www.krogsveen.no - Figuren ovenfor illustrerer gjennomsnittlig kvadratmeterpris i
boligmarkedet siste 6 måneder. Som vi ser av figuren ligger Tønsberg på en relativ høy
gjennomsnittlig kvadratmeterpris sammenlignet med Sandefjord, Larvik og Telemark.
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Brukerinvolvering/brukerundersøkelse
Tønsberg kommune har for første gang i 2018 gjennomført en anonym brukerundersøkelse med et
boligsosialt perspektiv direkte overfor beboere i kommunale utleieboliger. Det ble sendt ut ca 740
spørreskjema. 211 svarte på undersøkelsen, noe som utgjør en svarprosent på ca 31%. Alle resultater
fra undersøkelsen ligger vedlagt den boligsosiale handlingsplanen, grafisk fremstilt (jfm vedlegg 1).
Blant de 31 prosentene som svarte er et overveiende flertall fornøyd med den kommunale
utleieboligen, boligens beliggenhet og ens eget uteområde. Beboere gir også en relativt entydig
tilbakemelding på at de har behov for den kommunale uteleieboligen på lang sikt, og de fleste tror
ikke de vil være i stand til å etablere et eie eller leieforhold i det private markedet.
I brukerundersøkelsen som ble gjennomført i september/oktober 2018 ble det også åpnet for frie
kommentarer/tilbakemeldinger på to spørsmål:
1. Hva kan bli bedre i boligen din og/eller uteområdet der boligen din ligger?
2. Kommunen ønsker å bli enda bedre i sitt boligsosiale arbeid. Hva synes du vi kan bli bedre
på?
Svært mange svarte på disse spørsmålene, og hadde til dels ganske konkrete tilbakemeldinger.
Oppsummert er tilbakemeldingene på spørsmål 1 som følger:









Boligen bør oppgraderes (males, nytt kjøkken, skifte kledning/råte)
Boligen er for liten for min familie
Bedre søppelhåndtering
Kommunen må svare når noen ringer
Bedre snømåking, klipping av plen, strøing når det er glatt (og fjerning av grus/strø når våren
kommer)
Bedre vedlikehold/rydding av uteområde (klipping av hekker, hugging av trær)
Mer kunstig belysning ute
Universell utforming

På spørsmål 2 ovenfor på hva kommunen kan bli bedre på svarer beboerne følgende (oppsummert):













Rimeligere husleie
Bedre kommunikasjon fra kommunen – dialog med beboere – besøk 1 gang i året
Mer oppfølging, mer synlige boveiledere – følge opp personer i forhold til om de er i stand til
å bo alene – jobbe konkret sammen med beboere
Se på hvordan man setter sammen folk/naboer for å skape trygge boforhold
Oftere tilsyn med boligen (om det er noe det trengs å gjøre noe med)
Sittegrupper/uteareal/aktivitetsområder for sosialt samvær
Oppgradere leiligheter
Utvendig vedlikehold
Snømåking, strøing og gressklipping
Få folk til å sortere avfall og rydde opp utenfor egen bolig
Høre på og respektere beboere
Startsamtaler/veiledning ved innflytting

25

I 2018 ble det i tillegg til ovennevnte brukerunderøkelse gjennomført 4 intervjuer med 4 leietakere
med større rus- og psykiatriutfordringer. Tilbakemeldingene disse 4 ga kan oppsummeres som følger:





2 mottar ikke tjenester i hjemmet, mens 2 mottar bistand fra helse- og omsorgstjenesten,
Kirkens Bymisjon og feltpleien.
De 2 som ikke mottar tjenester i hjemmet trives ikke veldig godt og er ikke alltid trygge i egen
bolig. De andre to utrykker trygge boforhold.
For mye søppel og rot rundt boligen. For øvrig oppleves boligens standard som «grei».
Kommunen må følge opp i boligområdet, mer synlige boveiledere, mer oppfølging.

Alt i alt mange konstruktive og konkrete tilbakemeldinger fra leietakere i kommunale utleieboliger
som kommunen skal følge opp videre. Positivt er også at de aller fleste trives i sin trygge bolig som
har en god beliggenhet. De fleste er for seg å bo i lenge i den kommunale boligen, kanskje livet ut.
Det foreslås konkrete tiltak i den boligsosiale handlingsplanen 2019-2020 for å følge opp resultatene
fra brukerundersøkelsen og tilbakemeldingene etter de 4 intervjuene. I tillegg foreslås tiltak for å øke
svarprosenten, og ikke minst målrettede grep for å, i enda større grad, komme i kontakt med
beboere som har større rus- og psykiske lidelser. Det er disse menneskene som kanskje har det aller
største behovet for boligsosiale virkemidler, og der Tønsberg kommune deler til dels store
utfordringer med å skape et trygt, godt og stabilt bomiljø med de aller fleste kommunene i landet.
For å lykkes med å skape trygge boforhold for denne gruppen står boligen og HO-omsorgstjenesten i
et nært samarbeid sentralt. Dette samarbeidet må utvikles videre, og tiltaksdelen til den boligsosiale
handlingsplanen har derfor også dette som særskilt fokusområde i 2019-2020.
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Mål og tiltak for Tønsberg kommunes
boligsosiale arbeid 2019-2020
Målsettinger i handlingsplan – Husbankens By- og tettstedsprogram
2016-2020
Hovedmål 1 “Bolig for velferd”: Alle skal ha et trygt sted å bo
Tønsberg kommunes målsettinger i programperioden:








Tønsberg kommune har et differensiert utvalg av boliger for alle innbyggere
Tønsberg kommune har etablert trygge bomiljø for alle leietakere av kommunale
boliger
Tønsberg kommune har spredt bosetting av vanskeligstilte, integrert i ordinære,
trygge, bomiljø
Beboere med behov for bistand for å kunne bli boende skal gis tidlig og tilstrekkelig
bistand for å kunne mestre boforholdet
Alle som kan eie en bolig skal gis bistand for å kunne erverve egen bolig, med hjelp
av økonomiske virkemidler der dette er påkrevet
Ingen oppholder seg i midlertidige boliger i mer enn 3 måneder i Tønsberg
kommune
Ingen barnefamilier tildeles midlertidige botilbud i Tønsberg kommune

Tiltak hovedmål 1 «Alle skal ha et trygt sted å bo» 2019-2020
Utfyllende kommentarer
1.1 Utarbeide en
investeringsplan for å følge
opp boligplan rus/psykisk
helse.

Det vil påløpe til dels store
investeringskostnader for å følge opp
boligplan psykisk helse og rus, med
mindre geografisk spredte
erstatningsboliger for å erstatte
«Farmannshjemmet» og
Stoltenberggate 24.

Økonomiske
konsekvenser
Kr. 100.000,-

Det vil også påløpe økte
driftskostnader ved
heldøgnsbemanning av flere mindre
geografisk spredte boenheter mot
dagens to større
boenheter/«institusjoner»
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1.2 Utprøve miljøvaktmester (12 årsverk prosjektorganisert) –
forutsetter ekstern
finansiering i
utprøvingsfasen

1.3 Videreutvikle kommunens
kartportal til et verktøy for å
sikre spredt bosetting av
vanskeligstilte i kommunen
ved arealplanlegging, kjøp
og bygging av nye
kommunale utleieboliger.

1.4 Vurdere eksisterende
boligmasse (vha nyutiklet
kartportal), og vurdere salg
av kommunale boliger
(dårlig
standard/boligghetto) og
etablering av
erstatningsboliger

1.5 Vurdere kjøp av boliger i
attraktive boområder i
Tønsberg for utleie til

Investeringsplanen vil omhandle
boligbehov for målgruppen i nye
Tønsberg kommune og vil bli fremmet
som en egen politisk sak i 2020.
Miljøvaktmester foreslås organisert
som et aktivt oppsøkende
lavterskeltiltak overfor vanskeligstilte
som har behov for støtte og hjelp for å
kunne mestre sitt boforhold.

Kr. 600.000-1.2 mill kr
Forutsetter ekstern
finansiering i 2019.

Miljøvaktmester bør være
organisatorisk tilknyttet kommunens
boligkontor og skal jobbe proaktivt,
ambulerende og som et
lavterskeltilbud overfor brukergrupper
som har behov for bistand for å kunne
mestre sitt boforhold.
Miljøvaktmester skal spesielt jobbe
overfor brukergrupper som ikke selv
ønsker tjenester fra helse- og
omsorgstjenesten i kommunen, men
som har behov for bistand relatert til
bolig (både ute og inne).

Kartportalen vil visualisere alle
kommunale utleieboliger i
kommunen, brukergrupper og
bosettingens størrelse og vil dermed
kunne benyttes som et aktivt
arbeidsverktøy i forbindelse med
regulering av nye større boområder,
og ved kjøp og eventuelt nybygging av
kommunale utleieboliger. Løsningen
vil ikke ligge åpent tilgjengelig og vil
kreve innlogging.
Nye kommunale utleieboliger vil bli
vurdert anskaffet via tilvisningsavtaler,
at kommunen bygger selv, eller
gjennom tildelingrett til hele
boligmassen.

Kr. 50.000,-

Husleietilskudd NAV er tilpasset
markedsleie. Det er utfordrende å leie
større boliger i attraktive områder
(pga høy pris) i forhold til

Kr. Usikker
størrelsesorden. Vil
variere med
investeringskostnad

Kr. usikker
størrelsesorden.
Investeringskostnad
ved kommunal
utbygging.
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vanskeligstilte. Kravet om
selvfinansiering bør fravikes
der dette nødvendig for å få
realisert et utleieforhold.

gjennomsnittlig markedsleie og
husleietilskuddet fra NAV.
Tatt i betraktning at leietakere sjelden
vil ha mulighet til å eie bolig i et
attraktivt område, bør slike boliger i
all hovedsak forbeholdes
husholdninger/leietakere som vil ha et
langvarig og/eller livslangt leieforhold
til kommunen.

ved kjøp av leiligheter i
attraktive bområder og
behovet for
subisidierende
budsjettmidler

Det må avsettes budsjettmidler til å
subsidiere husleie der denne ikke
dekker kommunens
investeringskostnad.
1.6 Kvalitetssikre og
videreutvikle eksisterende
prosedyrer til en felles
prosedyre for å unngå bruk
av midlertidige boliger
overfor barnefamilier.
1.7 Bostedsløse - tiltak

Dekkes innenfor
eksisterende ramme







Opprettholde en kvartalsvis
telling av bostedsløse, og
oppfølging av oversikten.
Kartleggingsskjema skal
videreutvikles ytterligere for å
øke kunnskapsnivået om de
bostedsløse. Økt kunnskap
skal gi målrettede tiltak
overfor gruppen.
Gå i aktiv dialog med
bostedsløse i forhold hvordan
disse ønsker å bo/hva som
skal til for å få etablert et
leieforhold
Videreutvikle kommunens
samarbeid med Kirkens
Bymisjon og deres boteam
overfor bostedsløse i
kommunen

Usikker størrelsesorden
på nåværende
tidspunkt.

Som hovedprinsipp bør ingen være
bostedsløse i mer enn 3 måneder i
Tønsberg kommune.
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1.8 Tiltak etter
brukerundersøkelsen 2018

*Øke svarprosent: prøve ut digital
undersøkelse/nettbasert neste år

Kr. 5000,-

*Avgrense målgruppe for
brukerundersøkelsen til beboere i
boliger uten fast bemanning
*Tilby en iPAD som trekkes tilfeldig ut
blant de som har svart på
undersøkelsen (forutsetter at frivillig
oppgir telefonnummer)
*Gi en tilbakemelding til alle som fikk
tilsendt undersøkelsen i 2018 med
resultater og hvordan kommunen tar
tilbakemeldingene videre.
*Vurdere bruk av en elektronisk
plattform som
kommunikasjonsverktøy som et
supplement til telefonkontakt for
leietakere der det kan meldes
feil/forbedringsområder i og rundt
den kommunale boligen
*Videreføre en jevnlig gjennomgang
av leietakere i kommunale
utleieboliger med en vurdering av
muligheten for å kunne leie eller kjøpe
bolig privat.
*Vurdere anskaffelse/kjøp av
campingvogn som kommunen kan
benytte ved innbyggerdialog/medvirkning.

Kr. 100.000-150.000

Hovedmål 2 «Bolig for velferd»: Alle med behov for tjenester, skal
få hjelp til å mestre boforholdet
Tønsberg kommunes målsettinger i programperioden:






Helse- og omsorgstjenesten i Tønsberg kommune gir tilstrekkelig og tidlig bistand til
beboere med behov for tjenester for å kunne bli boende
Kommunens tjenester oppleves som helhetlige av den mottar boligsosiale
virkemidler og tjenester fra helse- og omsorgstjenesten, eller fra private/ideelle
aktører som kommunen samarbeider med
Antall utkastelser fra kommunale boliger skal reduseres med 50% i løpet av
programperioden
Beboere i kommunale boliger tar imot nødvendig bistand
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Tiltak hovedmål 2 «Alle med behov for tjenester, skal få hjelp til å
mestre boforholdet» 2019-2020
Utfyllende kommentarer
2.1 Proaktiv og oppsøkende
virksomhet fra
miljøvaktmester

2.2 Gjennom årlig
brukerundersøkelse
supplert med intervju
med enkeltgrupper som
leier bolig av
kommunen

2.3 Utarbeide en prosedyre
som sikrer en tverrfaglig
oppfølging av leietakere
som står i fare for å bli
kastet ut av boligen.
2.4 Utførere av helseomsorgstjenester skal gi
melding, etter
innhentet samtykke, til
boligkontoret i
kommunen om
oppstartstidspunkt

Miljøvaktmester skal jobbe
brukernært, proaktivt og
ambulerende overfor blant annet
brukere som ikke ønsker kontakt
med helse- og omsorgstjenesten
men som har behov for
bistand/hjelp for å kunne mestre
sitt boforhold. I dette ligger også
oppfølging av uteareal,
søppelhåndtering m.v.
Miljøvaktmester skal jobbe
målrettet med relasjonsbygging
overfor leietakere.
Jamfør også pkt. 3.3 og 3.4.
Målgruppen for
brukerundersøkelsen er leietakere i
kommunale utleieboliger uten
stedlig bemanning fra helse- og
omsorgstjenesen. Kommunen skal
gjennom brukerundersøkelsen
kartlegge opplevelsen av
kommunens tjenester, og
oppfordre leietakere til å komme
med forslag til forbedringer.
Forutsetter at leietaker samtykker i
nødvendig utveksling av
informasjon for å unngå at
utkastelsen gjennomføres.

Ingen leietakere med behov for
tjenester for å mestre sitt boforhold
skal oppleve å måtte vente på hjelp
ut over 48 timer. I enkelte tilfeller
vil det være behov for at boveileder
i samarbeid med miljøvaktmester
følger opp leietaker frem til helseog omsorgstjenesten etablert

Økonomiske
konsekvenser 2019
Kr. 0,- (ut over løpende
lønnskostnad, jmf pkt 1.2)

Kr. 100.000,-

Dekkes innenfor
eksisterende ramme.

Prioriteres innenfor
eksisterende ramme.
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helse- og
omsorgstjenester for
søkere som har fått
vedtak om dette for å
kunne mestre
boforholdet sitt, og som
står på venteliste for å
få tildelt kommunal
utleiebolig.

kontakt og iverksatt tjenesten.

Hovedmål 3 “Bolig for velferd”: Den offentlige innsatsen skal være
helhetlig og effektiv
Tønsberg kommunes målsettinger i programperioden:





Kommunens organisering av boligsosialt arbeid er helhetlig og kunnskapsbasert
Kommunens samfunns- og arealplanlegging og dets planverk har et konkret
boligsosialt fokus
Brukere i kommunen medvirker i kommunens boligsosiale arbeid og i evaluering og
utforming av hensiktsmessige virkemidler
Kommunen er aktive i reguleringsarbeid med krav til private for å ivareta
boligsosiale hensyn ved utviklingen av nye og eksisterende boligområder

Tiltak hovedmål 3 «Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og
effektiv» 2019-2020
Utfyllende kommentarer
3.1 Opprette et strategisk forum
med representanter fra KUT,
EUT, NAV, TKE og Helse- og
omsorgstjenesten.

Forumet skal møtes én gang
per måned og følge opp
boligsosial
handlingsplan/boligplan, dets
målsettinger og tiltak og
foreslå og/eller etterspørre
tiltak for å nå målsettinger i
handlingsplanen. Forumet bør
fortrinnsvis bestå av ansatte
med beslutningsmyndighet fra

Økonomiske
konsekvenser 2019
Dekkes innenfor
eksisterende ramme.
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3.2 Tertialrapportering til
politikere om boligsosial status
i kommunen

3.3 Gjennomføre én årlig anonym
brukerundersøkelse
3.4 Vurdere intervju av
enkeltgrupper vanskeligstilte
med felles utfordringsbilde
som et supplement til anonym
brukerundersøkelse

3.5 Ved enhver regulering av
områder av en viss størrelse
skal boligsosiale behov
undersøkes

virksomhetene og bør ha
følgende tverrfaglige
kompetanse: bygningsteknisk,
rus-/psykiatri, ergoterapi,
arealplanlegging, boligsosiale
økonomiske virkemidler. Det
er en forutsetning at forumet
er direkte underlagt og
rapporterer til rådmann.
Rapporten skal spesielt
synliggjøre utviklingen av
økonomiske virkemidler,
bostedsløshet, utkastelser og
venteliste på kommunale
utleieboliger.
Jamfør pkt. 2.2

Det er et spesielt behov for å
komme i dialog og få
tilbakemeldinger fra
leietakere med rus- og
psykiatriutfordringer. Det er
første og fremst denne
gruppen leietakere som
representerer det største
utfordringsbildet for
kommunen, der bolig og
tjenester står sentralt.
For å komme i kontakt med
leietakerne må kommunen
aktivt oppsøke beboere på
deres arena.
Prosedyren skal sikre at
reguleringsmyndighet/KUT
involerer kommunens
strategiske boligsosiale forum
ved regulering av større nye
områder i kommunen; jmf
også pkt 3.1).

Kr. 20.000,-

Kr. 20.000,-

Kr. 30.000,-

Dekkes innenfor
eksisterende ramme,

3.6 Gjennomføre ett årlig
boligsosialt seminar i
kommunen

Ledere på tvers av
virksomheter, bruker-/idelle
organisasjoner og politikere
skal inviteres til seminaret.

Kr. 20.000,-

3.7 Etablere én felles
tildelingsenhet for alle
kommunalt disponerte

En eventuell endret
organisatorisk forankring av
kommunens tildelingsenhet
for boliger tas med inn i

Dekkes innenfor
eksisterende ramme.
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utleieboliger.

3.8 Utarbeide en forskrift for
tildeling av kommunale
utleieboliger.

prosessen med bygging av ny
organisasjonsstruktur i nye
Tønsberg kommune.
Forskriften vil bli fremmet
som en egen politisk sak

Kr. 20.000,-

Øvrige tiltak 2019-2020 – oppfølging av politiske tekstvedtak
Utfyllende kommentarer
4.1 Utarbeide en politisk sak der
boligsosial handlingsplan
utvikles til en plan for sosial
utbygging med et bredt
sosialt perspektiv som
innbefatter alle innbyggere i
den nye kommunen.

Ny plan i nye Tønsberg kommune
vil ha et bredere sosialt perspektiv i
tråd med vedtaket.

4.2 Invitere innbyggere til et
møte der kommunen
presenterer alternative
beboerstyrte boformer som
et supplement til private
leiligheter og offentlige
omsorgsboliger, og hvilke
muligheter som finnes for å
etablere dette

Skaffe en oversikt over ulike
alternative boformer som er forsøkt
i andre kommuner/land.

Økonomiske
konsekvenser 2019
Kr. 500.000,-

Kr. 100.000,-

Et alternativ er f.eks «sharedliving», som er en boligtype med
mindre boenheter og delte
fellesarealer/oppholdsrom for flere
generasjoner til kjøp/leie.
I løpet av 2019 vil det inviteres til et
dialogmøte med innbyggere og
utbyggere.
Det kan påløpe kostnader om
dersom markedet ikke klarer å løse
dette selv. F.eks ved at kommunen
på en eller annen måte må stille
tomt/bolig til rådighet, bidra med
delfinansiering. Dersom det ønskes
i gangsatt prosjekter der
kommunen skal bidra med
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midler/ressurser vil det bli fremmet
en egen politisk sak vedrørende
dette.
4.3 Avvente ytterligere etablering
av robuste boliger frem til det
foreligger en helhetlig
boligplan for rus- og psykiske
helse (jamfør pkt 1.1).

Protokoll fra UHO 25.09.2018
«Rådmannen bes legge fram en sak
til utvalgene og Bystyret hvor
vedtaket om etablering av flere
robuste boliger vurderes opp mot
andre boligsosiale tilbud til tyngste
rusmisbrukerne. Rådmann bes om å
stanse videre etablering av robuste
boliger inntil denne vurderingen er
forelagt til politisk behandling.»
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Vedlegg 1 – Resultater fra
brukerundersøkelsen leietakere i
kommunale utleieboliger 2018
Hva er din alder?
90
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70
60
50
40
30
20
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0
0-20 år

21-30 år

31-50 år

51-70 år

71+

Hvor ofte er du kontakt med ansatte i
kommunen om forhold som vedrører din bolig
eller ditt boforhold?
90
80
70
60
50
40
30
20
10

0
1 gang per uke
eller oftere

1 gang i mnd
eller oftere

1 gang i
1 gang i halvåret
kvartalet eller
oftere

1 gang i året

Sjeldnere enn 1
gang i året
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Hvor lenge har du/dere bodd i boligen?
65
60
55
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15
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5
0
1-2 år

3-4 år

5-6 år

7-8 år

8-10 år

11+

Hvor lenge tror du at du trenger å bo i boligen
før du kan gå videre i boligmarkedet?
110
105
100
95
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80
75
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35
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15
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5
0
1-3 år

4-8 år

9-12 år

12+

Uaktuelt/vet ikke
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Aksetittel

Hvilke tjenester benytter du/har du benyttet i
kommunen?
85
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60
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5
0

Bostøtte

Serie1
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Hjemmehje
lp,
hjemmesyk
epleie,
Tjenester
Boveilednin Startlån og oppfølging
fra Kirkens
g
tilskudd
fra
Bymisjon
kommunen
s rusog/eller
psykiske…
28

1

77

2

Andre
(Sidebygnin
Tjenester
gen,
fra Inntak,
bemannet
arbeid og
bolig,
oppfølging
støttekonta
kt)
13

13

Hvor ofte er du kontakt med ansatte i
kommunen om forhold som vedrører din bolig
eller ditt boforhold?
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1 gang per uke
eller oftere

1 gang i mnd
eller oftere

1 gang i
1 gang i halvåret
kvartalet eller
oftere

1 gang i året

Sjeldnere enn 1
gang i året
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Mottar du noen tjenester fra kommunen i
hjemmet ditt?
128
124
120
116
112
108
104
100
96
92
88
84
80
76
72
68
64
60
56
52
48
44
40
36
32
28
24
20
16
12
8
4
0
JA

NEI

120
Jeg er fornøyd med den hjelpen
jeg fikk når jeg fikk tildelt og flyttet
inn i den kommunale boligen

100

Jeg trives godt og føler meg trygg
der jeg bor

80

60

Min bolig gir meg mulighet til å ha
et privatliv

40
Jeg har sosial kontakt med naboer
20
Jeg mener boligen har en grei
standard

0
Svært uenig

Uenig

Midt på
treet

Enig

Svært enig
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Aksetittel

Mottar tjenester i hjemmet (JA/NEI) og
vurderingen av dette
66
64
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60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
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34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Svært
uenig

Uenig

Midt på
treet

Enig

Svært enig

Hvis JA: Jeg får den hjelpen jeg
trenger for å mestre mitt
boforhold.

4

4

21

62

44

Hvis NEI: Jeg har behov for hjelp
for å mestre mitt boforhold.

24

20

13

7

8

40

140

120

Det er enkelt å melde i fra om
feil i boligen

100

Jeg kjenner til hva jeg gjøre av
fellesoppgaver som
trappevask, søppelsortering
og lignende
Jeg forstår hvordan jeg skal
benytte teknisk utstyr i
boligen

80

60

Jeg tror jeg kan skaffe meg en
egen leiebolig på det private
markedet, med litt hjelp

40

Jeg tror jeg kan bli i stand til å
kjøpe egen bolig om noen år,
med litt hjelp

20

0
Svært uenig

Uenig

Midt på
treet

Enig

Svært enig

41

100

90

80

Uteområdet ved min
bolig er godt
vedlikeholdt og skiller
seg ikke ut i nabolaget
Boligen min ligger
sentralt i forhold til
bussforbindelse

70

60

50

40

Boligen min ligger i
nærheten av et
lokalsenter (dagligvare,
skole, barnehage)

30

20

10

0
Svært uenig

Uenig

Midt på
treet

Enig

Svært enig

Jeg er fornøyd med den hjelpen jeg fikk
når jeg fikk tildelt og flyttet inn i den
kommunale boligen
6% 6%
36 %

10 %

Svært uenig
Uenig
Midt på treet
Enig

42 %

Svært enig

42

Jeg trives godt og føler meg trygg der jeg bor
5%

Svært uenig

7%
7%

48 %

Uenig
Midt på
treet
Enig

33 %

Min bolig gir meg mulighet til å ha et privatliv
2%

2%

Svært
uenig
Uenig

8%

Midt på
treet
Enig

48 %

40 %

Svært enig
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Jeg har sosial kontakt med naboer
Svært
uenig
Uenig

8%
8%

25 %

23 %

Midt på
treet
Enig
Svært
enig

36 %

Jeg mener boligen har en grei standard
4%

Svært
uenig
Uenig

9%
26 %

24 %

37 %

Midt på
treet
Enig
Svært enig
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Det er enkelt å melde i fra om feil i boligen
6%
24 %

12 %

24 %
34 %

Svært
uenig
Uenig
Midt på
treet
Enig
Svært enig

Jeg kjenner til hva jeg gjøre av fellesoppgaver
som trappevask, søppelsortering og lignende
7%

2%

Svært uenig

7%

Uenig
39 %

Midt på treet
Enig
45 %

Svært enig

45

Jeg forstår hvordan jeg skal benytte teknisk
utstyr i boligen
Svært uenig
7%

3%

Uenig
9%

34 %

Midt på
treet
Enig
Svært enig
47 %

Jeg tror jeg kan skaffe meg en egen leiebolig på
det private markedet, med litt hjelp
6%

Svært uenig

4%

Uenig

10 %

21 %

59 %

Midt på
treet
Enig
Svært enig

46

Jeg tror jeg kan bli i stand til å kjøpe egen bolig
om noen år, med litt hjelp
Svært uenig
6%
7%

Uenig

8%

Midt på
treet
Enig

17 %
62 %

Svært enig

Uteområdet ved min bolig er godt vedlikeholdt
og skiller seg ikke ut i nabolaget
Svært uenig

7%
20 %

8%

Uenig

27 %

38 %

Midt på
treet
Enig
Svært enig

47

Boligen min ligger sentralt i forhold til
bussforbindelse
4%

Svært uenig

5%
12 %

Uenig

40 %

Midt på
treet
Enig
Svært enig
39 %

Boligen min ligger i nærheten av et lokalsenter
(dagligvare, skole, barnehage)
Svært uenig

8%
6%

Uenig
9%

41 %

Midt på
treet
Enig
36 %

Svært enig

48
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Vedlegg 2 – Husbankens evaluering av
Tønsberg kommune høsten 2018
Utfordringsnotat rapportering på Bolig for velferd
2017
1. Innledning
Bolig for velferd – Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014-2020) skal bidra til at flere
vanskeligstilte får et egnet sted å bo og får hjelp til å mestre boforholdet. Bolig for velferd slår fast at
alle skal bo godt og trygt. En trygg og egnet bolig er grunnleggende for måloppnåelse på andre
velferdsområder som helse, integrering, utdanning, arbeid og fattigdomsbekjempelse.
Strategien har tre hovedmål og syv prioriterte innsatsområder som er operasjonalisert til 15
målsettinger:

1.1

Bedre styringsinformasjon
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Formålet med Bolig for velferd er å samle og målrette innsatsen ovenfor vanskeligstilte på
boligmarkedet. I strategien blir det rettet oppmerksomhet mot behovet for bedre
styringsinformasjon. Nasjonalt prosjekt for bedre styringsinformasjon ble avsluttet våren 2016. Målet
i prosjektet har vært å sammenstille og utvikle styringsparametere og resultatmål som støtter opp
om strategiens mål og innsatsområder, og bidra til at både stat og kommune får bedre informasjon
om status på det boligsosiale arbeidet og om sammenhengen mellom innsats og resultater.

1.2 Husbankens kommuneprogram
Kommuneprogrammet er Husbankens viktigste redskap for å realisere Bolig for velferd. Det bygger
videre på det gode samarbeidet som er etablert med kommuner over hele landet gjennom de
boligsosiale utviklingsprogrammene, og skal bidra til enda bedre måloppnåelse i årene som kommer.
I tett samarbeid med kommunene og andre statlige velferdsaktører, vil Husbanken bidra til helhetlig
og strategisk planlegging, gode og trygge boområder og boforhold både for innbyggerne generelt, og
vanskeligstilte på boligmarkedet spesielt.
Programmet er organisert med et grunntilbud og to delprogrammer; et storbyprogram og et by- og
tettstedsprogram. Alle virkemidlene våre inngår i grunntilbudet til alle kommuner. Husbankens
kompetanse og nettverk, samt tilbud om opplæring, kurs og øvrig informasjon tilbys sammen med
økonomiske virkemidler.

1.3 By- og tettstedsprogrammet i sør
By- og tettstedsprogrammet i sør består av 15 kommuner. Det arrangeres to – tre årlige samlinger
for programkontakt og ansvarlig ledelse. Hver kommune har sine faste kontaktpersoner i Husbanken,
en hovedkontakt og en vara. Disse har hyppig og regelmessig kontakt etter individuelle avtaler
mellom kommune og hovedkontakt.

1.4 Spisset innsats – nytt i 2018
De seks samarbeidende direktoratene har utarbeidet en felles tiltaksplan for resten av
strategiperioden (2018-2020). Der er innsatsen i Bolig for velferd spisset gjennom å peke ut to
hovedtiltak som direktoratene skal prioritere:
1) Helhetlig tilbud av boliger og bo- og oppfølgingstjenester for mennesker med rusavhengighet og
psykiske lidelser
2) Tilrettelegge for at vanskeligstilte barnefamilier bor i egnet bolig
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2 Tønsberg kommune
Tønsberg kommune er en av 15 kommuner som inngår i Husbanken sør sitt by- og tettstedsprogram.
Dette er mellomstore kommuner med store og sammensatte boligsosiale utfordringer.
Det er inngått en samarbeidsavtale som regulerer det langsiktige og forpliktende samarbeidet
mellom Tønsberg kommune og Husbanken i perioden 2016 – 2020. Målene i samarbeidsavtalen er
sammenfallende med hovedmål og innsatsområder i den nasjonale strategien Bolig for velferd og
Tønsberg kommunes egne tiltak i deres lokale handlingsplan. Tønsberg kommunes handlingsplan
(2016-2020) spesifiserer kommunens mål for perioden, og har også blitt godkjent av politikerne som
boligpolitisk plan. Aktivitetsplanene skal beskrive årlige aktiviteter som skal gjennomføres for å nå
målene i handlingsplanen.
Sammen med de årlige planene inviteres kommunene til å melde inn behov for Husbankens
virkemidler som kan bidra til måloppnåelse gjennom en årlig behovsmelding.

3 Rapportering for Husbankens programkommuner 2017
Det er i dette notatet sammenstilt rapporter fra kommunene Tønsberg, Ringerike, Færder, Horten og
Lier. I utfordringsnotatet for 2016 sammenlignet vi disse kommunene med hverandre siden de deltar
i den samme programsatsingen og er de fem kommunene med høyest innbyggertall foruten
Kristiansand som har blitt sammenlignet med storbyene. Det blir for 2017 satt opp på samme måte,
men vi velger nå å sammenligne Tønsberg med seg selv siden vi nå har tre rapporteringspunkter.
Innbyggertall i disse fem kommunene:
Tønsberg
Ringerike
Horten
Færder
Lier

45539
30380
27369
26803
25149

Rapporteringen er inndelt etter de 15 målsettingene i Bolig for velferd og tar utgangspunkt i
styringsparameterne som er utarbeidet for den nasjonale rapporteringen for strategien.
Nedenfor kommenterer vi Tønsberg kommunes utvikling gjennom en tre års periode, og kommer
med utfordring der vi finner det relevant.
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3.1.

Vanskeligstilte som er i en overgangsfase sikres varig bolig

Nasjonalt resultatmål:
 Antall sosialhjelpsmottakere uten bolig skal reduseres med 30% innen 2020
Sosialhjelpsmottakere uten bolig, antall
Kommune
Tønsberg
Ringerike
Horten
Færder
Lier

2015
92
18
37

2016
88
21
18

2017
83
6 (16)**
12

37
13

36
9

36
8*

*Tall fra Kostra (ikke rapportert)
** Tall i parentes Kostra tall
Det fremkommer her at alle de sammenlignende kommunene har hatt en nedgang eller likt antall
sosialhjelpsmottakere uten varig bolig.

Utfordring /Kommentar:
Vi ser at tallet på sosialhjelpsmottakere uten bolig i Tønsberg synker for hvert år. Men, Hva skal til
for å få tallet ytterligere ned? Er det mulig å nå den nasjonale målsetting innen 2020?
Det fremkommer at det er gjort en ekstra innsats ved lokalt NAV kontor og at denne innsatsen er
videreført til tross for at prosjektet er avsluttet.

3.2.

Ingen skal bo i midlertidig botilbud i mer enn tre måneder

Nasjonalt resultatmål:
 Ingen skal bo i midlertidig botilbud i mer enn tre måneder innen 2020

53

Husstander i midlertidig botilbud
Kommune

%-andel 03 mnd.,
2015

%-andel 03 mnd,
2016

74
100
85
91
90

86
100
100
80
100

Tønsberg
Ringerike
Horten
Færder
Lier

%-andel 03 mnd.,
2017

81
(6)100
100
97
92

Ant. husstander
varighet
over 3 mnd,
2015
25
0
8
3
1

Ant. husstander
varighet
over 3 mnd,
2016
15
0
0
5
0

Ant. husstander
varighet
over 3 mnd,
2017
15
0
0
1
1

Av husstander i midlertidig botilbud er varigheten kun unntaksvis mer enn tre måneder. Kun
Tønsberg av de sammenlignede kommunene har en utfordring, selv om tallene nå er lavere enn i
2015.

Utfordring/ Kommentar:
Til sammen har 15 husstander bodd i midlertidig bolig i over 3 måneder. Da tallet på husstander
som bor i midlertidige boliger generelt er høyt, vil det måtte påregnes at utfordring med varighet
vil være tilstede. Det går frem av rapporteringen at det er jobbet internt med dette og at
bevisstgjøring og løpende internrapportering forventes å kunne gi resultater.
På dette punkt har kommunen en utfordring å jobbe videre med.

3.3.

Ingen barnefamilier eller unge skal tilbringe tid i midlertidige botilbud

Nasjonalt resultatmål:
 Ingen barnefamilier skal bo i midlertidig botilbud innen 2020
Husstander med barn i midlertidig botilbud
Kommune

Tønsberg
Ringerike
Horten
Færder
Lier

Antall 2015

Antall 2016

Antall 2017

2
0
2
4
0

1
1
0
4
0

1
0
2
0
0

%-andel
%-andel
%-andel
0-3 mnd,
0-3 mnd,
0-3 mnd,
2015
2016
2017
100
100
100
100
100
100
100
100
-

For kommunene samlet har kun tre husstander med barn hatt opphold i midlertidig botilbud i løpet
av 2017. Dette må vurderes som et meget godt resultat, da enkeltstående situasjoner kan oppstå til
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tross for høyt fokus og godt forebyggende arbeid. Kommunene synes å ha god oppmerksomhet på
barnefamiliers boforhold.
Målsetningen om at barn ikke bør bo i midlertidige boligløsninger støttes flere steder også av andre
satsninger som eksempelvis fattigdomsprosjektet i Færder kommune.
Utfordring/ Kommentar:
Meget bra resultat

3.4.

Rask bosetting av flyktningene i kommunen.

Alle kommunene oppgir at de har et stort fokus for å oppnå rask bosetting. Det fremkommer at nye
rutiner, ulike tiltak og forsterkning av bemanning ble gjort i forbindelse med flyktningkrisen i 2016.
Dette medfører at man nå er bedre rustet i den enkelte kommune, og at målsettingen om en rask og
effektiv bosetting vurderes som vellykket.
Det fremkommer av Tønsberg kommunes rapportering at det blant annet avholdes regelmessige
møter mellom boligkontoret og flyktningeteamet noe som gir grunnlag for bedre planlegging av
boliger for bosettingsklare flyktninger.
Utfordring/ Kommentar: Meget bra resultat

3.5.

Det utvikles et variert tilbud av egnede boliger i kommunen

Nasjonale resultatmål:
 Antall kommunalt disponerte boliger skal innen 2020 være økt med 10% i forhold til
antallet i 2014
 Bruttoinvesteringer skal øke med 5 % årlig frem til 2020
 I løpet av 2016 skal minst 2000 kommunalt disponerte boliger ha fått tilsagn om tilskudd
til utleieboliger (antall boliger justeres hvert år)
 Minst 300 nye utleieboliger med kommunal tilvisningsavtale har fått tilsagn om
finansiering med grunnlån uten tilskudd til utleieboliger i 2016
 Det nasjonale snittet for gjennomstrømming i kommunalt disponerte boliger skal økes
med 10% innen 2020
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Totalt antall kommunalt disponerte boliger
Kommune
Tønsberg
Ringerike
Horten
Færder
Lier

2015
1061
644
556
529
671

2016

2017

1084
1087
650 651(646)
526
542
522
?441
509
521

Pr. innb.,
2015
2,4 %
2,1 %
2,0 %
2,0 %
2,6 %

Pr. innb.,
2016
2.4 %
2,2 %
1,9 %
2,0 %
2,0 %

Pr. innb., 2017
2,4 %
2,1 %
2,0 %
2,0 %
2,0 %

Tall i parentes er KOSTRA tall

Det er knyttet usikkerhet til noen av tallene i tabellen. Det har imidlertid blitt gitt finansiering til
anskaffelse av utleieboliger til alle de fem kommuner i året 2017. Husbanken opplever at
programkommunene jobber bra på dette området og at nye anskaffelser blir gjennomført. Videre er
det viktig å merke seg at ikke alle kommunene har den samme målsetting om økning i antall boliger
totalt.
Antall kommunalt disponerte boliger med tilskudd til utleieboliger
Kommune
Tønsberg
Ringerike
Horten
Færder
Lier

2015

2016
21
9
-

2017
22
14
5
9
4

17
3
2
5
-
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Utfordring/kommentar:
Tønsberg kommune oppgir at de ikke deler den nasjonale målsetting om å øke antall utleieboliger.
Til tross for dette ser vi en økning i årene 2015 – 2017. Dette viser at det jobbes aktivt med endring
og tilpasning av boligmassen. Bare i 2017 ble det gitt tilskudd til 17 boliger i Tønsberg kommune.
Videre er temaet «gjennomgang av boligmassen» satt inn i aktivitetsplan for 2018.
Vår vurdring er at Tønsberg kommune har en god fremdrift og stort fokus i arbeidet med å finne en
hensiktsmessig boligportefølje til bruk i det boligsosiale arbeidet.
Her synes utfordringen å ligge i å holde dette fokuset oppe over tid. Synliggjøring av resultater
underveis internt i egen organisasjon vil kunne bidra positivt i dette arbeidet.

Gjennomstrømming i kommunalt disponerte boliger, %
Kommune
Tønsberg
Ringerike
Horten
Færder
Lier

2015

2016
15,7
10,1
5,0
16,1
9,4

2017
15,4
14,3
16.9
9,8
9,2

18
10
24
37,5
-

Utfordring/ Kommentar:
Tønsberg kommune oppgir en gjennomstrømning i boligmassen på 18% for 2017. Dette kan virke
noe høyt. Med utgangspunkt i antall boliger i kommunen vil dette innebære at nærmere to hundre
personer har flyttet inn/ut i løpet av året.
Det har vært et nasjonalt mål å øke gjennomstrømingen i den kommunale boligmassen da denne
ofte har vært noe lav. En oversikt over gjennomstrømning kan gi føringer på hvor vidt man har
lyktes med å få vanskeligstilte videre og over i egen bolig. På den annen side vil det være
brukergrupper hvor stabilitet, langsiktighet og trygghet i et leieforhold vil være et mål i seg selv.
Således blir spørsmålet om det er de riktige personene som flytter?

3.6.

Utleieboliger skal være av god kvalitet i et godt bomiljø

Nasjonalt resultatmål:
 55% av alle kommunalt disponerte boliger skal være tilgjengelige for rullestolbrukere innen
2020.
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Andel av kommunale boliger tilgjengelige for rullestolbrukere, %
Kommune
Tønsberg
Ringerike
Horten
Færder
Lier

2015

2016
40
45
29
69
69

2017
41
45
28
76
60

41
47
43
56
59

Tønsberg og Ringerike har besvart tekstfeltene i rapporteringen. Det oppgis at de har stort fokus på
tilgjengelighet i boligmassen. Dette er særlig viktig ved nye anskaffelser og ved rehabilitering av
eksisterende boliger. Videre fremkommer at det nå jobbes med å få en bedre oversikt på
boligmassens status på dette punkt.
Av tabellen kan vi merkes oss at Horten har en stor økning i boliger som er tilgjengelig for rullestol.
Utfordring/ Kommentar:
På dette punkt ser vi et avvik mellom Tønsberg kommunes rapportering som oppgir at 52%
av boligene er tilgjengelige for rullestol, mens kostrarapporteringen som fremkommer av tabellen
over viser 41%.
Om tallet i rapporteringen i Bolig for velferd er riktig vil man være svært nær det nasjonale mål og
med tanke på det som tidligere er kommentert om anskaffelser av nye boliger og bevisstheten
omkring dette vil målsettingen kunne nås i 2020.
Det nasjonale snitt for 2017 er 48%

3.7.

Vanskeligstilte skal få veiledning om det private leiemarkedet

Nasjonalt resultatmål:
 70% av kommunene har etablert rutiner for veiledning om det private leiemarkedet.
Det er etablert rutiner i alle de fem kommunene. Dette skal bidra til god veiledning mot det private
leiemarkedet. Noen av kommunene oppgir at dette ansvaret er lagt til en person eller er definert
som et særskilt ansvarsområde i tjenesten.
Identifisering av mulig leieobjekter, bistand til kontakt med utleiere, utarbeidelse av bolig- cv blir
nevnt som eksempler på den bistanden som blir gitt.
På dette området ligger alle programkommunene innenfor nasjonale målsettinger.

Utfordring/ kommentar:
Tønsberg kommune synes å ha god kontroll på dette punkt – vurderes som meget bra.
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3.8.

Vanskeligstilte får hjelp til å kjøpe bolig.

Nasjonale resultatmål:
 Antall som har kjøpt bolig ved hjelp av startlån skal innen 2020 øke med 20%.
 Andel som leier kommunal bolig som har kjøpt bolig ved hjelp av startlån av alle
startlånsmottakere skal innen 2020 være 15%.
 Antall leietakere som kjøper bolig ved hjelp av tilskudd til etablering skal innen 2020 øke
med 20% fra 2014.
 Andel som leier kommunal bolig som har kjøpt bolig ved hjelp av startlån av alle
startlånsmottakere skal innen 2020 være 15%

Husstander som kjøpte bolig med startlån og tilskudd, antall
Kommune

Startlån, 2015

Tønsberg
Ringerike
Horten
Færder
Lier
Tall i () er Ringerikes rapportering

29
23
37
13
17

Startlån, 2016
19
31
37
20
15

Startlån, 2017
36
61(63)
48
19
29

Utfordring/ Kommentar:
Tønsberg kommune benytter Husbankens startlån for å hjelpe vanskeligstilte til å kjøpe egen bolig.
Utlånsrammen har over tid økt. Med utgangapunkt i tallene for 2015 er nasjonal målsetting om
økning i antallet på 20% nådd.
Vår vurdring er at vilje og evne til å benytte ordningen med startlån er meget bra i Tønsberg
kommune.
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Startlån og tilskudd til beboere i leid bolig
Kommune

% startlånsmottakere
fra leid
kommunal
bolig, 2015

Tønsberg
Ringerike
Horten
Færder
Lier

% startlånsmottakere
fra leid
kommunal
bolig, 2016

7%
0%
11 %
9%
0

% startlånsmottakere
fra leid
kommunal
bolig, 2017
14 %
5%
1%
3%

5%
3%
4%
3%
0

Tilskudd til
etablering
til
innbyggere
med leid
bolig, 2015

Tilskudd til
etablering til
innbyggere
med leid
bolig, 2016

Tilskudd til
etablering,
innbyggere
med leid bolig,
2017

5
1
3
2
1

2
5
7
4
1

15
8
16
1
2

Kommenteres ikke i år

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

Andel av startlån og tilskudd til husstander med barn
Kommune

Andel av startlånet
til husstander med
barn, 2015

Tønsberg
Ringerike
Horten
Færder
Lier

69 %
61 %
59 %
64 %
59 %

Andel av
startlånet til
husstander med
barn, 2016
53 %
32 %
49 %
90 %
60 %

Andel av
startlånet til
husstander med
barn, 2017
64 %
36 %
47 %
55 %
66 %

Utfordring/ Kommentar
Det er en nasjonal målsetting at minst halvparten av startlånet skal gå til barnefamilier, da dette er
en prioritert målgruppe.
Tønsberg kommune har alle de siste tre årene oppfylt denne målsetting.
Det er ikke kommunen alene som styrer utviklingen på dette området da ordningen er åpen for
ulike målgrupper. Det blir likevel viktig å fremdeles ha et sterkt fokus på barnefamilier i tiden som
kommer. At barnefamilier er en særlig viktig målgruppe i strategien Bolig for velferd bør gi føringer
ved vurdringer og forvaltning av startlånsordningen i den enkelte kommune.
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Kommune

Andel av tilskudd
til etablering til
husstander med
barn, 2015

Andel av tilskudd
til etablering til
husstander med
barn, 2016

Andel av tilskudd
til etablering til
husstander med
barn, 2017

75 %
25 %
40 %
0%
67 %

50 %
60 %
33 %
10 %
100 %

71 %
13 %
38 %
5%
17 %

Tønsberg
Ringerike
Horten
Færder
Lier

Utfordring / Kommentar:
I tabellen over ser vi at Tønsberg kommune over tid benytter en stor andel av sine tilskuddsmidler
til familier med barn.Sammenliknet med de andre kommunene i oversikten går Tønsberg foran
som et godt eksempel da barnefamilier er en særlig prioritert målgruppe i strategien Bolig for
velferd

3.9.

Vanskeligstilte som bor i eid bolig skal ha en god og tygg bosituasjon

Nasjonale resultatmål:
 Innen 2020 skal andel av rammen som ikke er tildelt ved årsslutt være maks 5%
 Innen 2020 skal alle barnefamilier i eid bolig, med rett til bostøtte, motta bostøtte
Horten kommune melder at 16,8 % av tilskudd til etablering og –tilpasning ikke var tildelt ved årets
slutt, de jobber aktivt for å nå det nasjonale målet innen 2020. De andre fire kommunene har mye
midler igjen på rammen ved årsslutt. Tønsberg oppgir at de har få søknader samt at flere av søkerne
har en økonomi der tilpasning kan finansieres på andre måter (utenfor målgruppen for tilskuddet).

Utfordring / Kommentar:
Det oppgis at 50% av rammen for tilskudd til tilpasning ikke var fordelt ved årets slutt i 2017. Dette
bør vies oppmerksomhet i tiden som kommer

3.10. Kommunen har internkontrollsystemer for husstander som står i fare
for å bli kastet ut av boligen
Nasjonalt resultatmål:
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 Andel kommuner som har etablert samarbeid og systemer for husstander som står i
fare for å bli kastet ut av bolig skal innen 2020 øke til 60%.
Alle fem kommuner oppgir å ha internkontrollsystemer som fanger opp husstander som står i fare
for å bli kastet ut av boligen. Varsel fra Namsmannen til Nav ser ut til å fungere i alle kommuner og
interne rutiner for håndtering av varslene bidrar til reduksjon i antall utkastelser.

Utfordring/ Kommentar:
Meget bra

3.11. Alle med behov skal motta tilstrekkelig med tjenester til å opprettholde
en trygg og god bosituasjon
Nasjonalt resultatmål:
 Økende antall kommuner med oppsøkende team

Alle fem kommuner oppgir å ha oppsøkende team.

Utfordring/ Kommentar:
Tønsberg kommune har over tid jobbet med oppsøkende arbeid og lagt vekt på å ha gode tjenester
på dette området.
Samarbeidet med Stiftelsen kirkens bymisjon samt egne team for psykisk helse- og rus gir grunnlag
for et godt og diferensiert tilbud til målgruppen.

3.12. Det boligsosiale arbeidet er kunnskapsbasert og godt organisert på tvers av
sektorer og forvaltningsnivåer
Alle kommuner oppgir å ha tverrsektorielt samarbeid innen det boligsosiale arbeidet.

Utfordring/ kommentar:
Tønsberg kommune synes å ha organisert så vel programarbeidet som det boligsosiale arbeidet for
øvrig på en hensiktsmessig og funksjonell måte. Det er etablert flere ulike møteplasser for
boligsosiale temaer deriblant en større årlig samling. Med tanke på kommunens størrelse blir det
viktig å legge til rette for gode rutiner og møteplasser.
Husbanken har videre merket seg de rapporterngsrutiner som er nedfelt internt hva gjelder antall
bostedsløse og bruken av ulike typer økonomiske virkemidler. Dette antas å bidra til å holde fokus
og retning på det boligsosiale arbeidet. Vurderes som meget bra.
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3.13 Boligtilbud og tjenester skal utvikles i dialog med brukerne
 Alle kommuner skal innen 2020 involvere brukere og pårørendeorganisasjoner i den
kommunale boligplanleggingen
 Alle kommuner skal innen 2020 involvere brukere og pårørendeorganisasjoner i
utvikling og gjennomføring av kommunale boligprosjekter
 Alle kommuner skal innen 2020 ha klagenemnd/rutiner/system for klagehåndtering

Ingen av kommunene oppgir at de gjennomfører brukerundersøkelser på det boligsosiale området.
Tønsberg og Horten oppgir at de skal gjennomføre brukerundersøkelse, Ringerike vil benytte Leanprosessen for å få større brukerinnsikt i 2018.
Alle kommunene oppgir at de har samarbeid med bruker- og pårørendeorganisasjoner både i
utvikling og gjennomføring av kommunale boligprosjekter og i de kommunale planleggingen.
Alle kommuner har gode rutiner for behandling av klager.

Utfordring / Kommentar:
Husbanken tillater seg her å markere dette med grønt da vi allerede er kjent med det arbeidet
som er gjort med en større brukerundersøkelse i inneværende år. Meget bra

3.14. Innovasjon og utvikling av det boligsosiale arbeidet gjøres i samarbeid og
samhandling mellom ulike involverte aktører
Alle kommunene viser til tverrsektorielt samarbeid av ulike slag.
Kommenteres ikke i år

3.15. Kommunene tar boligsosiale hensyn i areal- og samfunnsplanleggingen.
Kommunene planlegger for mange nok boliger, og boliger og nærmiljø av god
kvalitet
Alle kommunene oppgir at det tas boligsosiale hensyn i planleggingen. Tønsberg har økt fokus på
boligsosiale behov/hensyn i planlegging av nye boligområder. Ringerike fokuserer spesielt på
differensierte boliger med tanke på barnefamilier rundt skoler og barnehager for å få stabile
bomiljøer. Horten fremhever et bredere og tetter samarbeid mellom de ulike kommunalområdene i
forbindelse med utvikling av det boligsosiale arbeidet.

Utfordring / Kommentar:
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På bakgrunn av generell kjennskap til boligplanlegging, fremskaffelse og arbeid knyttet til ulike
former for omsorgsbygg, institusjoner og boliger i Tønsberg kommune vurderes dette punkt som
meget tilfredstillende.
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