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Rådmannens innstilling
1. Boligsosial handlingplan 2019-2020 og dets foreslåtte tiltak vedtas iverksatt. Den boligsosiale
handlingsplanens tiltaksdel vil utgjøre kommunens aktivitetsplan for 2019 i Husbankens Byog tettstedsprogram.
2. Tiltak som har økonomiske konsekvenser søkes innarbeidet i de årlige budsjettene.

19.11.2018 Eldrerådet:
Møtebehandling:
, foreslått av ,
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har Eldrerådet fattet følgende vedtak:
ELDR- 042/18 Vedtak:
1. Boligsosial handlingplan 2019-2020 og dets foreslåtte tiltak vedtas iverksatt. Den boligsosiale
handlingsplanens tiltaksdel vil utgjøre kommunens aktivitetsplan for 2019 i Husbankens Byog tettstedsprogram.
2. Tiltak som har økonomiske konsekvenser søkes innarbeidet i de årlige budsjettene.

19.11.2018 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har RMF fattet følgende vedtak:
RMF- 042/18 Vedtak:
1. Boligsosial handlingplan 2019-2020 og dets foreslåtte tiltak vedtas iverksatt. Den
boligsosiale handlingsplanens tiltaksdel vil utgjøre kommunens aktivitetsplan for 2019 i
Husbankens By- og tettstedsprogram.
2. Tiltak som har økonomiske konsekvenser søkes innarbeidet i de årlige budsjettene.

19.11.2018 Ungdomsrådet:
Møtebehandling:
Ungdomsrådet behandlet ikke saken.
UNG- 052/18 Vedtak:
20.11.2018 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling - enstemmig vedtatt.
Etter dette har UHO fattet slikt vedtak:
UHO- 071/18 Vedtak:
Boligsosial handlingplan 2019-2020 og dets foreslåtte tiltak vedtas iverksatt. Den boligsosiale
handlingsplanens tiltaksdel vil utgjøre kommunens aktivitetsplan for 2019 i Husbankens By- og
tettstedsprogram.
1. Tiltak som har økonomiske konsekvenser søkes innarbeidet i de årlige budsjettene.

22.11.2018 Utvalg for oppvekst og opplæring:
Møtebehandling:
Utvalget fremmet følgende forslag til nytt punkt 3:
Det legges til rette legge for at det også bygges rimelige boliger med nøktern standard for familier
med en inntekt.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Utvalgets forslag enstemmig vedtatt
Etter dette har utvalg for oppvekst og opplæring fattet følgende vedtak:
UOO- 075/18 Vedtak:
1. Boligsosial handlingplan 2019-2020 og dets foreslåtte tiltak vedtas iverksatt. Den
boligsosiale handlingsplanens tiltaksdel vil utgjøre kommunens aktivitetsplan for 2019 i
Husbankens By- og tettstedsprogram.
2. Tiltak som har økonomiske konsekvenser søkes innarbeidet i de årlige budsjettene.
3. Det legges til rette legge for at det også bygges rimelige boliger med nøktern standard for
familier med en inntekt.

22.11.2018 Utvalg for nærings- og samfunnsutvikling:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette fattet UNS følgende vedtak:
UNS- 068/18 Vedtak:
1. Boligsosial handlingplan 2019-2020 og dets foreslåtte tiltak vedtas iverksatt. Den boligsosiale
handlingsplanens tiltaksdel vil utgjøre kommunens aktivitetsplan for 2019 i Husbankens Byog tettstedsprogram.
2. Tiltak som har økonomiske konsekvenser søkes innarbeidet i de årlige budsjettene.

26.11.2018 Formannskapet:
Møtebehandling:
Torhild Dehnæs, Krf, fremmet følgende endringsforslag:
I punkt 3 slettes "for familier med en inntekt".
Innstillingen fra UOO, med Dehnæs' endring, ble enstemmig vedtatt.
Etter dette har formannskapet fattet følgende vedtak:
FORM- 105/18 Vedtak:
1. Boligsosial handlingplan 2019-2020 og dets foreslåtte tiltak vedtas iverksatt. Den
boligsosiale handlingsplanens tiltaksdel vil utgjøre kommunens aktivitetsplan for 2019 i
Husbankens By- og tettstedsprogram.
2. Tiltak som har økonomiske konsekvenser søkes innarbeidet i de årlige budsjettene.
3. Det legges til rette legge for at det også bygges rimelige boliger med nøktern standard.
05.12.2018 Bystyret:
Møtebehandling:
Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.
Etter dette har bystyret fattet følgende vedtak:
BY- 137/18 Vedtak:
1. Boligsosial handlingplan 2019-2020 og dets foreslåtte tiltak vedtas iverksatt. Den
boligsosiale handlingsplanens tiltaksdel vil utgjøre kommunens aktivitetsplan for 2019 i
Husbankens By- og tettstedsprogram.
2. Tiltak som har økonomiske konsekvenser søkes innarbeidet i de årlige budsjettene.
3. Det legges til rette legge for at det også bygges rimelige boliger med nøktern standard.

Sammendrag:
Ny boligsosial handlingsplan for perioden 2019-2020 er et resultat av et tverrfaglig arbeid i nedsatt
arbeidsgruppe som følger opp kommunens deltakelse i Husbankens By- og tettstedsprogram
(2016-2020). I programperioden er kommunen forpliktet til å følge opp en utarbeidet handlingsplan
som definerer målsettinger for hele programperioden. Årlig utarbeides det, i samarbeid med
Husbanken, en aktivitetsplan for beskriver aktiviteter kommunen har tenkt til å gjennomføre i løpet
av året. Vedlagte boligsosiale handlingsplan sin tiltaksdel vil representere kommunens
aktivitetsplan i By- og tettstedsprogrammet for 2019. Arbeidet videreføres i 2020 frem til ny
boligsosial handlingsplan/boligplan vedtas i nye Tønsberg kommune i løpet av 2020.

I den boligsosiale handlingsplanen beskrives dagens boligsosiale status i Tønsberg kommune. Det
har vært gjennomført månedlige kartlegginger i kommunen på ulike boligsosiale parametre som
har økt kunnskapsnivået internt og som også har bidratt til økt fokus på boligsosiale
problemstillinger og utfordringer på tvers av virksomheter. Denne kartleggingen er synliggjort i
vedlagte boligsosiale handlingsplan. Det er også for første gang høsten 2018 gjennomført en
anonym brukerundersøkelse overfor beboere i kommunale utleieboliger. Undersøkelsen har gitt
viktige tilbakemeldinger til kommunen som følges opp i den boligsosiale handlingsplanens
tiltaksdel. Alle resultater fra brukerundersøkelsen er vedlagt den boligsosiale handlingsplanen.

Ny boligsosial handlingsplan skal ha en relativt kort virkningstid på grunn av
kommunesammenslåing 01.01.2020. Det skal utarbeides en ny boligsosial handlingsplan/boligplan
for nye Tønsberg kommune. Ny boligsosial handlingsplan sin tiltaksdel bærer derfor med hensikt
preg av marginale investeringer/kostnader, som følge av behovet for avvente beslutninger med
større investeringskostnader frem til ny kommune, ny rådmann og nye politikere er etablert i nye
Tønsberg kommune. Det fremkommer likevel viktige tiltak for å videreutvikle kommunens innsats i
det boligsosiale arbeidet frem mot ny kommune i 2020.

Vedlegg:
BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2019-2020_hoveddok

Innledning – hva saken gjelder:
Dagens vedtatte boligsosiale handlingsplan i Tønsberg kommune går ut i 2018. Ny
boligsosial handlingsplan er utarbeidet i et tverrfaglig samarbeid med representanter fra
helse- og omsorg, eiendomsutvikling, Tønsberg kommunale eiendom, Kommuneutvikling,
NAV, representant fra rådmannens stab og Fagenhet helse og omsorg.

Ny boligsosial handlingsplan skal ha en relativt kort virkningstid på grunn av
kommunesammenslåing 01.01.2020. Det skal utarbeides en ny boligsosial
handlingsplan/boligplan for nye Tønsberg kommune. Ny boligsosial handlingsplan sin
tiltaksdel bærer derfor med hensikt preg av marginale investeringer/kostnader, som følge
av behovet for avvente beslutninger med større investeringskostnader frem til ny
kommune, ny rådmann og nye politikere er etablert i nye Tønsberg kommune. Det
fremkommer likevel viktige tiltak for å videreutvikle kommunens innsats i det boligsosiale
arbeidet.

Faktagrunnlag:

·
·
·
·
·
·

Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid – Bolig for velferd 2014-2020
Årsrapport fra Husbanken – årsmøte høsten 2018 (jmf vedlegg 2 i boligsosial
handlingsplan)
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

Rettslig grunnlag:
Lov om helse- og omsorgstjenester i kommunene m.v
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
1.
Forholdet til kommuneplanen:
H4. Vi vil tilrettelegge boliger som fremmer egenomsorg for beboere
2. 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
·
·
·

3.
4. A2: Vi vil ha en by- og tettstedsutforming som fremmer livskvalitet og folkehelse
5. Dette skal skje gjennom:
·

å tilrettelegge for et variert boligmarked slik at by og tettsteder blir sammensatt av en variert
befolkning

Vurderinger:
Ny boligsosial handlingsplan for perioden 2019-2020 er et resultat av et tverrfaglig arbeid i
nedsatt arbeidsgruppe som følger opp kommunens deltakelse i Husbankens By- og
tettstedsprogram (2016-2020). I programperioden er kommunen forpliktet til å følge opp en
utarbeidet handlingsplan som definerer målsettinger for hele programperioden. Årlig
utarbeides det, i samarbeid med Husbanken, en aktivitetsplan for beskriver aktiviteter
kommunen har tenkt til å gjennomføre i løpet av året. Vedlagte boligsosiale handlingsplan
sin tiltaksdel vil representere kommunens aktivitetsplan i By- og tettstedsprogrammet for
2019. Arbeidet videreføres i 2020 frem til ny boligsosial handlingsplan/boligplan vedtas i
nye Tønsberg kommune i løpet av 2020.

I den boligsosiale handlingsplanen beskrives dagens boligsosiale status i Tønsberg
kommune. Det har vært gjennomført månedlige kartlegginger i kommunen på ulike
boligsosiale parametre som har økt kunnskapsnivået internt og som også har bidratt til økt
fokus på boligsosiale problemstillinger og utfordringer på tvers av virksomheter. Denne
kartleggingen er synliggjort i vedlagte boligsosiale handlingsplan.

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. 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 utleieboligen på lang sikt, og de fleste tror ikke de vil være i
stand til å etablere et eie eller leieforhold i det private markedet. Mange har også benyttet
anledning til å komme med konkrete tilbakemeldinger på hva kommunen bør bli bedre på.

Det foreslås konkrete tiltak i den boligsosiale handlingsplanen 2019-2020 for å følge opp
resultatene fra brukerundersøkelsen. 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
helse- og 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.

Kommunens målsettinger i vedlagte boligsosiale handlingsplan for 2019-2020 er hentet fra
målsettingene i kommunens handlingsplan i Husbankens By- og tettstedsprogram, som
igjen bygger på den nasjonale strategien «Bolig for velferd». Kommunens målsettinger er
knyttet til de 3 hovedmålsettingene i den nasjonale strategien og presenteres under, med
tilhørende forslag til tiltak 2019-2020:
Hovedmål 1 “Bolig for velferd”: Alle skal ha et trygt sted å bo
Tønsberg kommunes målsettinger i programperioden:

Tiltak hovedmål 1 «Alle skal ha et trygt sted å bo» 2019-2020

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

Tiltak hovedmål 2 «Alle med behov for tjenester, skal få hjelp til å mestre
boforholdet» 2019-2020

Hovedmål 3 “Bolig for velferd”: Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og
effektiv

Tønsberg kommunes målsettinger i programperioden:

Tiltak hovedmål 3 «Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv» 20192020

Øvrige tiltak 2019-2020 – oppfølging av politiske tekstvedtak

Gjennom deltakelsen i Husbankens By- og tettstedsprogram gjennomføres det årlige
møter med Husbanken med gjennomgang av kommunens resultatoppnålse foregående
år. Husbankens evaluering og tilbakemelding til kommunen ligger vedlagt den boligsosiale

handlingsplanen og viser at Husbanken er svært fornøyd med Tønsberg kommune på
mange områder, samtidig som de foreslår enkelte forbedringer på enkelte områder.
Tilbakemeldingene følges opp i det boligsosiale arbeidet i kommunen med
forbedringsarbeid i 2019. Det vurderes også som viktig å videreutvikle kommunens
systemer for brukermedvirkning, både gjennom videreutvikling av den gjennomførte
brukerundersøkelsen i 2018 og gjennom andre kontaktflater mot de vanskeligstilte. Dette
arbeidet videreføres i 2019.

Alternative løsninger:
Ikke aktuelt.

Økonomiske konsekvenser:
Økonomiske konsekvenser er synliggjort i den boligsosiale handlingsplanens tiltaksdel.
Det påregnes kostnader som fortrinnvis dekkes innen eksisterende rammer, og det
forutsettes ektern finanisering av 1-2 stillinger som miljøvaktmester.
Konsekvenser for næringsutvikling:
Helse- og miljøkonsekvenser:
En trygg forankring i egen eid eller leid bolig har betydning for individiets helse, og vil
kunne forebygge utvikling av helseproblemer og forverring av helsetilstand
Konsekvenser for folkehelse:
En trygg forankring i egen eid eller leid bolig har betydning for individiets helse, og vil
kunne forebygge utvikling av helseproblemer og forverring av helsetilstand.
Konsekvenser for barn og unge:
Et trygt bomiljø og en trygg og stabil forankring i egen eid eller leid bolig har stor betydning
for vanskeligstilte familier og deres barns oppvekstvilkår i kommunen.
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Ingen. Det skal utarbeides en ny boligsosial handlingsplan/boligplan i nye Tønsberg
kommune som blir sendt til politisk behandling i løpet av 2020.

Konklusjon:
Ny boligsosial handlingsplan for 2019-2020 vedtas.
Videre behandling:
Avsluttes i Bystyret.
Tønsberg 7. november
2018

rådmann
Geir M. Viksand

