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Resultatrapport 2018 - Nasjonal strategi Bolig for velferd

Innledning
Bolig for velferd - Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014-2020) er en omfattende velferdsstatlig
innsats overfor vanskeligstilte på boligmarkedet. Strategiens hovedmål er at:
1. Alle skal ha et godt sted å bo
2. Alle med behov for tjenester, skal få hjelp til å mestre boforholdet
3. Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv
I denne resultatrapporten blir det gjort en vurdering av status for 2018 sett opp mot strategiens
hovedmål. Resultatrapporten er utarbeidet av direktoratene ansvarlige for Bolig for velferd, ved den
tverrdirektoriale arbeidsgruppen, på oppdrag fra departementene. I anledning kommende arbeid med
ny melding om boligsosialt arbeid er rapporteringsfristen for 2018 blitt fremskjøvet fra 1.10 til 15.8. I
tillegg til årlig resultatrapport utarbeides en avviksrapport som tar utgangspunkt i årets tiltaksplan og
konsentrerer seg om fremdriften i fellestiltakene og utfordringer vi erfarer i strategiarbeidet. Denne
rapporten leveres departementene 1.10.
Bolig for velferd sine hovedmål, innsatsområder og den særlige innsatsen rettet mot barnefamilier og
unge, er operasjonalisert i 15 målsettinger. Disse målsettingene viser ambisjonsnivået for strategien,
og gir føringer for hva som skal oppnås i strategiperioden. Styringsparametere og resultatmål gir
grunnlag for å vurdere i hvilken grad direktoratene enkeltvis og samlet har oppnådd målsettingene og
hovedmålene i strategien.
Oslo Economics bisto Husbanken, Helsedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet,
Kriminalomsorgsdirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet samt Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet i arbeidet med å kvalitetssikre og videreutvikle styringsinformasjon for strategien
«Bolig for velferd 2014-2020». Gjennom kvalitetssikringen var det en gjennomgang av sammenhenger
mellom strategiens etablerte mål og styringsinformasjon, og forslag til forbedringer. Oslo Economics
utviklet også et verktøy for å understøtte den kvalitative prosessen med å vurdere og aggregere
styringsinformasjonen opp mot målene. Alle aksepterte endringer og forslag til forbedringer er
innarbeidet i den felles mal for rapportering som utgjør grunnlaget for resultatrapport Bolig for velferd
for 2018.
Gjennom styringsinformasjonen innhentes et bredt sett av informasjon for å vurdere måloppnåelse på
strategien Bolig for velferd. I alt 59 styringsparametere inngår, hovedsakelig parametere knyttet til
tjenester som leveres i og av kommunene. Styringsinformasjonen er bearbeidet og aggregert fra
styringsparameternivå til hovedmålnivå, for å få en samlet oversikt over status for strategien. Dette er
et krevende arbeid, både fordi det er mange styringsparametere og fordi mange direktorater er
involvert. For resultatrapport 2020 vil direktoratene forsøke å forenkle rapporteringen gjennom å
redusere antall styringsparametere, etter forståelse med berørte departement.
Denne rapporten er inndelt i strategiens tre hovedmål med tilhørende målsettinger. Hovedmålene
adresserer tre utfordringsområder i det boligsosiale feltet, som går fra individ- til systemnivå. For hvert
hovedmål er det foretatt en samlet vurdering av innsatsen for målet. Vurderingen er å finne som
innledende tekst til målsettingene under. Læringspunkter som er identifisert omtales i siste kapittel.
Rapporten er utarbeidet av den tverrdirektoriale arbeidsgruppen koordinert av Husbanken.
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Sammendrag
Hovedtrekkene i resultatrapporten viser en positiv utvikling på strategens målsetninger over tid. Selv
om det på en del områder er en utflating i resultatene, må dette ses i sammenheng med at behovene i
noe grad er redusert som følge av stor reduksjon i ny bosettingen av flyktninger, og et bedre bo- og
tjenestetilbud i kommunene. Her kan følgende framheves:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tilbud til personer med rusproblemer og psykiske lidelser er styrket
Antallet opphold i midlertidig botilbud over tre måneder er klart redusert
Flere innsatte får kartlagt sine behov under soning
Færre flytter tilbake til voldsutøver etter opphold i krisesenter
Flyktninger bosettes raskt i kommunene
Boligtilbudet i kommunene er styrket og flere hjelpes til å bo trygt
En økende andel av startlån gis til barnefamilier
Kommunene tar i stor grad boligsosiale hensyn i planleggingen

På noen områder er det fortsatt utfordringer:
• Mange kommuner gir uttrykk for utfordringer med å gi et helhetlig, koordinert og virksomt bolig- og
tjenestetilbud til personer med store og sammensatte tjenestebehov. Særlig gjelder dette personer
med ROP-lidelser, som i tillegg har utagerende atferd/voldsproblematikk
• Fortsatt opplever kommuneansatte en lite samordnet stat
• Medvirkningen og involvering fra brukere- og pårørende er fortsatt begrenset i mange kommuner
Strategiens målsettinger er implementert i Husbankens kommuneprogram uavhengig av hvilket
direktorat som «eier» målsettingen. Alle direktorat har svart opp styringsparametere ut fra sine
datakilder, eksempelvis KOSTRA og Brukerplan. Kommunene, som Husbanken har en skriftlig
programavtale med, rapporterer på alle styringsparameterene til Husbanken årlig. Summen av disse
datakildene er benyttet som grunnlagsmateriale til resultatrapporten 2018.
Styringsparameterne treffer målsettingene i noe ulik grad. En del styringsparametere måler utviklingen
godt, som for startlån og BRIK-kartlegginger (Behovs- og ressurskartlegging i kriminalomsorgen).
Andre parametere måler utviklingen på målsettingsnivå mer indirekte, som flere av parametrene under
målsetting 1.
De fleste nasjonale resultatmålene strekker seg fram til og med 2020. Ambisjonen i resultatmålene er
forsøkt tilpasset det enkelte parameter. Noen få resultatmål justeres årlig. Resultatoppnåelsen for noen
parametere vurderes å være utfordrende å nå. Ambisjonsnivå og kompleksitet gjør for noen
målsettinger det vanskelig å sammenlikne måloppnåelsen parameterne imellom når de analyseres og
aggregeres til hovedmålnivå. Dette er gjenstand for vurdering sett hen til resultatrapport for 2020.
I strategien Bolig for velferd står det at "det boligsosiale arbeidet skal ha høy kvalitet. Arbeidet skal
være kunnskapsbasert, og vi skal rette innsatsen der behovene er størst. Det boligsosiale arbeidet er
komplekst og krever bidrag fra flere sektorer og forvaltningsnivåer. Arbeidet må derfor være godt
organisert på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer, og helhet og sammenheng må sikres på både
strategisk og operativt nivå i kommune og stat."
For å gi kommunene effektiv drahjelp, er det viktig med samordning av regional stat i møte med
kommunene. Fylkesmannsembetene har ansvar for den regionale gjennomføringen av Bolig for
velferd, at statlige velferdsstrategier sees i sammenheng og at embetene etterprøver at det tas
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boligsosiale hensyn i kommunal planlegging. I tilknytning til Bolig for velferd har embetene i samarbeid
med Husbanken tatt grep for regional samordning, som gir gjennomføringskraft til strategien Bolig for
velferd.
Husbanken koordinerer strategiarbeidet med er en stabil, operativ og engasjert tverrdirektorial
arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen bidrar til helhet og sammenheng på et velferdsområde som er
sektorisert. Dette vises tydelig i veiviseren.no, strategiens største tiltak for strategisk og operativt nivå i
kommunene. I veiviseren.no informerer og veileder direktoratene på bolig- og tjensteområdet i
samarbeid med relevante aktører.
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«Alle skal ha et godt sted å bo»
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Innledning til hovedmålet:
Hovedmål 1 er operasjonalisert i ni målsettinger:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

Målsettingene dekker et stort spekter av tilbud og tiltak rettet mot vanskeligstilte grupper på
boligmarkedet. I alt favner hovedmålet 39 styringsparametere fra alle direktorat.
Samlet vurdering av hovedmålet:
Samlet vurderes det at situasjonen for de vanskeligstilte i boligmarkedet har blitt bedre i 2018.
Utviklingen må ses med utgangspunkt i situasjonen i 2014 og endringer som har funnet sted i
strategiperioden. Kommunene har bygget opp et bedre tilbud for vanskeligstilte grupper gjennom flere
egnede boliger og mer målrettet bruk av startlån. Forsking viser også at kommunene bruker
boligmassen mer effektivt og utnytter det private boligmarked godt slik at flere får et godt det å bo
(Færre bostedsløse – hva er forklaringen? Evelyn Dyb, NIBR 2019). Samtidig har redusert innvandring
og særlig en stor reduksjon i antall flyktninger som skal bosettes gitt redusert press på den
eksisterende boligmassen kommunene disponere. Dette har gitt økt kapasitet uten at boligmassen
trenger å økes i den grad som be lagt til grunn når måltall be satt. Resultatene for 2018 må vurderes
ut fra dette.
Det er en betydelig forbedring i antallet barnefamilier med opphold i midlertidig botilbud. Antallet er
redusert fra 363 barnefamilier i 2014 til 218 barnefamilier i 2018. For det store flertallet av disse
familiene var oppholdet på under tre måneder. Tilsvarende ser vi for totalt antall husstander med
opphold i midlertidig botilbud over 3 måneder, hvor antallet har gått ned med 673 husstander fra 2014
til 2018. For andel avsluttede akuttopphold i beredskapshjem viser tallene også en forbedring i
perioden.
For antall husstander med unge i midlertidig botilbud er det knyttet en viss usikkerhet ved
tallmaterialet fra rapporteringen som ble innført i 2016. Det synes som at antall husstander med unge i
midlertidig botilbud er økende og det ble rapportert 478 i 2018.
Endringer i bostøtten for barnefamilier har ført til at andelen som mottar bostøtte har økt fra 27 % til
30 % i strategiperioden. I strategiperioden sett under ett har boligtilbudet blitt bedre i kommunene,
men i 2018 er det en nedgang i den totale kommunalt disponerte boligmassen. Behovet for nye
boliger har gått ned. Flere kommuner har utviklet et godt og variert tilbud av boliger til vanskeligstilte.
Det har blitt jobbet systematisk sammen med kommunene, særlig gjennom Husbanken sitt
kommuneprogram, hvor helhetlig boligpolitisk planlegging og strategier for boligfremskaffelser har blitt
vektlagt.
Situasjonen for flyktninger som skal bosettes i kommunene er vesentlig bedret fra oppstart av
strategien i 2014. Fra svært høye antall bosettingsklare flyktninger tidlig i strategiperioden, er det nå en
langt mindre gruppe som venter på bosetting. I perioden 2015 til 2018 ble det gitt tilskudd fra
Husbanken til 2560 nye boliger til målgruppen. For de som ikke er bosatt, er mangel på boliger ikke
den sentrale utfordringen.

Hovedmål 1: Alle skal ha et trygt sted å bo
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Resultatene viser at flere vanskeligstilte får hjelp til å kjøpe bolig. Dette gjenspeiles i måloppnåelsen
om startlån til barnefamilier, som for 2018 var på 55 %, noe høyere enn referansemålet. Husbanken
har i løpet av perioden hatt et høyt aktivitetsnivå og "eie først" for barnefamilier har vært et sentralt
innsatsområde.
Det er en positiv tendens i utviklingen av målsettingen om at vanskeligstilte, som er i en
overgangsfase, skal sikres en varig bolig. Parameterene måler i begrenset grad overgangen, men gir
et uttrykk for bosituasjonen for de mest vanskeligstilte gruppene. En del personer med ROPproblematikk (samtidige ruslidelser og psykiske lidelse) har fått en bedret bosituasjon med tilrettelagte
tjenester. De fleste av de med utelukkende rus eller psykiske problemer, bor hovedsakelig i egnet
bolig. Samtidig indikerer resultatene at det kan være utfordringer i tjenestene og koordinering av disse.
Annen kunnskap understøtter dette, eksempelvis de som flytter tilbake til voldsutøver fra opphold på
krisesenter. Mange kommuner gir uttrykk for utfordringer med å gi et helhetlig, koordinert og virksomt
bolig- og tjenestetilbud til personer med store og sammensatte tjenestebehov. Særlig gjelder dette
personer med ROP-lidelse som i tillegg har utagerende atferd/voldsproblematikk. Det bør rettes en
større innsats mot storbyene, hvor majoriteten av personer med ROP-lidelser befinner seg.
I strategiperioden har det blitt flere unge mellom 18 og 34 år i lavinntektshusholdninger og disse er
mest utsatt for vedvarende lavinntekt, mens det har blitt færre eldre. Andelen unge som står utenfor
arbeidsmarkedet på grunn av psykiske helseproblemer øker. Ungdomssatsningen i NAV, Husbankens
satsning for bostøtte til barnefamilier og den generelt høye oppmerksomheten velferdsetatene har på
målgruppen utsatte barn og unge, er og har vært viktig.
Utviklingstrekk i arbeids- og boligmarkedet, inntektsutviklingen blant vanskeligstilte barnefamilier og en
stadig økende andel barnefamilier med levekårsutfordringer, viser at det må opprettholdes et fortsatt
sterkt trykk på tverretatlige/sektorovergripende satsninger. Det er fortsatt nødvendig med innsatser for
å styrke sammenheng og helhet i tjenestetilbudet, slik at man sikrer overgang til utdanning og arbeid,
bistår med å finne egnet bolig og generelt inkluderer grupper som er særlig utsatt for lavinntekt.

Hovedmål 1: Alle skal ha et trygt sted å bo
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Målsetting 1: Vanskeligstilte som er i en overgangsfase skal sikres en varig
bolig
Samlet vurdering av målsetting 1:
Utviklingen av målsettingen er svakt positiv, selv om ikke alle resultatmålene nådd.
Styringsparameterne indikerer at det kan være utfordringer i tjenestene og koordinering mellom
tjenestene. Annen kunnskap understøtter dette, det gjelder for eksempel også de som flytter tilbake til
voldsutøver etter endt krisesenteropphold. Endel av målgruppen ROP har fått en bedret bosituasjon
med tilrettelagte tjenester. De fleste av de med utelukkende rus eller psykiske problemer bor i egnet
bolig. Mange kommuner gir uttrykk for utfordringer med å gi et helhetlig, koordinert og virksomt boligog tjenestetilbud til personer med store og sammensatte tjenestebehov. Særlig gjelder dette personer
med ROP-lidelser som i tillegg har utagerende atferd/voldsproblematikk. Dette gjenspeiler seg også i
Brukerplans nye tall hvor det nå differensieres mer mellom lettere problematikk og alvorlig
problematikk. Det etterlyses mer kunnskap og kompetanse på dette området, også knyttet til hvordan
ulike lovverk skal praktiseres.
Styringsparameter 1: Andel tjenestemottakere med rus og/eller rus og psykiske problemer med
permanent og tilfredsstillende bosituasjon.
Resultatmål: 80 % av målgruppa skal ha en permanent og tilfredsstillende bosituasjon.
I 2018 hadde 71% av tjenestemottakerne en permanent og tilfredsstillende bosituasjon av et totalt
antall på 59 225 personer. I 2017 hadde 73 % en permanent og tilfredsstillende bosituasjon av et
totalt antall på 54 170 personer. Tilsvarende andel var 71% i 2016. For personer med
rusmiddelproblemer alene eller i kombinasjon med psykiske problemer, så vi en bedring i
bosituasjonen på 2 prosentpoeng fra i 2016 til 2017. I 2018 er vi tilbake på 2016 nivå med 71% som
skårer grønt i Brukerplan. Brukerplan skilte fra og med 2016 ut personer uten rusmiddelproblemer for
å kunne få en bedre egnet rapportering til bruk i Opptrappingsplanen for rusfeltet. Brukerplan har fom
2018 også skilt mellom lettere/moderat problematikk og alvorlig og sammensatt problematikk.
Styringsparameter 2: Andel tjenestemottakere med psykisk helseproblem med permanent og
tilfredstillende bosituasjon.
Resultatmål: 90 % i målgruppa skal ha en permanent og tilfredsstillende bosituasjon.
I 2018 hadde 86% av tjenestemottakerne med kun psykiske problemer en permanent og
tilfredsstillende bosituasjon, av et totalt antall på 35 463 personer. I 2017 hadde 87% av
tjenestemottakerne med kun psykiske problemer en permanent og tilfredsstillende bosituasjon, av et
totalt antall på 30 964 personer. Tilsvarende andel var 87% i 2016. Her har Brukerplan laget en
inndeling i mildere, moderate og alvorlig problematikk. For denne målgruppen ser vi imidlertid at
situasjonen er betydelig bedre enn for personer med rusmiddelproblematikk i likhet med foregående
år.
Styringsparameter 3: Andel LAR-pasienter (legemiddelassistert rehabilitering) i varig egnet bolig .
Resultatmål: 85% av LAR-pasienter skal bo i varig egnet bolig innen 2020.
Det var en liten økning på i underkant av ett prosentpoeng fra 2017 til 2018 hvor 78 % av LARpasientene bodde i varig egnet bolig. Tilsvarende andel var 76% i 2014, 77% i 2015 og 77% i 2016.
Statusrapporten til LAR som ligger til grunn for målingen, viser tydelig at det er store geografiske
forskjeller på boligforholdene til LAR pasienter i Norge. Det er særlig LAR-pasienter i
sykehusområdene knyttet til de store byene som ikke har egen leiet eller eiet bolig. Oslo ligger på
62 %, mens Nord-Trøndelag ligger på 93 %.

Hovedmål 1: Alle skal ha et trygt sted å bo
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Styringsparameter 4: Andel som flytter tilbake til voldsutøver.
Resultatmål: Andel som flytter tilbake til voldsutøver etter endt krisesenteropphold skal reduseres med
5 prosentpoeng innen 2020.
I 2018 flyttet 15 % tilbake til voldsutøver etter endt krisesenteropphold, det utgjør omlag 330
personer. Det vil si at målsettingen med 5% reduksjon fra 2014 er innfridd. Nedgangen fra 2017 er på
1,9 prosentpoeng. Etter en positiv utvikling fra 2011 til 2014, med reduksjon fra 20 % til 15,4 % som
returnerte til voldsutøver (4,6 prosentpoent), har vi hatt en økning i treårsperioden fra 2014 til 2017 fra
15,4 % til 16.9 % (1,5 prosentpoeng). Det er et mål i arbeidet ved krisesentrene at beboerne ikke
flytter hjem til en farlig bosituasjon, og det er mange faktorer som påvirker dette. Forskning (NOVA
2014) viser at kommunene ikke i tilstrekkelig grad tar ansvar for oppfølging av voldsutsatte i en
reetableringsfase, inkludert tilbud om bolig. Et tiltak for å styrke kompetansen om bolig og krisesenter
er ny arbeidsprosess "Fra krisesenter til egen bolig" på veiviseren.no.

Styringsparameter 5: Sosialhjelpsmottakere som er uten bolig.
Resultatmål: Antall sosialhjelpsmottakere uten bolig skal reduseres med 30 % fra 2014 til 2020.
Fra 2014 til 2018 gikk antall sosialhjelpsmottakere uten bolig ned fra 4 993 til 4 684. Dette tilsvarer en
nedgang på 6 %. Hvis man i stedet for antallet velger å se på andelen sosialhjelpsmottakere som er
uten bolig, så gikk denne ned med 11 % fra 2014 til 2018. Utviklingen har gått i riktig retning, men
med for lav fart i forhold til resultatmålet om en 30 % nedgang. Resultatmålet er svært ambisiøst på
vegne av NAV-kontorene og kommunens helhetlige arbeid på bolig- og tjenesteområdet. Vi ser at
NAV-kontorene og kommunene har jobbet godt og lyktes med å redusere antallet og andelen
sosialhjelpsmottakere uten bolig.
Økonomisk sosialhjelp skal sikre at alle har tilstrekkelige midler til livsopphold. I 2018 mottok 1,8 %
(rundt 60 700 personer) av befolkningen i alderen 18-66 år økonomisk sosialhjelp i en
gjennomsnittsmåned. Innvandrere utgjorde i 2018 om lag 52 % av alle sosialhjelpsmottakere i
yrkesaktiv alder, og er samme andel som for 2017. Denne andelen har økt de siste årene, dels som
følge av innvandring. I 2018 ble det utbetalt 6,95 milliarder kroner i sosialhjelp, noe som var 0,39
milliarder kroner mer enn i 2017.
Utviklingsprosjektet Digisos skal blant annet gjør det enklere for bruker å søke om økonomisk
sosialhjelp og få tilpasset informasjon om tilstøtende områder som bolig, arbeid, aktivitet og
økonomiske problemer. Digisos tas i bruk i NAV-kontorene av stadig flere kommuner, og prosjektet
arbeider for å få automatisk innhenting av informasjon om statlig bostøtte fra Husbanken slik at dette
kan bli tilgjengelig i søkeprosessen for sosialhjelp, noe som Husbanken ønsker å muliggjøre.

Hovedmål 1: Alle skal ha et trygt sted å bo
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Styringsparameter 6: Antall kartlegginger med Behovs- og ressurskartlegging i kriminalomsorgen
(BRIK)
Resultatmål: 1700 fullførte kartlegginger i 2018
Det ble fullført 1707 kartlegginger i 2018, fordelt på1005 innsatte i fengsel og 702 domfelte som
gjennomførte straff i samfunnet. Resultatmålet for 2018 er oppnådd. På bakgrunn av resultatet i 2018,
er resultatkravet for 2019 satt til 1800 fullførte kartlegginger. BRIK virker å være godt implementert
som kriminalomsorgens kartleggingsverktøy, og er et viktig verktøy for tilbakeføringsarbeidet herunder
det boligsosiale arbeidet.

Målsetting 2: Ingen skal bo i midlertidige botilbud i mer enn tre måneder
Samlet vurdering av målsetting 2:
Resultatmålene er svært ambisiøse på vegne av NAV-kontorene og kommunens helhetlige arbeid på
bolig- og tjenesteområdet. NAV-kontorene og kommunene har jobbet godt og lyktes med redusere
hustander i midlertidig botilbud over 3 mnd. Det blir høsten 2019 igangsatt et prosjekt for å utarbeide
definisjon og operasjonalisering av nullvisjon mot bostedsløshet.
Styringsparameter 7: Andel husstander i midlertidig botilbud med varighet 0-3 mnd.
Resultatmål: Ingen skal bo i midlertidig botilbud i mer enn 3 måneder i 2020.
81 % av alle som oppholdt seg i midlertidig botilbud i 2018 var der i 0 til 3 måneder, ifølge SSBs
KOSTRA-tall. I 2018 var det totalt 4 282 husstander og 3 473 var det fra 0-3 mnd. Dette var opp fra
73 % i 2014 da det totalt var 5 438 husstander og 3 956 var der fra 0-3 mnd. Utviklingen gikk i riktig
retning med moderat fart mot 100 % i perioden 2014 til 2016, men forbedringen stoppet opp i
perioden 2016 til 2018, da andelen lå på i overkant av 80 %. Vi ser at NAV-kontorene og kommunene
har jobbet godt og lyktes med åredusere hustander i midlertidig botilbud over 3 mnd. Resultatmålet er
svært ambisiøst på vegne av NAV-kontorene og kommunens helhetlige arbeid på bolig- og
tjenesteområdet. Det er vanskelig å vurdere ut i fra styringsinformasjonen som foreligger om
restultatmålet er for amisiøst i denne perioden. Spesielle forhold og hendelser som kommunen ikke
har kontroll over (f.eks. flom, brann, behov for ekstra lag innflyttingsperiode for å bli trygg i den varige
boligen) kan spille inn.

Hovedmål 1: Alle skal ha et trygt sted å bo
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Om midlertidig botilbud, gjelder for styringsparameter 7, 8, 9, 10, 11, og 12
Begrepet «midlertidig botilbud» er ikke gitt noen entydig og klar definisjon, og står i en
motsetning til begrepet «varig bolig». Når det snakkes om midlertidige botilbud er det som regel
døgnovernattingssteder det siktes til. Døgnovernattingssted kjennetegnes ved at det som regel
er et botilbud som er basert på utleie av rom på døgnbasis. Eksempelvis pensjonat, hotell,
campinghytte eller tilsvarende der vedkommende disponerer rommet hele døgnet.
I Kommune-Stat-Rapporteringen (KOSTRA) er det lagt opp til følgende forståelse av begrepet:
«Midlertidig botilbud er botilbud der det ikke inngås husleiekontrakt, og omfatter botilbud der
man kan oppholde seg hele døgnet (for eksempel pensjonater, hospits eller campinghytter), i
motsetning til natthjem der man som regel ikke kan oppholde seg på dagtid. Botilbud med
korttidskontrakt og korttidsopphold på institusjon, regnes ikke som midlertidig botilbud».
Det følger av sosialtjenesteloven § 27 at kommunen har en plikt til «å finne midlertidig botilbud
for dem som ikke klarer det selv». Bestemmelsen oppstiller en plikt til en naturalytelse.
Kommunen har et ansvar for faktisk å finne et husvære til den som fyller vilkåret. Bestemmelsen
regulerer ikke det avtalerettslige forholdet mellom tjenestemottaker og tilbyder av det
midlertidige botilbudet.
Arbeids- og velferdsdirektoratet har spilt inn i KOSTRA-arbeidsgruppa for kommunalt disponerte
boliger at det ikke er samsvar mellom NAVs bestemmelser knyttet til midlertidig botilbud og
KOSTRA-rapporteringens begrepsbruk der det sies at midlertidig botilbud er et botilbud der det
ikke inngås husleiekontrakt. Foreløpig har dette ikke blitt justert i KOSTRA, og dette betyr at det
ikke er fullt overlapp mellom midlertidig botilbud som det rapporteres på i KOSTRA og
bestemmelsene knyttet til midlertidig botilbud i lovverket. I Bolig for velferd er man avhengig av
tallene som rapporteres inn i KOSTRA ettersom dette er den eneste gode kilden. Det er
imidlertid grunn til å være oppmerksom på at enkelte kommuner kan tilby husstander det som
etter NAV-regelverket er midlertidig botilbud uten at det blir rapportert inn i KOSTRA.

Læringsprosjektet "Midlertidig botilbud fra NAV med virkemidler fra Husbanken" er ikke iverksatt.
Læringsprosjektet blir vurdert inn i det nye prosjektet om nullvisjon mot bostedsløshet.
Styringsparameter 8: Antall husstander i midlertidige botilbud i mer enn 3 måneder.
Resultamål: Ingen skal bo i midlertidig botilbud i mer enn 3 måneder i 2020.
809 husstander oppholdt seg i midlertidig botilbud i mer enn 3 måneder i 2018. Tilsvarende antall var
1482 husstander i 2014, 1263 husstander i 2015, 779 husstander i 2016 og 801 husstander i 2017.
Utviklingen gikk i riktig retning med kraftig nedgang fra 2014 til 2016 og så har det flatet ut. Fra 2014
til 2018 var det en nedgang på 45 % for personer som bor i midlertidig botilbud i mer enn 3 måneder.
Vi ser at kommunene har jobbet godt og lyktes med å redusere hustander i midlertidig botilbud over 3
mnd. Resultatmålet er svært ambisiøst på vegne av NAV-kontorene og kommunens helhetlige arbeid
på bolig- og tjenesteområdet. Det er vanskelig å vurdere ut i fra styringsinformasjonen som foreligger
om restultatmålet er for amisiøst i denne perioden. Spesielle forhold og hendelser som kommunen
ikke har kontroll over (f.eks. flom, brann, behov for ekstra lag innflyttingsperiode for å bli trygg i den
varige boligen) kan spille inn.

Hovedmål 1: Alle skal ha et trygt sted å bo
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Målsetting 3: Ingen barnefamilier eller unge skal tilbringe tid i midlertidig
botilbud
Samlet vurering av målsetting 3:
Resultatet for de fleste parameterne under målsettingen har gått i riktig retning, med moderat fart i
perioden 2014 til 2018. Det har vært en betydelig forbedring på målsettningen gjennom at antall
barnefamilier med opphold i midlertidig botilbud er redusert fra 363 i 2014 til 218 familier i 2018. For
det store flertallet av disse familiene var oppholdet på under tre måneder. For antall husstander med
unge i midlertidig botilbud er det en viss utsikkerhet ved tallmaterialet overfor en såpass liten
målgruppe, da rapporteringe ble innført som ny i 2016. Det er grunn til å anta en viss
underrapportering det første året. Imidlertid synes det som at antall unge i midlertidig botilbud er
økende og det ble rapportert 478 unge i 2018. For andel avsluttede akuttopphold i beredskapshjem,
viser tallene en forbedring i perioden. Det er foretatt endringer i bostøtten for barnefamilier og andelen
barnefamiler som mottar bostøttte har økt fra 27 % til 30 % i strategiperioden.
Styringsparameter 9: Andel barnefamilier i midlertidig botilbud i 0 til 3 måneder.
Resultatmål: Ingen barnefamilier skal oppholde seg i midlertidig botilbud innen 2020.
70 % av alle barnefamilier som oppholdt seg i midlertidig botilbud i 2018, var der i 0 til 3 måneder.
Tilsvarende andel var 66 % i 2014, 75 % i 2015, 82 % i 2016 og 80 % i 2017.
NAV-kontorene og kommunene har jobbet godt og lyktes med å redusere andel hustander med barn i
midlertidig botilbud. Resultatmålet er svært ambisiøst på vegne av NAV-kontorene og kommunens
helhetlige arbeid på bolig- og tjenesteområdet. Det er vanskelig å vurdere ut i fra
styringsinformasjonen som foreligger om restultatmålet er for amisiøst i denne perioden. Spesielle
forhold og hendelser som kommunen ikke har kontroll over (f.eks. flom og brann) kan spille inn.
Styringsparameter 10: Antall barnefamilier i midlertidig botilbud
Resultatmål: Ingen barnefamilier skal oppholde seg i midlertidig botilbud innen 2020.
I 2018 oppholdt 218 husstander med barn seg i midlertidig botilbud. Tilsvarende antall var 363 i 2014,
324 i 2015, 212 i 2016 og 223 i 2017. Dette gir en nedgang på 47 % fra 2014 til 2018.

NAV -kontorene og kommunene har jobbet svært godt og lyktes med å redusere antallet
barnefamilier i midlertidig botilbud. Resultatmålet er svært ambisiøst på vegne av NAV-kontorene og
kommunens helhetlige arbeid på bolig- og tjenesteområdet. Det er vanskelig å vurdere ut i fra
styringsinformasjonen som foreligger om restultatmålet er for amisiøst i denne perioden. Spesielle
forhold og hendelser som kommunen ikke har kontroll over (f.eks. flom og brann) kan spille inn. Den
flate utviklingen fra 2016 til 2018 kan ha hatt sammenheng med utfordringer knyttet til store familier
som nylig har kommet til Norge.

Hovedmål 1: Alle skal ha et trygt sted å bo
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Styringsparameter 11: Antall husstander med unge i midlertidig botilbud.
Resultatmål: Antall husstander med unge (18-24 år) i midlertidig botilbud skal gå ned med 30 prosent
fra 2016 til 2020.
I 2018 oppholdt 478 husstander med unge seg i midlertidig botilbud. Dette er oppgang fra 208
husstander i 2016 og 374 husstander i 2017. Antallet husstander med unge i midlertidig botilbud har
dermed økt en god del fra spørsmålet kom inn i KOSTRA-skjema 13 i 2016 og fram til 2018.
Økningen har skjedd fra et moderat nivå, og en mulig årsak er en underrapportering i 2016 som følge
av at spørsmålet da var nytt for kommunene.
Styringspameter 12: Antall husstander med unge i midlertidig botilbud i mer enn 3 måneder.
Resultatmål: Ingen unge (18-24 år) skal bo i midlertidig botilbud i mer enn 3 måneder innen 2020.
I 2018 oppholdt 84 husstander med unge seg i midlertidig botilbud i mer enn 3 måneder. Tilsvarende
antall var 44 husstander i 2016 og 92 husstander i 2017. Antallet husstander med unge i midlertidig
botilbud i mer enn tre måneder doblet seg dermed fra spørsmålet kom inn i KOSTRA-skjema 13 i
2016 og fram til 2018. Doblingen skjedde fra et moderat nivå, og kan skyldes mangelfull telling i 2016,
som var det første rapporteringsåret på denne variabelen i KOSTRA.
Yngre husholdninger hadde en svakere inntektsutvikling enn eldre (SSB 2018a). Utviklingen med
lavere inntekstvekst blant unge kan skyldes flere forhold, blant annet at andelen unge som står utenfor
arbeidsmarkedet på grunn av psykiske helseproblemer øker, samtidig som frafallet fra videregående
opplæring holder seg på et stabilt høyt nivå (NAV-Rapport 2016:1. Oslo: Arbeids- og
velferdsdirektoratet).
Styringsparameter 13: Andel avsluttede akuttopphold i beredskapshjem der barnet var plassert etter
en akutthjemmel med en varighet på 0- 3 måneder.
Resultatmål: Andelen avsluttede akuttopphold skal være 75 % innen 2020.
52,7 % av de avsluttede akuttoppholdene i beredskapshjem hadde en varighet på mellom 0 og 3
måneder i 2018. Dette er noe lavere enn i 2017 (54 %), men det har vært en jevn økning siden 2014
da tilsvarende andel var 45 %, i 2015 48 % og i 2016 50%. I 2017 ble det avsluttet totalt 918
plasseringer i statlige beredskapshjem hvor hjemmel for plassering var akutt/akutt flytting, og 420 av
disse hadde varighet på over 90 dager.
Styringsparameter 14: Antall barn som venter på fosterhjem i midlertidige tiltak etter ønsket
oppstartsdato.
Resultatmål: Ingen barn skal vente mer enn 6 uker innen 2020.
Det er fortsatt mange barn som venter på fosterhjem etter dato for ønsket oppstart. Per utgangen av
desember 2018 er det registrert 254 barn som fortsatt ventet etter ønsket oppstartsdato, i 2017 var
det 287 barn som ventet på fosterhjem. Utviklingen er positiv og Bufdir kan vise til en lavere andel
barn som venter på fosterhjem. Bufetat har som målsetning at ingen barn skal vente på fosterhjem
etter dato for ønsket oppstart. Vi har sett et stadig økende behov for forsterhjem, per 31.12.17 var de
omlag 11.000 barn og unge i fosterhjem i Norge. Styringsparameter knyttet til ventetid på fosterhjem
er antall barn som venter i midlertidig tiltak. I rapporteringen til Bufetat måles ventetid fra ønsket
oppstart. Rapporteringen ble endret f.o.m. januar 2017 slik at vi ikke har sammenlignbare tall for
2016. Bufetat har jobbet med å øke kvaliteten på data for ventetid, som fremover vil gi et godt
grunnlag for å vurdere vårt arbeid på området.

Hovedmål 1: Alle skal ha et trygt sted å bo
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Styringsparameter 15: Andel barnefamilier som mottar bostøtte.
Resultatmål: Andel barnefamilier som mottar bostøtte skal øke.
I 2018 var andelen barnefamilier som mottok bostøtte 27 %. Andelen i 2014 var 25 %. Tilsvarende
andel var 26 % i 2015, 28 % i 2016 og 26 % i 2017. I Husbankens årsrapporten beregnes andelen ut
fra desembertall, som også er grunnlaget for denne rapporten. Måloppnåelsen er bedre enn
referansemålet fra 2014. Husbanken erfarer at målrettet informasjon og opplæring om
bostøtteordningen bidrar til at kommunene har fått økt kunnskap og veiledning om ordningen.
Husbanken har i arbeidet med kommunene informert om bostøtteordningen på ulike arenaer som
kommunemøter, nettverksmøter, regionale konferanser og samlinger. I Veiviseren er det digitale kurs
for saksbehandlere. I utviklingsprosjektet Digisos, som blant annet gjør det enklere for bruker å søke
om økonomisk sosialhjelp, arbeides det med automatisk innhenting av informasjon om statlig bostøtte
fra Husbanken for å tilgjengeliggjøre i søkeprosessen for sosialhjelp. Digisos tas i bruk i NAVkontorene av stadig flere kommuner.

Målsetting 4: Rask bosetting av flyktningene i kommunene
Samlet vurdering av målsetting 4:
Situasjonen for bosetting av flyktninger er vesentlig endret siden oppstarten av strategien. Fra svært
høye antall bosettingsklare flyktninger tidlig strategiperioden, er det nå en langt mindre gruppe som
venter på bosetting. Svært mange flyktninger har blitt bosatt i kommuner og boligtilbudet har blitt
betydelig styrket. I perioden 2015 til 2018 ble det gitt tilskudd fra Husbanken til 2560 nye boliger til
målgruppen. For enslige mindreårige er situasjonen bedret, dette skyldes blant annet at IMDi har økt
tilgangen på tilgjengelige bosettingsplasser i kommunene tilpasset denne målgruppen.For de som
ikke er bosatt, er mangel på boliger ikke den sentrale utfordringen. En av hovedutfordring for
barnefamilier oppstår der en eller flere i familien har en oppholdstillatelse som ikke gir grunnlag for
bosetting. Om lag halvparten av flyktningene andelen i 2018 var overføringsflyktninger. Det er
tidskrevende utreiseprosedyrer for overføringsflyktninger, noe som også fører til forsinkelser knyttet til
klargjøring av boliger.
Styringsparameter 16: Tid fra vedtak om opphold til bosatt i en kommune.
Resultatmål: 90 prosent av flyktningene skal være bosatt innen 6 måneder etter at vedtak om opphold
i Norge eller reisetillatelse er gitt. Resterende andel skal bosettes innen 12 måneder (kan endres årlig).
Det ble totalt bosatt 4 903 flyktninger i 2018, hvorav 83 % ble bosatt innen seks mnd. Tilsvarende
andel var 76 % i 2017. Andelen var på 81 % i 2016 og 51 % i 2015. 224 kommuner har gjort en stor
innsats de senere år ved å øke bosettingskapasiteten og redusere tiden som brukes på å forberede
bosetting av den enkelte flyktning. Overføringsflyktningene utgjorde om lag halvparten av de bosatte
flyktningene i 2018, mot en fjerdedel i 2017. Endringen skyldes en kombinasjon av lavere

Hovedmål 1: Alle skal ha et trygt sted å bo
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asylankomster og vedtak i Stortinget om flere overføringsflyktninger. I 2018 bosatte IMDi 778 familier
med barn, hvorav et stort antall var overføringsflyktninger. Tidsbruken var i hovedsak knyttet til
utreiseprosedyrer. Bosettingskommunene skal også ha tilstrekkelig med tid til å klargjøre bopel og
tjenestetilbud. IMDi arbeider med å korte ned ventetiden i bosettingsarbeidet.
Styringsparameter 17: Andel enslige mindreårige flyktninger bosatt i en kommune innen tre måneder.
Resultatmål: 50 prosent av alle enslige mindreårige skal være bosatt innen tre måneder.
I 2018 ble 194 enslige mindreårige bosatt, hvilket utgjør om lag en fjerdedel av antallet som ble bosatt
i 2017. Av disse ble 63 % bosatt innen tre mnd. Tilsvarende andel var 62 % i 2017. Til sammen 71
kommuner bosatte enslige mindreårige i 2018. Hovedårsaken til at bosettingen av enslige mindreårige
går raskere enn foregående år, er at IMDi har økt tilgang på tilgjengelige bosettingsplasser i
kommunene. Mange kommuner har, i tråd med det høye bosettingsbehovet de siste årene,
opparbeidet kompetanse og etablert gode bo- og omsorgstilbud tilpasset enslige mindreårige. I 2018
måtte mange kommuner avvikle eller nedskalere tilbudet til enslige mindreårige.

Styringsparameter 18: Andel barnefamilier som bosettes innen 3 måneder etter at de har fått vedtak
om opphold.
Resultatmål: 50 prosent av alle barnefamilier skal bosettes innen 3 måneder etter at de har fått vedtak
om opphold (kan justeres årlig).
Det ble bosatt 778 barnefamilier i 2018, og av disse ble 24 % bosatt innen tre måneder. Tilsvarende
andel var 62 % i 2017. To tredjedeler av disse barnefamiliene kom som overførings- flyktninger og om
lag en tredjedel av familiene ble bosatt fra mottak. Ventetiden for barnefamiliene som bosettes fra
mottak økte gjennom 2018. En av hovedårsakene er den høye andelen barnefamilier der en eller flere i
familien har en oppholdstillatelse som ikke gir grunnlag for bosetting. Dette gjaldt halvparten av
barnefamiliene som ventet på bosettingen ved utgangen av året (66 familier, 218 personer). Løsningen
for noen av familiene er at de får en kommune å flytte til samtidig som at UDI inngår særavtale med
kommunen (kalt alternativ mottaksplassering) for de familiemedlemmene som ikke har
oppholdstillatelse. Det er imidlertid ofte vanskelig å få til slike avtaler med kommuner, da personene
uten ordinær tillatelse verken utløser integreringstilskudd eller har rett på introduksjonsprogram, og det
er ofte manglende vilje til å ta imot personer med slike tillatelser. Dersom man skiller mellom
barnefamiliene som venter, hvor en eller flere har et slikt vedtak og barnefamiliene hvor alle har rett til
bosetting, er ventetiden henholdsvis 22,0 måneder og 4,6 måneder.

IMDi måler antall barnefamilier, antall barn i familier og antall personer i familier. Når det gjelder
antall barnefamilier var det 926 barnefamilier i 2014 hvorav 1981 barn, 1123 barnefamilier i
2015 hvorav 2683 barn, 1561 barnefamilier i 2016 hvorav 3930 barn, 1361 barnefamilier i 2017
hvorav 3420 og 778 barnefamilier i 2018 hvorav 2013 barn.

Hovedmål 1: Alle skal ha et trygt sted å bo
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Målsetting 5: Det utvikles et variert tilbud av egnede boliger i kommunene
Samlet vurdering av målsetting 5:
I perioden 2014 - 2018 har boligtilbudet blitt klart bedre i kommunene og målesetningen vurderes
delvis nådd. I 2018 ser en en nedgang i den totale kommunalt disponerte boligmassen. Behovet for
nye boliger har gått ned. Flere kommuner har utviklet et godt og variert tilbud av boliger til
vanskeligstilte. Det har blitt jobbet systematisk sammen med kommunene, særlig gjennom
Husbanken sitt kommuneprogram, hvor helhetlig boligpolitisk planlegging og
boligfremskaffelsesstrategier har blitt vektlagt. I Veiviseren.no finnes arbeidsprosesser, eksempler fra
kommuner og forskningsrapporter. Det er også laget og publisert filmer relatert til dette temaet.
Styringsparameter 19: Antall kommunalt disponerte boliger
Resultatmål: Antall kommunalt disponerte boliger skal innen 2020 økes med 10 % i forhold til antallet i
2014.
I 2018 var antall kommunalt disponerte boliger 110 171. Tilsvarende antall var 105 567 i 2014, 107
129 i 2015 og 108 833 i 2016, og 110 994 i 2017. Antallet kommunalt disponerte boliger har økt med
4,4 % siden 2014. Etter en jevn økning i startegiperioden gikk antall kommunalt disponerte boliger
ned med 823 enheter i 2018 og det er tvilsomt om resultatmålet vil nås i 2020. Husbankens innsats ut
mot kommunen har vært stor, gjennom vektleggingen av boligsosiale hensyn i planarbeidet og
arbeidet med boligfremskaffelsesstrategier, men redusert etterspørsel etter tilskudd til utleieboliger kan
ha påvirket utviklingen. I Veiviseren finnes arbeidsprosesser relatert til tema.
Styringsparameter 20: Antall kommunalt disponerte boliger fremskaffet ved hjelp av tilskudd til
utleieboliger.
Resultatmål: Antall utleieboliger som har fått tilsagn om tilskudd.
I 2018 ble det framskaffet 675 kommunalt disponerte boliger ved hjelp av tilskudd til utleieboliger. I
2017 ble det fremskaffet 1334 boliger gjennom tilskuddet. For 2018 foreligger ikke resultatmål for
måloppnåelsen, i motsetning til foregående år, men innsatsen vurderes som god. Tilsagnsrammen for
tilskuddet var ekstraordinært høye i 2015 og 2016, blant annet for å kunne bosette flere flyktninger.
Husbanken har registrert en nedgang i søknader om tilskuddet fra kommunene i 2018. Økt tilgang på
boliger i det private leiemarkedet, har bidratt til å dempe behovet for tilskudd til utleieboliger.
Kommunene har også investert mye i utleiesektoren de siste årene. Etter mange år der
tilsagnsrammen ble benyttet i sin helhet, og ofte økt gjennom året, ble det i 2018 bare gitt tilsagn for i
underkant av 50% av den opprinnelige tilsagnsrammen.
Styringsparameter 21: Antall omsorgsboliger som har fått tilsagn om investeringstilskudd.
Resultatmål: Tilsagnsrammen for 2018 er på 3 049,6 mill. kroner tilsvarende om lag 1800 heldøgns
omsorgsplasser.
I 2018 ble det gitt 2332 tilsagn om heldøgns omsorgsplasser. Dette fordelte seg på 957
omsorgsboliger og 1375 sykehjemsplasser. Måloppnåelsen og innsatsen er god gjennom et tett og
godt samarbeid mellom kommunene og Husbanken. I 2018 ble hele tilsagnsrammen benyttet.
Styringsparameter 22: Brutto investeringer til boligformål per innbygger.
Resultatmål: Brutto investeringer skal øke med 5 % årlig frem til 2020.
Bruttoinvesteringene til boligformål per innbygger var 1506 kroner i 2018 og har økt med 25 % fra
2014. Investeringsutgiftene viser en liten økning sammenliget med 2017 da det var en nedgang.
Fortsetter utviklingen med tilsvarende økning, vil måloppnåelsen bli betydelig høyere enn resultatmålet
for 2020. Innsatsen til kommunene er vurdert som god. Investeringer til boligformål er et mål på
aktiviteten og ressursinnsatsen i kommunene. Investeringene varierer mye fra år til år for den enkelte
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kommune, og særlig større byggeprosjekter kan gi store utslag bestemte år. Imidlertid dokumenterer
tallene at det er foretatt betydelige investeringer i kommunene de siste årene som her bidratt til en
bedring av tilbudet overfor vanskeligstilte grupper i boligmarkedet.
Styringsparameter 23: Antall nye kommunalt disponerte boliger for målgruppen med
rusmiddelproblemer og/eller psykiske lidelser.
Resultamål: Det skal innen 2020 fremskaffes 500 nye kommunalt disponerte boliger for målgruppen
med rusmiddelproblemer og/eller psykiske lidelser.
Det er et mål i Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020) å bidra til at flere rusavhengige får et
egnet sted å bo. Gjennom Opptrappingsplanen er det satt av 500 millioner kroner for at flere
rusavhengige skal få et egnet sted å bo. På bakgrunn av dette er det i strategien «Bolig for velferd»
satt et mål om at det skal framskaffes 500 nye boliger til målgruppen fram til 2020. Husbanken har
fulgt dette opp i sitt arbeid rettet mot kommunene. I 2018 ble det framskaffet 98 nye kommunalt
disponerte boliger for målgruppen med rusmiddelproblemer og/eller psykiske lidelser (58 gjennom
tilskudd til utleieboliger og 40 gjennom investeringstilskudd). Fortsetter utviklingen slik pr år vil
resultatmålet være nådd i 2020, selv om det var en nedgang i antall tilskudd gitt i 2018. Husbanken
har fulgt dette opp i sin dialog med kommunene og tatt opp temaet på flere fagsamlinger. I
styringssignaler fra KMD til landets fylkesmenn, gjennom Husbankens regionkontor og det regionale
samarbeidet omkring tiltak 1 i tiltaksplanen til strategien Bolig for velferd, er samtidighet i boligtilbud
og tjenester til målgruppen adressert.
For perioden opptrappingsplanen har vært virksom og fram til desember 2018, er det gitt totalt 813
tilskudd fra Husbanken til mållgruppen.
Styringsparameter 24: Antall nye utleieboliger som er fremskaffet gjennom tilvisingsavtaler.
Resultamål: Minst 120 nye utleieboliger med kommunal tilvisningsavtale har fått tilsagn om finansiering
med grunnlån uten tilskudd til utleieboliger i 2018. (Antall utleieboliger justeres hvert år).
I 2018 ble inngått tilvisningsavtaler for til sammen 210 boliger. Måloppnåelsen med 210 er betydelig
høyere enn referansemålet på 120 boliger for 2018. Arbeidet med tilvisningsavtaler inngår i
Husbanken sitt kommuneprogram. I Veiviseren omtales tilvisningsavtaler, det er laget
arbeidsprosesser med eksempler fra kommuner, i tillegg til filmer om tema.
Styringsparameter 25: Antall nye utleieboliger som har fått tilsagn om finansiering gjennom kun
grunnlån.
Resultatmål: Minst 1000 nye utleieboliger skal har fått tilsagn om finansiering gjennom grunnlån pr år
fram til 2020.
I 2018 ble det gitt tilsagn om finansiering gjennom grunnlån til 219 nye utleieboliger. Tilsvarende antall
var 317 i 2014, 619 i 2015 og 603 i 2016 og 355 i 2017. Måloppnåelsen med 219 utleieboliger er
dårligere enn referansemålet med minst 1000 nye utleieboliger årlig fram til 2020. Dette skyldes blant
annet god tilgang på lånemidler i private banker. I tillegg er det en generell nedgang i etterspørsel etter
lån og tilskudd til utleieboliger, samtidige som det er en vekst i bruken tilvisningsavtaler. Innsatsen
vurderes som god gjennom Husbankens arbeid med kommunene og bransjen.
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Styringsparameter 26: Andel kommuner som tar i bruk tilvisningsavtaler for å framskaffe boliger.
Resultatmål: 10 % av alle kommuner skal innen 2020 ta i bruk tilvisningsavtaler for å fremskaffe
boliger.
Ca. 30 kommuner fikk tilsagn fra 2016 til 2018. Dette tilsvarer om lag 6 % av kommunene. Fortsetter
utviklingen slik pr år vil resultatmålet være nådd i 2020. Arbeidet med tilvisningsavtaler inngår i
Husbankens sitt kommuneprogram. I Veiviseren omtales tilvisningsavtaler, det er laget
arbeidsprosesser med eksempler fra kommuner, i tillegg til filmer om tema.
Styringsparameter 27: Antall nyinnflyttede sett i forhold til totalt antall kommunalt disponerte boliger.
Resultatmål: Det nasjonale snittet for gjennomstrømming i kommunalt disponerte boliger skal økes
med 10 % innen 2020.
I 2018 var det nasjonale snittet for gjennomstrømming i kommunalt disponerte boliger på 11,8 %.
Tilsvarende andel var 12,3 % i 2014, 13,2% i 2015, 13,4% i 2016 og 13 % i 2017. Fortsetter
utviklingen i 2018 vil ikke resultatmålet ikke bli nådd i 2020. Måloppnåelse er nådd når
gjennomstrømningen er på 13,5 % i 2020. Husbanken gir informasjon om gjennomstrømning i
kommunale boliger til kommunene. Husbanken tar opp gjennomstrømning på ulike arenaer som
kommunemøter, nettverksmøter og regionale konferanser og samlinger. I Veiviseren har vi
arbeidsprosess, forskningsrapport og gode eksempler om tematikken. Det er lavere etterspørsel etter
kommunale boliger og kortere venteliser som forklarer mye av årsaken til at
gjennomstømningsvolumet går ned. Gjennomstrømmingen var i 2018 lavere enn i 2014.

Målsetting 6: Utleieboliger skal være av god kvalitet og i godt bomiljø
Samlet vurdering av målsetting 6:
Måloppnåelse og innsats er vurdert som positiv for to av parametere. For parameteret om andel
kommunalt disponerte boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere, antas en underrapportering i
KOSTRA som årsak til at prosentandelen ikke har økt i strategiperioden. Det har blitt jobbet
systematisk sammen med kommunene, særlig gjennom Husbanken sitt kommuneprogram, hvor
helhetlig boligpolitisk planlegging og boligfremskaffelsesstrategier har blitt vektlagt. En av forklaringene
til den positive utviklingen i andelen utleieboliger over 60 kvm. eller mer, er dialogen med kommuner
og byggebransje om behov for å bygge utleieboliger som er egnet for barnefamiler. Det er fortsatt
utfordringer både med hensyn til kvalitet på boligene og konsentrasjon av utleieboliger for
vanskeligstilte. Det er derfor behov for å vri innsatsen mer mot kvalitet og egnethet i utleieboliger.
Styringsparameter 28: Andel kommunalt disponerte boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere.
Resultatmål: 55 % av alle kommunalt disponerte boliger skal være tilgjengelige for rullestolbrukere
innen 2020.
I 2018 var 48 % av alle kommunalt disponerte boliger tilgjengelige for rullestolbrukere. KOSTRA
rapporteringen viser at andelen i perioden 2014 - 2017 også var på 48 %. Det er med andre ord ingen
endring i måloppnåelsen siden 2014. Det er i utgangspunktet rimelig å anta at kommunene selger
gamle uhensiktsmessige boliger og anskaffer nyere boliger med bedre fysisk tilrettelegging. Vi har
ingen god forklaring på hvorfor økningen har stagnert. Det er imidlertid grunn til å tro at det er en
underrapportering fra kommunene til KOSTRA. Det er tvilsomt om målet kan nås. Husbanken går
igjennom temaer innen tilgjengelighet på ulike arenaer som kommunemøter, nettverksmøter og
regionale konferanser og samlinger. I Veiviseren er det arbeidsprosesser om tema. Kommunene
prioriterte i perioden 2014 - 2017 å øke antall utleieboliger. Etterspørselen på kommunale utleieboliger
er redusert i 2018. Det gir kommunene mulighet til å bedre kvaliteten på kommmunale uleieboliger
over tid.
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Styringsparameter 29: Andel av tilskudd til utleieboliger over 60 kvm, eller mer.
Resultatmål: 20 % av boligene for tilskudd til utleieboliger skal prioriteres til boliger over 60 kvm, eller
mer, fra 2017.
I 2018 gikk nær 50 % av av alle tilskudd til utleieboliger til boliger over 60 kvm. Måloppnåelsen på
50% er betydelig høyere enn referansemålet på 20 %. Husbanken gjennomgår temaer innen tilskudd
til utleieboliger med fokus på barnefamiliers behov på ulike arenaer som kommunemøter,
nettverksmøter og regionale konferanser og samlinger, samt i dialog om behovsmeldingen og søknad
om tilskudd til utleieboliger.
Styringsparameter 30: Andel av boliger med tilvisningsavtaler som er over 60 kvm eller mer.
Resultatmål: 20 % av den årlige rammen for tilskudd til utleieboliger skal prioriteres til boliger over 60
kvm, eller mer, fra 2017.
I 2018 var 25 % av boligene med tilvisningsavtaler over 60 kvm eller mer.
Måloppnåelsen ligger over referansemålet. Innsatsen vurderes som god gjennom Husbankens arbeid
med kommunene og bransjen.

Målsetting 7: Vanskeligstilte får veiledning om det private leiemarkedet
Samlet vurdering av målsetting 7:
Fortsetter utviklingen slik pr år vil resultatmålet være nådd i 2020. Veiledning om det private
leiemarkedet og hvordan dette arbeidet kan systematiseres har vært tema på flere samlinger
arrangert av Husbanken og i samarbeidsmøter med kommunene. I Veiviseren.no finnes
arbeidsprosess om leie på det private leiemarkedet, eksempler fra kommuner og digiale kurs rettet
mot leietakere.
Styringsparameter 31: Andel kommuneansatte som oppgir at kommunen har etablert rutiner for å
veilede om det private leiemarkedet.
Resultatmål: Andel som oppgir at kommunen har etablert rutiner for veiledning om det private
leiemarkedet, skal innen 2020 være 85 % .
I 2018 oppgav 78% at kommunen har etablert rutiner for veiledning om det private leiemarkedet.
Tilsvarende andel var 74 % i 2015, 77% i 2016 og 79% i 2017. Fortsetter utviklingen slik pr år vil
resultatmålet være nådd i 2020. Veiledning om det private leiemarkedet og hvordan dette arbeidet kan
systematiseres har vært tema på flere samlinger arrangert av Husbanken og i samarbeidsmøter med
kommunene. Kommunene brukte det private utleiemarkedet aktivt for å bosette flere flyktninger i
2015 - 2017.

Målsetting 8: Vanskeligstilte får hjelp til å kjøpe bolig
Samlet vurdering av målsetting 8:
Den samlede vurderingen av målsetingen er at flere vanskeligstilte får hjelp til å kjøpe bolig.
Regjeringen ønsker at flest mulig av de som ønsker det, skal eie sin egen bolig og at flere
vanskeligstilte barnefamilier skal få bistand til å skaffe seg en eid bolig. Dette gjenspeiles i
måloppnåelsen om startlån til barnefamilier, som for 2018 var på 55 %, noe høyere enn
referansemålet. Husbanken har i løpet av perioden hatt et høyt aktivitetsnivå og "eie først" for
barnefamilier var tema på den boligssosiale lederkonferansen i 2018. Denne tematikken er også
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drøftet på fagdager, i oppfølgingssamtaler med kommuner og på andre arenaer. Husbanken har
kommunisert tydelig til kommunene våre krav og forventninger til bruk av startlån som virkemiddel
overfor barnefamilier.
Styringsparameter 32: Antall som har kjøpt bolig ved hjelp av startlån.
Resultatmål: Antall husstander som har kjøpt bolig ved hjelp av startlån skal øke ifht 2017.
I 2018 ble det utbetalt 6900 startlån. Tilsvarende antall var 8806 i 2014, 7316 i 2015, 6945 i 2016 og
6905 i 2017. Resultatmålet ble endret i 2017 pga endringer i retningslinjene. Antall mottakere av
startlån viser ingen endring fra året før. Samtidig er flere mottakere av startlån i behov av
fullfinansiering og flere har valgt fastrente. Bruk av startlånet har vært ett gjennomgående tema på
mange konferanser. Bruk av startlånet var også et hovedtaema på den boligsoisale lederkonferansen
2018. Husbanken har også arrangerte dialogmøter og fagdager, hvor temaet har vært formidling av
forskningsresultater som viser at flere vanskeligstilte kan eie sin egen bolig med en effektiv og
forsvarlig saksbehandling. Bruken av startlånet viser en stadig vridning av bruken i retning av
mottakere som anses som varig vanskeligstilt på boligmarkedet.
Styringsparameter 33: Andel av startlån utbetalt til husstander med barn.
Resultatmål: Minst 50 % av alle startlån skal gå til barnefamilier (gjelder hvert år i strategiperioden).
I 2018 ble 55% av startlånet utbetalt til husstander med barn. Tilsvarende andel var 47 % i 2014,
50 % i 2015 og 51% i 2016, 53 % i 2017. Måloppnåelsen på 55 % er høyere enn referansemålet på
50% for hvert år i strategiperioden. Husbanken hadde tilnærmingen "eie først" for barnefamilier som
tema på den boligssosiale lederkonferansen i 2018. Videre har dette vært tema på fagdager, i
oppfølgingssamtaler og på andre naturlige arenaer. Husbanken har kommunisert tydelig til
kommunene våre krav og forventninger til bruken av startlån som virkemiddel ovenfor målgruppa.

Styringsparameter 34: Andel av tilskudd til etablering utbetalt til husstander med barn.
Resultamål: Minst 50 % av rammen til tilskudd til etablering skal gå til barnefamilier (gjelder hvert år i
strategiperioden).
I 2018 ble 46 % av tilskudd til etablering utbetalt til husstander med barn. Tilsvarende andel var 39 % i
2014 og 2015, og 40 % i 2016, 44 % i 2017. Måloppnåelsen er noe svakere enn det årlige
resultatmålet. Husbanken vurderer likevel innsatsen som god. "Eie først" overfor barnefamilier var
hovedtema på den boligsosiale lederkonferansen i 2018. Veiledning om etablering av barnefamilier i
eid bolig har vært tema på flere samlinger arrangert av Husbanken og i samarbeidsmøter med
kommunene.
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Målsetting 9: Vanskeligstilte som bor i en eid bolig skal ha en god og trygg
bosituasjon
Samlet vurdering av målsetting 9:
Flere vanskeligstilte bor i leid enn eid bolig. Det er en reduksjon i andelen barnefamilier i eid bolig som
mottar bostøtte. Dette skyldes dels endringer i regelverket og dels endringer i bostøttetaket.
Styringsparameter 35: Antall startlån gitt til refinansiering av eid bolig.
Resultatmål: Antall startlån gitt til refinansiering av eid bolig skal opprettholdes på tilsvarende nivå som
i 2017.
I 2018 ble det gitt 1298 startlån til refinansiering av eid bolig. Tilsvarende antall var 1201 i 2014, 1209 i
2015, og 1336 i 2016. og 1382 i 2017. Måloppnåelsen vurderes til noe svakerer enn refransemålet.
Innsatsen vurderes til god. Bruk av startlånet har vært ett gjennomgående tema på mange
konferanser, og bruk av startlånet var også et hovedtaema på den boligsosiale lederkonferansen
2018. Husbanken har arrangerte dialogmøter og fagdager, hvor refinansiering ved bruk av startlån av
eid bolig har vært tema.
Styringsparameter 36: Antall boliger som har fått tilsagn om tilskudd til heis.
Resultatmål: Antall boliger som har fått tilsagn om tilskudd til heis skal øke med 10% i 2017
(prosentsats justeres hvert år).
I 2018 ble det gitt tilsagn om tilskudd til heis i 559 boliger, mot 446 boliger i 2017. Både måloppnåelse
og innsats er i henhold til referansemålet og referanseinnsatsen. Den høye søknadsinngangen har
gjort det mulig å prioritere heiser av høyere kvalitet som når flere leiligheter. Tilskuddsrammen er
redusert fra 2017.
Styringsparameter 37: Antall boliger som har fått tilsagn om tilskudd til tilstandsvurderinger.
Resultatmål: Antall boliger som har fått tilsagn om tilskudd til tilstandsvurderinger. Måtall for 2018 er
5000 boliger.
I 2018 ga Husbanken 2,6 millioner kroner i tilskudd til å tilstandsvurdere 2806 boliger. I 2017 ga
Husbanken 6 millioner kroner til 7421 boliger. Nedgangen må sees i sammenheng med nedgangen i
bruk av grunnlån til oppgradering. Tilskudd til tilstandsvurdering utløser ofte en lånesøknad.
Styringsparameter 38: Andel av rammen til tilskudd til tilpasning i kommunene som ikke er tildelt ved
årsslutt.
Resultatmål: Innen 2020 skal andel av rammen til tilskudd til tilpasning som ikke er tildelt ved årsslutt
være maks 5 prosent.
I 2018 var gjenstående ramme 114,1 millioner kroner, noe som utgjorde 55 % av rammen. I 2017 var
gjenstående ramme 74,9 mill. kroner, som utgjorde 37 % av rammen. ( 93 mill. kroner som utgjorde
37 % i 2014). Utviklingen fra 2016 til 2018 er negativ. Måltallet om 5 % av andel av disponibel ramme
er utfordrende å nå. Mange kommuner, som har hatt midler stående ubenyttet fra tidligere år, har
begynt å bruke av disse. Tettere oppfølging av kommuner som har midler stående igjen og
bevisstgjøring gjennom behovsmeldingen for programkommuner, har gjort at flere kommuner bruker
tilskuddet. Tilskuddsordningen vil gå inn i rammeoverføringen til kommunene fra 2020. Dette kan ha
påvirket kommunenes bruk av tilskuddet. Det settes derfor ikke igang nye tiltak.
Styringsparameter 39: Andel barnefamilier som mottar bostøtte i eid bolig.
Resultatmål: Andel barnefamilier som mottar bostøtte i eid bolig skal øke fra 2016.
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I 2018 bodde 11 % av barnefamiliene som mottok bostøtte i eid bolig. Tilsvarende andel var 13,5% i
2014, 13,6% i 2015 og 13,0% i 2016, og 10 % i 2017. Måloppnålsen er noe svakere enn
referansemålet, med en nedgang på 2 prosentpoeng fra 2016. Innsatsen vurderes som god.
Husbanken gir informasjon om bostøtte til kommunene, regional stat (fylkesmannen),
hjelpemiddelsentralen og til bruker/pårørende organisasjoner. Husbanken orienterer også om bostøtte
på fagdager, konferanser, samlinger og dialogmøter med kommunene. I veiviseren ligger det elæringskurs for saksbehandlerer på bostøtte.
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Innledning til hovedmålet:
Hovedmål 2 er operasjonalisert i to målsettinger:
10. Alle kommuner har internkontrollsystemer for husstander som står i fare for å bli kastet ut av
boligen og
11. Alle med behov skal motta tilstrekkelig med tjenester for å opprettholde en trygg og god
bosituasjon.
Hovedmålet inneholder 6 styringsparametere.
Samlet vurdering av hovedmålet:
Måloppnåelse og innsats er vurdert som positiv for målsetting 10 og 11.
Gjennom et godt kommunalt forebyggende arbeid, har kommunene etablert samarbeid og systemer
for husstander som står i fare for å bli kastet ut av boligen.
Rapporteringen på kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2018 (SINTEF-rapport 2018:01346), viser
en forholdsvis stor økning i antall årsverk i tjenestene på rus og psykisk helsefeltet, Anslagsvis 1000
stillinger er opprettet fra 2017 til 2018. Forholdsvis store årsverksressurser på rus- og psykisk
helsefeltet i kommunene (63%) går til å yte tjenester til personer med langvarige og sammensatte
behov. Mange kommuner har bygget opp gode og varierte bolig- og tjenesteløsninger for
målgruppen. Det ble i 2018 gitt tilskudd til et økende antall ACT og FACT team (Assertive Community
Treatment og Flexible Assertive Community Treatment). Det er nå etablert ACT-team i alle
helseregioner, og det har vært en betydelig økning i antall FACT-team rundt om i landet. Det har blitt
jobbet systematisk med utbredelse og implementering av ACT- og FACT- team over mange år.
Samtidig gir mange kommuner uttrykk for utfordringer med å gi et helhetlig, koordinert og virksomt
tilbud til mennesker med komplekse utfordringer. Særlig gjelder dette personer som i tillegg har
utagerende atferd/voldsproblematikk. Det etterlyses mer kunnskap og kompetanse på dette området,
også knyttet til hvordan ulike lovverk skal praktiseres.
Flere kommuner har over tid jobbet langsiktig og systematisk med oppbygging av gode og
differensierte bolig- og tjenesteløsninger som er godt forankret i boligsosiale handlingsplaner. Dette
viser seg å gi resultater på sikt. Husbankens kommunenettverk og storbynettverk gir viktig drahjelp til
kommuner som ønsker å utvikle sitt boligsosiale arbeid. På tjenesteområdet gir Napha i samarbeid
med NKROP viktig drahjelp til kommuner som ønsker å satse på kunnskapsbaserte modeller som
ACT/FACT og Housing First i sitt tjenestetilbud. Etablering av nyere innsatser på tjenestefeltet som
eksempelvis Housing-First tiltak fanges ikke opp i rapporteringen til Bolig for velferd.

Målsetting 10: Kommunene har internkontrollsystemer for husstander som
står i fare for å bli kastet ut av boligen
Samlet vurdering av målsetting 10:
Fortsetter utviklingen slik per år vil resultatmålet være nådd i 2020. For å forhindre utkastelser fra bolig
på grunn av ubetalt husleie, er det behov for en samordnet, felles innsats fra kommunen, NAVkontorene og Namsmannen. I arbeidet med å forhindre utkastelser viser måloppnåelsen at
kommunene har fått bedre oversikt over husstander som står i fare for å bli kastet ut av boligen, i
løpet av strategiperioden. Et godt kommunalt forebyggende arbeid bidrar til at husstandene kan
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mestre boforholdet. Gode internkontrollsystemer er viktig for å kunne forebygge utkastelser på grunn
av ubetalt husleie og i veiviseren.no finner kommunene god informasjon, maler og veiledning på
temaet
Styringsparameter 40: Andel kommuneansatte som oppgir at kommunen har etablert samarbeid og
systemer for husstander som står i fare for å bli kastet ut av bolig.
Resultatmål: 85 % bekrefter at kommunen har etablert samarbeid og systemer for husstander som
står i fare for å bli kastet ut av boligen i 2020.
I 2018 oppgav 80% at kommunen har etablert samarbeid og systemer for husstander som står i fare
for å bli kastet ut av boligen. Tilsvarende andel var 75% i 2015, 81% i 2016 og 79% i 2017.
I Veiviseren foreligger det arbeidsprosess, gode eksempler og forskningsrapporter som kommunene
kan benytte som veiledning i dette arbeidet.

Målsetting 11: Alle med behov skal motta tilstrekkelig med tjenester til å
opprettholde en trygg og god bosituasjon
Samlet vurdering av målsetting 11:
Rapporteringen på kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2018 (SINTEF-rapport 2018:01346) viser
en økning i antall årsverk i tjenestene på rus og psykisk helsefeltet, den største økningen siden
Opptrappingsplanen for psykisk helse (1998-2008). Forholdsvis store årsverksressurser innen rus og
psykisk helsefeltet i kommunene går til å yte tjenester til personer med langvarige og sammensatte
behov. Mange kommuner har bygget opp gode og varierte bolig- og tjenesteløsninger for
målgruppen. Her kan vi blant annet trekke fram årets vinner av Statens boligsosiale pris, Stord
kommune, som har hatt en nullvisjon mot bostedsløshet som mål. Stord kommune har skaffet bolig til
alle sine bostedsløse, og har laget en god strategi for å skaffe mange nok, og riktige, boliger til alle
sine innbyggere. Kommunen har blant annet bygget seks småhus, innført Housing first som metode
og har lagt stor vekt på brukerinvolvering. Mange kommuner gir imidlertid uttrykk for utfordringer med
å gi et helhetlig, koordinert og virksomt tilbud til mennesker med komplekse utfordringer. Særlig
gjelder dette personer som i tillegg har utagerende atferd/voldsproblematikk. Det etterlyses mer
kunnskap og kompetanse på dette området, også knyttet til hvordan ulike lovverk skal praktiseres.
Napha (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid) ga i 2017 ut en rapport som kartla
bruken av rettighetsinngripende tiltak i kommunale botiltak (Napha rapport 1/2017) og påpekte
dilemmaer og gråsoner mellom rettighetsinngripende tiltak, frivillighet og faglig forsvarlighet.
Rapporten kom også med anbefalinger til ulike tilnærminger som kan bedre praksisen og arbeidet på
dette feltet. I 2018 ble det gitt tilskudd til et økende antall ACT og FACT team. Det er nå etablert ACTteam i alle helseregioner, og det har vært en betydelig økning i antall FACT-team rundt om i landets
kommuner. Det har blitt jobbet systematisk med utbredelse og implementering av ACT- og FACTteam over mange år.
Flere kommuner har over tid jobbet langsiktig og systematisk med oppbygging av gode og
differensierte bolig- og tjenesteløsninger, godt forankret i boligsosiale handlingsplaner. Dette viser seg
å gi resultater på sikt. Husbankens kommunenettverk og storbynettverk gir viktig drahjelp til
kommuner som ønsker å utvikle sitt boligsosiale arbeid. På tjenesteområdet gir Napha i samarbeid
med NKROP (Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykiske lidelser) viktig
drahjelp til kommuner som ønsker å satse på kunnskapsbaserte modeller som ACT/FACT og Housing
First i sitt tjenestetilbud.
Styringsparameter 41: Antall årsverk rapportert totalt i psykisk helse- og rusarbeid for voksne.
Resultatmål: Økt antall årsverk i tjenestene til personer med psykiske og/eller rusrelaterte vansker/
lidelser, voksne.
Hovedmål 2: Alle med behov for tjenester, skal få hjelp til å mestre boforholdet
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Det er innrapportert totalt 12 563 årsverk i 2018. Tilsvarende var antallet 11 534 årsverk i 2017, 11
063 årsverk i 2016 og 10 429 årsverk i 2015. Kommunerapporteringen IS 24/8 for 2018, viser at den
totale kapasiteten i tjenesteapparatet på rus og psykisk helsefeltet har økt med 1029 nye årsverk fra
2017 til 2018. Dette er en økning på 8,9 % og er den største økningen i årsverk fra et år til et annet
siden Opptrappingsplanen for psykisk helse ble avsluttet i 2008. Det forventes en fortsatt økning av
årsverksinnsatsen innen tjenesteområdene rus og psykisk helsefeltet i løpet av
opptrappingsplanperioden for rusfeltet knyttet til bruk av tilskuddsordningene og rammeoverføringer til
kommunene.

Styringsparameter 42: Antall kommuner med oppsøkende behandlings- og oppfølgingsteam.
Resultatmål: Økende antall kommuner med oppsøkende behandlings- og/eller oppfølgingsteam,
voksne.
105 kommuner hadde etablert oppsøkende behandlings- og oppfølgingsteam i 2018. I 2017 oppga
110 kommuner at de hadde slike team, mot 106 kommuner i 2016. Her er det en liten nedgang fra
året før, men vi ser igjen at antall oppsøkende samhandlingsteam i samarbeid med
spesialisthelsetjenesten øker. Dette vurderes å være en hensiktsmessig utvikling, med tanke på bedre
samhandling mellom kommune og spesialisthelse, kortere behandlingstid i døgninstitusjon samt
nedbygging av institusjoner i psykisk helsevern. Kommunene rapporterer imidlertid også om en
økning i antall kommunale oppsøkende behandlings- og/eller oppfølgingsteam, fra 49 kommuner i
2017 til 52 kommuner i 2018.
Styringsparameter 43: Antall kommuner med oppsøkende team i samarbeid med
spesialisthelsetjenesten.
Resultatmål: Økende antall kommuner med oppsøkende team i samarbeid med
spesialisthelsetjenesten, voksne.
77 kommuner rapporterte om at de hadde slike team i 2018. I tillegg rapporteres det at flere nye team
er under planlegging. Tilsvarende tall er 70 kommuner i 2017 og 48 kommuner i 2016. Gjennom
tilskuddsordning og opplæringsprogram stimuleres kommuner og helseforetak til å opprette
organisatorisk forpliktende samhandlingsteam etter modell av ACT og FACT. Det er særlig
opprettelsen av nye FACT-team og andre oppsøkende samhandlingsteam som er økende. Vi vet at
det er mange nye forprosjekter underveis knyttet til opprettelse av FACT team rundt om i landet. Dette
er en ønsket og politisk villet utvikling og et mål i opptrappingsplan rus.
Styringsparameter 44: Gjennom brukererfaringsundersøkelsen - i hvilken grad opplever brukeren å
ha fått praktisk hjelp til å skaffe bolig.
Resultatmål, nytt resultatmål fra og med 2018: Økende andel brukere opplever i stor grad/svært stor
grad å ha fått praktisk hjelp til å skaffe bolig.
43 % opplever å i stor grad/svært stor grad å ha fått praktisk hjelp til å skaffe bolig. Dette er et nytt
parameter og ny måling foreligger i 2020, og blir den første målingen som kan gi noe informasjon om
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utviklingen. I forbindelse med Opptrappingsplanen for rusfeltet, vil Helsedirektoratet ha et kontinuerlig
blikk på utviklingen av både kapasitet og kvalitet i tjenestetilbudet. I tillegg til Brukerplan og
Kommunerapporteringen IS 24/8, skal brukernes erfaringer med tjenestene også etterspørres
gjennom en nasjonal representativ brukerundersøkelse i opptrappingsplanperioden. Det er postitivt at
nesten halvparten av de spurte opplever å i stor grad/svært stor grad å ha fått praktisk hjelp til å
skaffe bolig. 26 % opplyser imidlertid å ikke ha fått hjelp på dette området i det hele tatt. Det blir
spennende å følge med på om oppbygging av tjenester til målgruppen også vil oppleves kvalitativt
bedre av brukerne.
Styringsparameter 45: Gjennom brukererfaringsundersøkelsen - i hvilken grad opplever brukeren å
ha fått praktisk hjelp til å mestre boforholdet sitt.
Resultatmål, nytt resultatmål fra og med 2018: Økende andel bruker opplever i stor grad/svært stor
grad å ha fått praktisk hjelp til å mestre boforholdet.
30% opplever å ha fått god bistand til å mestre boforholdet. Her vil vi ikke få en ny måling før i 2020.
Dette blir første måling som kan gi noe informasjon om utviklingen. En betydelig lavere andel av
brukerne, 30 %, opplever i stor grad/svært stor grad å ha fått praktisk hjelp til å mestre boforholdet.
Dette vurderes å ikke være godt nok. Det skal fortas tre målinger i løpet av perioden for
opptrappingsplan rus. Først neste år vil vi se om vi går i retning av resultatmålet, da årets måling vil
fungere som en baseline. Den samme undersøkelsen viser at så mange som 25 % opplyser å ikke ha
fått praktisk hjelp til å mestre boforholdet i det hele tatt.
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Innledning til hovedmålet:
Hovedmål 3 er operasjonalisert i fire målsettinger:
12. Det boligsosiale arbeidet er kunnkapsbasert og godt organisert på tvers av sektorer og
forvaltningsnivået
13. Boligtilbud og tjenester utvikles i dialog med brukerne
14. Innovasjon og utvikling av det boligsosiale arbeidet gjøresi samarbeid og samhandling mellom
ulike involverte aktører
15. Kommunene tar boligsosiale hensyn i areal- og samfunnsplanleggingen. Kommunene planlegger
for mange nok boliger, og boliger og nærmiljø av god kvalitet.
Hovedmålet har 13 styringsparametere.
Samlet vurdering av hovedmålet:
Samtlige direktorat har innarbeidet styringsparametrene fra prosjektet bedre styringsinformasjon i sine
interne systemer. I tillegg foretok Oslo Economics gjennomgang for å kvalitetssikre og videreutvikle
styringsinformasjon for strategien. Det ble anbefalt endringer i form av forslag om å fjerne og legge til
parametere, og det ble foreslått å justere enkelte resultatmål og suksessfaktorer. Alle aksepterte
endringer og forslag til forbedringer er innarbeidet i en felles mal for rapportering, som utgjør
grunnlaget for resultatrapport Bolig for velferd for 2018.
Veivisern.no benyttes aktivt som plattform for kunnskapsdeling og er det prefererte verktøyet for
kunnskapsdeling om boligsosialt arbeid. Samarbeidet direktoratene imellom er godt, og gjennom faste
redaksjonsmøter oppdateres og videreutvikles innholdet i veiviseren.no.
Kommuneundersøkelsen til Husbanken viser at det ikke er noen økning i resultatmålet om at
kommunene møter en samordnet stat. Samtidig viser brukerundersøkelsene til veiviseren.no en
betraktelig høyere andel ansatte som opplever staten som samordnet.
Resultatet fra 2018 viser at det er en betydelig avstand til målsettingene om at boligtilbud og tjenester
skal utvikles i dialog med brukerne. Samme gjelder involvering av bruker- og pårørendeorganisasjoner
i utvikling og gjennomføring av kommunale boligprosjekter. Rapporteringen fra kommunene viser at
kommunene har et klart forbedringspotensial på dette området. I veiviseren.no er det veiledning,
fagstoff og arbeidsprosesser på området.
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Målsetting 12: Det boligsosiale arbeidet er kunnskapsbasert og godt
organisert på tvers av sektorer og forvaltningsnivået
Samlet vurdering av målsetting 12:
Samtlige direktorat har innarbeidet styringsparametrene fra prosjektet bedre styringsinformasjon i sine
interne systemer. Oslo Economics bistod direktoratene i Bolig for velferd i arbeidet med å kvalitetssikre
og videreutvikle styringsinformasjon for strategien. I hovedsak viste gjennomgangen at det var god
sammenheng mellom de etablerte målene og styringsinformasjonen. Gjennom dette arbeidet ble det
pekt på potensielle forberingsmuligheter i styringsinformasjonen. Det ble anbefalt endringer i form av
forslag om å fjerne og legge til parametere, og det ble foreslått å jusere enkelte resultatmål og
suksessfaktorer. Alle aksepterte endringer og forslag til forbedringer er innarbeidet i den felles mal for
rapportering som utgjør grunnlaget for resultatrapport Bolig for velferd for 2018.
Veivisern.no benyttes aktivt som plattform for kunnskapsdeling og er det prefererte verktøyet for
kunnskapsdeling om boligsosialt arbeid. Samarbeidet direktoratene imellom er godt og gjennom faste
redaksjonsmøter oppdateres og videreutvikles innholdet i veiviseren.no.
Kommuneundersøkelsen til Husbanken viser at det ikke er noen økning i resultatmålet om at
kommunene møter en samordnet stat. Samtidig viser brukerundersøkelsene til veiviseren.no en
betraktelig høyere andel ansatte som opplever staten som samordnet. Kommuneundersøkelsen retter
seg mot Husbankens kontaktpersoner i kommuner både med og uten programavtale, og
besvarelsene kommer fra kommuneansatte både på strategisk og operativt nivå. Brukere til veiviseren.
no representerer et bredere utvalg ansatte i kommunene, ikke utelukkende Husbankens
kontaktpersoner i kommunene. Det kan være at veiviseren.no, som har en tverrdirektorial og
tverrfaglig tilnærming, fører til at at kommuneansatte opplever staten som samordnet.
Styringsparameter 46-51: Antall styringsparametere fra prosjektet bedre styringsinformasjon som
implementeres i direktoratene.
Resultatmål: Alle direktoratene har innen 2017 implementert styringsparametere fra prosjektet "Bedre
styringsinformasjon".
Styringsparameterene 46-51 rapporteres sammen under dette punktet, da det enkelte parameter
omhander samme forhold og er besvart av hvert enkelt direkorat.
Arbeids- og velferdsdirektoratet benytter årlige SSB-tall fra KOSTRA til NAVs styringsparametere og
kommenterer disse. Husbanken og Arbeids- og velferdsdirektoratet har brukt KOSTRA-arbeidsgruppa
for kommunalt disponerte boliger til å få inn nye indikatorer på unge i midlertidig botilbud. Fra og med
2016 fikk disse inn to nye indikatorer i KOSTRA-skjema 13. Indikatorene gjaldt antall husstander med
unge i midlertidige botilbud og antall husstander med unge i midlertidige botilbud i mer enn 3
måneder. Til nå har det ikke vært mulig å få inn nytt spørsmål om antall barnefamilier som tildeles
bolig, da SSB har vært varsom med å gjøre endringer i KOSTRA mens de har modernisert sin
statistikkproduksjon.
Arbeids- og velferdsdirektoratet har spilt inn i KOSTRA-arbeidsgruppa for kommunalt disponerte
boliger at det ikke er samsvar mellom NAVs bestemmelser knyttet til midlertidig botilbud og KOSTRArapporteringens begrepsbruk der det sies at midlertidig botilbud er et botilbud der det ikke inngås
husleiekontrakt. Foreløpig har dette ikke blitt justert i KOSTRA.
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har implementert sine tre styringsparametere knyttet
til Bolig for velferd. Parameteret som omhandler krisesenter brukes internt i Bufdirs arbeid med
krisesentertilbudet, samt at den formidles eksternt via direktoratets statistikknettsider. Parameteret om
ventetid på fosterhjem er godt implementert i organisasjonen. Dette har i en årrekke vært et
styringsparameter fra Barne- og familiedepartementer (BFD) til Bufdir, og er også noe som Bufetat
styres etter. Styringsparameteret er gitt i tildelingsbrevet fra BFD og i disponeringsbrevet til regionene.
Hovedmål 3: Den offentlig innsatsen skal være helhetlig og effektiv
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Resultatkravet ovenfor regionene er «Ingen barn venter på fosterhjem etter dato for ønsket oppstart».
Rapporteringsfrekvens er tertial- og årsrapport. Med hensyn til parameteret om oppholdstid i
beredskapshjem er den også implementert, men som et rapporteringskrav med motsatt formulering.
Det vil si «Andel barn med oppholdstid i statlige beredskapshjem på 3 måneder eller mer». Dette
måles i henhold til faglig veileder for akuttarbeid i institusjoner og beredskapshjem.
Rapporteringsfrekvens er tertial- og årsrapport. Rapporteringen ble endret fra og med 2017, slik at
direktoratet ikke har sammenlignbare tall for 2016 og tidligere.Tall om bolig og barnefattigdom, som
kan benyttes som støttedata, ligger tilgjengelig på barnefattigdom.no.
Helsedirektoratet har implementert styringsparametrene, og de samme styringsparametrene benyttes
i arbeidet med oppfølging av Opptrappingsplanen for rusfeltet.
Husbanken har implementert styringsparameterene fra sluttrapporten "bedre styringsinformasjon" og
følger opp 29 styringsparametere. Av disse inngår 11 i den kvartalsvise oppfølgningen i Husbanken,
de resterende styringsparameterne rapporteres årlig.
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har innarbeidet aktuelle styringsparameter i
målstrukturen eller som styringsinformasjon i månedlig rapporter til Justis- og
beredskapsdepartementet. Styringsparameterene over bosetting inngår i IMDis målstruktur og
tildelinsgbrev for 2018.
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har etablert antall kartlegginger med BRIK som styringsparameter i
tildelingsbrevet fra Justisdepartementet. Resultatkrav fordeles på hver region i disponeringsbrevet fra
KDI til regionene, som igjen gir oppdrag til både friomsorgskontor og fengsler. Styringsinformasjon
vedrørende BRIK-kartlegginger er således gjennomgående i hele etaten.
Styringsparameter 52: Kvalitativ vurdering av i hvilken grad Veiviser for Bolig for velferd brukes aktivt
av direktoratene som plattform for kunnskapsdeling.
Resultatmål: Veiviser Bolig for velferd er det prefererte verktøyet for kunnskapsdeling om boligsosialt
arbeid og oppdateres jevnlig av direktoratene.
Veiviseren.no har en aktiv tverrdirektorial redaksjon som møtes månedlig for oppdatering og
videreutvikling av eksisterende og nytt innhold. Direktoratene har aktive redaksjoner internt, som
vedlikeholder og oppdaterer fagstoff på egne innholdssider. I 2018 ble det lansert en rekke
tverrdirektoriale innholdsprodukter, og her kan nevnes noen: e-læringskurset "nøkler til egen bolig",
informasjonssider og film om ungdomsmedvirkning i planarbeid, film om livsløpsbolig - "pappa på ski",
utvikling av dialogverktøyet www.tilbakeføring.no, og film, informasjons- og veiledningssider om
forståelse og bruk av individuell plan (IP).
Styringsparameter 53: Andel kommuneansatte som er enige i at kommunen møter en samordnet
stat.
Resultatmål: Andel kommuneansatte som oppgir at kommunen møter en samordnet stat skal øke
betraktelig innen 2020
I kommuneundersøkelsen til Husbanken for 2018 oppgav 28% at kommunene at de møter en
samordnet stat. Tilsvarende andel var 26 % i 2015, 24 % i 2016 og 38% i 2017. Det er tilnærmet
ingen økning sett i forhold til refransemålet. Fortsetter utviklingen slik, vil vi ikke nå resultatmålet innen
2020. Det har vært et tiltak de siste årene å etablere regionale fora for Bolig for velferd med statlige
regionale velferdsaktører. Hensikten med regionale foraer er å samle de regionale statlige aktørene om
felles utfordringsbilder, slik at disse i felleskap kan møte kommunene og støtte dem i sin
oppgaveløsning.
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Veiviseren.no er en kanal for informasjon- og veiledning som belyser relevante temaer, også for de
regionale foraene. Pr 31.12.18 hadde veiviseren.no 1320 unike brukere per uke.
Brukerundersøkelsene for 2017 og 2018 viser at 60 % av brukerne oppfatter staten som samordnet i
veiviseren.no.

Målsetting 13: Boligtilbud og tjenester utvikles i dialog med brukerne
Samlet vurdering av målsetting 13:
Resultatet fra 2018 viser at det er en betydelig avstand i målsettingen om at boligtilbud og tjenester
skal utvikles i dialog med brukerne og bruker- og pårørendeorganisasjoner.
En kritisk suksessfaktor innen boligsosialt arbeid er å nyttiggjøre seg av brukernes erfaringer i
politikkutforming og gjennomføring på det strategiske og operative nivået. Rapporteringen fra
kommunene viser at kommunene har et klart forbedringspotensialet på dette området. Direktoratene
har veiledet og utarbeidet arbeidsprosesser på dette området i veivisern.no. Resultatene viser at det
vil kreve en betydelig innsats fra direkotratene og kommunene for at vi skal kunne nå de langsiktige
målene om brukerorientering. Det er også en betydelig avtand til målsettingen om at alle kommuner
skal ha en klagenemd, og andelen har blitt redusert fra 2017. Samtidig viser tallene at de kommuner
Husbanken har programavtale med oftere har klagenemd (89%), sammenlignet med de som ikke har
en slik avtale (81%).
Styringsparameter 54: Andel kommuner som involverer bruker- og pårørendeorganisasjoner i den
kommunale boligplanleggingen.
Resultatmål: Alle kommuner skal innen 2020 involvere bruker og pårørendeorganisasjoner i den
kommunale boligplanleggingen.
I 2018 oppgav 61% av kommunene at de involverer bruker og pårørendeorganisasjoner i den
kommunale boligplanleggingen. Tilsvarende andel var 55 % i 2016 og 58% i 2017. Selv om
utviklingen går i riktig retning, viser resultatet fra 2018 at det er en betydelig avstand til resultatmålet er
nådd. Det finnes artikler, forskningsrapporter, arbeidsprosesser i veiviseren.no på dette tema.
Styringsparameter 55: Andel kommuner som involverer bruker- og pårørende organisasjoner i
utvikling og gjennomføring av kommunale boligprosjekter.
Resultatmål: Alle kommuner skal innen 2020 involvere bruker og pårørende organisasjoner i utvikling
og gjennomføring av kommunale boligprosjekter.
I 2018 oppgav 63% av kommunene at de involverer bruker- og pårørende organisasjoner i utvikling og
gjennomføring av kommunale boligprosjekter. Tilsvarende andel var 59 % i 2016 og 59% i 2017. Selv
om utviklingen går i riktig retning, viser resultatet fra 2018 at det er en betydelig avstand til
resultatmålet er nådd. Det finnes artikler, forskningsrapporter, arbeidsprosesser i veiviseren.no på
dette tema.
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Styringsparameter 56: Andel kommuner som har klagenemd.
Resultatmål: Alle kommuner skal innen 2020 ha klagenemd
I 2018 oppgav 81% av kommunene at de har klagenemd. Tilsvarende andel var 86 % i 2016 og 83%
i 2017. Resultatet fra 2018 viser at det er en betydelig avstand til resultatmålet er nådd. 89% av
kommunene med programavtale med Husbanken oppgir at de har systemer for klagenemd som
ivaretar brukernes rettigheter i forhold til boligsosiale ordninger. 72% blant kommuner uten
programomtale.

Målsetting 14: Innovasjon og utvikling av det boligsosiale arbeidet gjøres i
samarbeid og samhandling mellom ulike involverte aktører
Samlet vurdering av målsetting 14:
Arbeidet er ikke påbegynt. Husbanken vil i løpet av innværende år avklare hvordan dette skal følge
opp.
Styringsparameter 57: Kvalitativ vurdering av innovasjon i det boligsosiale arbeidet
Resultatmål: En utredning som omhandler innovasjon i det boligsosiale arbeidet gjennomføres i løpet
av 2019.
Revidert tiltaksplan i Bolig for velferd foutsetter samarbeider mellom Husbankens regionkontor og
fylkesmannsembetene om etablering av en regional statlig arena for å operasjonalisere tiltaksplanen i
møte med kommunene. Denne innsatsen fører til læring og innvasjon på systemnivå mellom regionale
statlige aktører, mellom regionale statlige aktører og kommuner og innad i og mellom de medvirkende
kommunene.
Husbanken har i løpet av 2018 initiert, gjennomført eller fullført flere prosjekter med kommunene som
bidrar til økt innovasjonstakt i det boligsosiale arbeidet. Blant disse:
1. Asker kommune og Husbanken fullført og dokumentert prosjektet «Askers velferdslab», som er et
helhetlig tjenestekonsept for å skape innbyggerorienterte, bærekraftige bo- og livssituasjoner i
Asker kommune. Asker Velferdslab er en arbeidsform på tvers av kommunens tjenesteområder
som gir innbyggerne koordinerte og treffsikre tjenester i rett tid og saksbehandlingen blir mer
effektiv. Prosjektet er dokumentert i veiviseren.no.
2. Husbanken, pilotkommunene Asker og Ringsaker og SoCentral laget en veileder for tidligfase
innovasjon i rammene av prosjektet Morgendagens Generasjonssamfunn. Veilederen beskriver
hvordan kommunen involverer lokale ressurser, og viser til verktøy som trinn for trinn viser hvordan
komme i gang og gjennomføre en innovasjonssamling.
3. Husbanken videreutviklet behovsmeldingen som benyttes av Husbanken for å sikre en lik dialog
med kommunene. Behovsmeldingen kartlegger behov for økonomiske virkemidler.
Behovsmeldingen har fått sikrere pålogging, raskere saksbehandling og svar samt mulighet til å
søke direkte i behovsmeldingen for startlån og tilskudd til tilpasning og etablering.
4. Husbankens Storbynettverkt har gjennomført prosjektet «God praksis for kommunal eierrådighet»
for å peke på noen viktige rammebetingelser og modeller for hvordan kommunene kan utøve sin
eierrådighet i fortettingsområder. Prosjektet brukte en case Slettebakken i Bergen. Prosjektet
benyttet systemorientert designmetodikk for å beskrive dagens situasjon, innhente refleksjoner og
synspunkter fra deltakerne om det aktuelle temaet og utvikle en felles forståelse for hva en god
praksis for kommunal eierrådighet kan innebære. Prosjektet dokumenteres i veiviseren.no.

Hovedmål 3: Den offentlig innsatsen skal være helhetlig og effektiv
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Målsetting 15: Kommunene tar boligsosiale hensyn i areal- og
samfunnsplanleggingen. Kommunene planlegger for mange nok boliger,
og boliger og nærmiljø av god kvalitet
Samlet vurdering av målsetting 15:
Måloppnåelsen vurdereres som meget god og resultatmålet om at alle kommuner innen 2020 skal ta
boligsosiale hensyn i areal- og samfunnsplanleggingen er nådd. Innsatsen vurderes også som meget
god.
Styringsparameter 58: Andel kommuner som tar boligsosiale hensyn i areal- og
samfunnsplanleggingen.
Resultatmål: Alle kommuner skal innen 2020 ta boligsosiale hensyn i areal- og
samfunnsplanleggingen.
I 2018 oppgav alle kommunene, som har en programavtale med Husbanken, at de tar boligsosiale
hensyn i areal- og samfunnsplanleggingen. Tilsvarende andel var 92 % i 2017. Måloppnåelsen viser at
resultatmålet om at alle kommuner innen 2020 skal ta boligsosiale hensyn i areal- og
samfunnsplanleggingen er nådd. Innsatsen vurderes som meget god. Husbanken gjennomgår denne
tematikken på ulike arenaer som kommunemøter, nettverksmøter og regionale konferanser og
samlinger.

Styringsparameter 59: Kommunen benytter veiviseren i lokalt folkehelsearbeid som støtte i sitt
folkehelsearbeid.
Resultatmål: Innen 2020 skal alle kommuner som jobber med folkehelsetiltak bruke veiviseren i lokale
folkehelsetiltak som støtte.
Veviser for lokale folkehelsetiltak hadde i perioden mars 2018 til mars 2019 539 unike sidevisninger.
Dette er en liten nedgang fra målingen gjort for perioden mai 2017 til mai 2018 med 588 treff.
Reduksjonen i antall unike treff er liten og kan skyldes "naturlige" svingninger ettersom målingen ikke
er gjennomført på samme tidspunkt. Selv om det er en reduksjon i antall unike treff, er det poitivt at
gjennomsnittstiden brukeren er inne på siden øker. Den har økt fra 168 sekunder til 192 sekunder
altså nærmere et halvt minutt. En forklaring på dette kan være at de som faktisk bruker siden
oppplever teksten som relevant til sitt formål.

Hovedmål 3: Den offentlig innsatsen skal være helhetlig og effektiv
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Underveis i arbeidet med resultatrapporten har arbeidsgruppen vurdert læring- og forbedringspunkter.
Disse gir grunnlag for å gjøre forbedringer for å øke måloppnåelsen i strategien. Læringspunktene
som er identifisert underveis i arbeidet med resultatrapporten er i hovedsak læringspunkter som
omhandler behov for justering av styringsinformasjon. Læringspunktene kan også omhandle at det er
behov for mer kunnskap, samt at ansvarlig direktorat må gjøre tilpasninger av egen innsats eller
samhandling med andre aktører innenfor gitt mandat og ramme. Den siste kategorien av
læringspunkter er endringer som krever politiske avklaringer. Dette kan være forslag til
regelverksendringer eller endringer i økonomiske rammer og prioriteringer.
Nedenfor følger en oversikt over identifiserte læringspunkter.
Hovedmål 1:
Styringsparameter 3: Andel LAR-pasienter (legemiddelassistert rehabilitering) i varig egnet
bolig.
Resultatmål: 85% av LAR-pasienter skal bo i varig egnet bolig innen 2020.
Læringspunkt: Det bør rettes en større innsats mot storbyene som har de største utfordringene
knyttet til bosetting av denne målgruppen, for å nå resultatmålet som er satt. Selv om den siste
kartleggingen av bostedsløse også viste en nedgang i antall bostedsløse i storbyene, er det fortsatt de
største byene som har de største utfordringene. Dette bør løftes inn i storbynettverket til Husbanken
og vil også inngå i arbeidet med tiltak 1 i tiltaksplanen til Bolig for velferd.
Styringsparameter 4: Andel som flytter tilbake til voldsutøver.
Resultatmål: Andel som flytter tilbake til voldsutøver etter endt krisesenteropphold skal reduseres med
5 prosentpoeng innen 2020
Læringspunkt: Læringspunkter her omhandler blant annet om resultatmålet (andel beboere som drar
hjem til voldsutøver etter krisesenteropphold) er dekkende i forhold til målsettingen om at
vanskeligstilte i en overgangsfase sikres en varig bolig. Krisesenterstatistikken viser at de som drar
hjem til voldsutøver har kortere opphold, og benytter seg i mindre grad av tilbudene ved sentrene.
Statistikken viser også at et flertall av sentrene (37) har samarbeid med boligkontor i kommunen, men
at samarbeidet i liten grad er formalisert.
Styringsparameter 5:Sosialhjelpsmottakere som er uten bolig.
Resultatmål: Antall sosialhjelpsmottakere uten bolig skal reduseres med 30 % fra 2014 til 2020.
Styringsparameter 7: Andel husstander i midlertidig botilbud med varighet 0-3 mnd.
Resultatmål: Ingen skal bo i midlertidig botilbud i mer enn 3 måneder i 2020.
Styringsparameter 8: Antall husstander i midlertidige botilbud i mer enn 3 måneder.
Resultatmål: Ingen skal bo i midlertidig botilbud i mer enn 3 måneder i 2020.
Styringsparameter 9: Andel barnefamilier i midlertidig botilbud i 0 til 3 måneder.
Resultatmål: Ingen barnefamilier skal oppholde seg i midlertidig botilbud innen 2020.
Styringsparameter 10: Antall barnefamilier i midlertidig botilbud
Resultatmål: Ingen barnefamilier skal oppholde seg i midlertidig botilbud innen 2020.
Styringsparameter 11: Antall husstander med unge i midlertidig botilbud.
Resultatmål: Antall husstander med unge (18-24 år) i midlertidig botilbud skal gå ned med 30 prosent
fra 2016 til 2020.
Styringsparameter 12:Antall husstander med unge i midlertidig botilbud i mer enn 3 måneder.
Resultatmål: Ingen unge (18-24 år) skal bo i midlertidig botilbud i mer enn 3 måneder innen 2020.
Læringspunkter
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Læringspunkter: Resultatmålene som vist over er svært ambisiøse på vegne av NAV-kontorene og
kommunens helhetlige arbeid på bolig og tjenesteområdet. For at Arbeids- og velferdsdirektoratet skal
kunne gi en kvalifisert vurdering av den kommunale innsatsen innen midlertidig botilbud og bolig blant
sosialhjelpsmottakere, er det nødvendig med mer informasjon. Det er vanskelig å si hvordan denne
utfordringen kan løses uten å belaste NAV-kontorene og kommunale tjenester uforholdsmessig mye.
Det blir igangsatt et prosjekt for å utarbeide definisjon og operasjonalisering av nullvisjon mot
bostedsløshet. På bakgrunn av utviklingen på arbeidsmarkedet, inntektsutviklingen og
levekårssituasjonen de siste årene er det fortsatt stort behov for sterkt fokus på tverretatlige
satsningsområder for å styrke overgangen til arbeid, sikre bolig og inkludere grupper som er særlig
utsatt for lavinntekt.
Styringsparameter 17: Andel enslige mindreårige flyktninger bosatt i en kommune innen tre
måneder.
Resultatmål: 50 prosent av alle enslige mindreårige skal være bosatt innen tre måneder.
Læringspunkt: det vurderes å øke resultatmålet.
Styringsparameter 18: Andel barnefamilier som bosettes innen 3 måneder etter at de har fått
vedtak om opphold.
Resultatmål: 50 prosent av alle barnefamilier skal bosettes innen 3 måneder etter at de har fått vedtak
om opphold (kan justeres årlig).
Læringspunkt: det vurderes å øke resultatmålet.
Styringsparameter 20: Antall kommunalt disponerte boliger fremskaffet ved hjelp av tilskudd til
utleieboliger.
Resultatmål: Antall utleieboliger som har fått tilsagn om tilskudd.
Læringspunkt: For 2019 bør resultatmålet justeres i hht tildelingsbrev for 2019 hvor det er satt en
styringsparameter om at minimum 50 mill av tilsagnsrammen til utleieboliger øremerkes til boliger til
rusmiddelavhengige (ref. opptrappingsplanen for rusfeltet).
Styringsparameter 21: Antall omsorgsboliger som har fått tilsagn om investeringstilskudd.
Resultatmål: Tilsagnsrammen for 2018 er på 3 049,6 mill. kroner tilsvarende om lag 1800 heldøgns
omsorgsplasser.
Læringspunkt: Styringsparametere bør tilpasses angivelsen i tildelingsbrevet for 2019
Styringsparameter 25: Antall nye utleieboliger som har fått tilsagn om finansiering gjennom kun
grunnlån.
Resultatmål: Minst 1000 nye utleieboliger skal har fått tilsagn om finansiering gjennom grunnlån pr år
fram til 2020.
Læringspunkt: vurdere å endre resultatmålet fordi det er for høyt grunnet endringer i
markedssituasjonen og etterspørsel, eventuelt kan styringsparametere fjernes i sin helhet.
Styringsparameter 26: Andel kommuner som tar i bruk tilvisningsavtaler for å framskaffe
boliger.
Resultatmål: 10 % av alle kommuner skal innen 2020 ta i bruk tilvisningsavtaler for å fremskaffe
boliger.
Læringspunkt: Vurdere å ta ut styringsparametere, det er få kommuner slik at parametere har liten
verdi samt at innsatsen synliggjøres gjennom andre parametere om tilvisningsavtaler.

Læringspunkter
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Styringsparameter 28: Andel kommunalt disponerte boliger som er tilgjengelige for
rullestolbrukere.
Resultatmål: 55 % av alle kommunalt disponerte boliger skal være tilgjengelige for rullestolbrukere
innen 2020.
Læringspunkt: Det bør vurderes om parameteren skal endres eller fjernes da datakvaliteten er usikker.
Styringsparameter 37: Antall boliger som har fått tilsagn om tilskudd til tilstandsvurderinger.
Resultatmål: Antall boliger som har fått tilsagn om tilskudd til tilstandsvurderinger. Måtall for 2018 er
5000 boliger.
Læringspunkt: Det er store svingninger fra år til år og det ble kun gitt tilskudd på 2,6 millioner i 2018.
Tilskuddet går over i kommunerammen i 2020. Foreslås tatt ut som styringsparameter.
Styringsparameter 35: Antall startlån gitt til refinansiering av eid bolig.
Resultatmål: Antall startlån gitt til refinansiering av eid bolig skal opprettholdes på tilsvarende nivå som
i 2017.
Læringspunkt: styringsparameterer fanger ikke opp behovet og bør revurderes.
Styringsparameter 39: Andel barnefamilier som mottar bostøtte i eid bolig.
Resultatmål: Andel barnefamilier som mottar bostøtte i eid bolig skal øke fra 2016.
Læringspunkt: styringsparameterer sier ikke noe om behov og bør revurderes.
Hovedmål 2:
Styringsparameter 42: Antall kommuner med oppsøkende behandlings- og oppfølgingsteam.
Resultatmål: Økende antall kommuner med oppsøkende behandlings- og/eller oppfølgingsteam,
voksne.
Læringspunkt: Dette styringsparametret virker noe upålitelig. Det er vanskelig å vite hva kommunene
egentlig svarer på her. Det bør erstattes med et nytt styringsparameter; antall kommuner med
kommunale oppsøkende behandlings- og oppfølgingsteam, voksne. Dette er mer presist da vi også
har spørsmål om antall kommuner med oppsøkende team i samarbeid med spesialisthelsetjenesten,
voksne.
Styringsparameter 43: Antall kommuner med oppsøkende team i samarbeid med
spesialisthelsetjenesten.
Resultatmål: Økende antall kommuner med oppsøkende team i samarbeid med
spesialisthelsetjenesten, voksne.
Læringspunkt: I det videre arbeidet kan det være hensiktsmessig å få mer kunnskap om andre
behandlings- og oppfølgingsmodeller enn de vi har satset på til nå. Særlig gjelder dette modeller som
ivaretar brukere med alvorlige ROP-lidelser, i kombinasjon med voldsproblematikk/
sikkerhetsproblematikk. Her må det innhentes mer kunnskap.
Hovedmål 3:
Styringsparameter 59: Kommunen benytter veiviseren i lokalt folkehelsearbeid som støtte i sitt
folkehelsearbeid.
Resultatmål: Innen 2020 skal alle kommuner som jobber med folkehelsetiltak bruke veiviseren i lokale
folkehelsetiltak som støtte.
Læringspunkt: Å telle antall sidevisninger er en nokså begrenset måte å finne ut av om veiviserne
faktisk tas aktivt i bruk i utforming av lokale folkehelsetiltak. Vi vet heller ikke om de som er inne på
Læringspunkter
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sidene våre utgjør primærmålgruppen (kommuner). For å undersøke reell bruk av veiviserne må man
gjennomføre andre typer supplerende undersøkelse. Vi vurderer å gjennomføre ytterligere
informasjonsinnhenting i forbindelse med revisjon av veiviseren. Når vi ser hvilke temaområder som er
mest besøkt, så samsvarer det nokså godt med det vi vet mange kommuner er opptatt av i sitt
folkehelsearbeid. Dette kan tyde på at de faktisk brukes av målgruppen.

Læringspunkter
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0.1 Definisjoner

Definisjoner og veiledning til bruk av skala for kvalitative vurderinger av måloppnåelse og innsats.

Faneblad 1

Faneblad 1:
Rapportering på styringsparameter

Styringsparameternivå. Grunndataarket. All måloppnåelse fylles inn. Informasjon om innsats fylles inn. Det
gjøre en kvalitativ vurdering for både måloppnåelse og innsats. Sammenheng mellom resultat og innsats
drøftes kort. Læringspunkter fylles ut dersom det er noe.

Hvert enkelt direktorat

Faneblad 1.1 til 1.15

1.1 Agg målsetting 1

Målsettingsnivå. Henter kvalitativ informasjon om måloppnåelse og innsats på styringsparameternivå fra
faneblad 1. Det må gjøre en samlet vurdering av måloppnåelse på målsettingsnivå.

Hvert enkelt direktorat/direktoratene
samlet der målsettingen berører flere

Osv.
2

Faneblad 2

Faneblad 2: Hovedmål

Hovedmålnivå. Henter kvalitativ informasjon om måloppnåelse og innsats på målsettingsnivå fra faneblad
1.1 til 1-15. Det må gjøre en samlet vurdering av måloppnåelse på hovedmålnivå.

Direktoratene samlet

3

Faneblad 3

Faneblad 3: Læring

Læringsnivå. Henter kvalitativ informasjon om læringspunkter på målsettingsnivå fra faneblad 1.1 til 1-15.
Det må gjøre en samlet vurdering av læringspunkter på hovedmålnivå.

Direktoratene samlet

Måloppnåelse virkningskjeden

Alternatov vurdering av måloppnåelse. Henter kvalitativ informasjon om måloppnåelse og innsats på
målsettingsnivå fra faneblad 1.1 til 1-15. Det må gjøre en samlet vurdering av måloppnåelse langs
virksningskjeden.

Direktoratene samlet
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Kvalitativ vurdering

Måloppnåelse

Eksempel 2017-rapportering: "Andel som flytter tilbake til voldsutøver
etter endt krisesenteropphold skal reduseres med 5 prosentpoeng innen
2020."
I referansesituasjonen (2015) flyttet 15 prosent tilbake til voldsutøver.

Kvalitativ vurdering

Innsats

---

Betydelig svakere enn referansemål Mer enn 20 prosent flyttet tilbake til voldsutøver i 2017.

---

Betydelig svakere enn referanseinnsats

--

Svakere enn referansemål

18 proent flyttet tilbake til voldsutøver i 2017

--

Svakere enn referanseinnsats

-

Noe svakere enn referansemål
Referansemål: Måloppnåelse ved
oppstart av Bolig for velferd
Bevegelse i retning målet

16 prosent flyttet tilbake til voldsutøver i 2017

-

Noe svakere enn referanseinnsats

Ingen endring fra referansesituasjonen.

0

Referanseinnsats: Innsats ved oppstart av Bolig for velferd

14 prosent flyttet tilbake til voldsutøver i 2017
13 prosent flyttet tilbake til voldsutøver i 2017. Nødvendig årlig endring (1
prosentpoeng per år) for å nå målet i 2020.
Mindre enn 10 prosent flyttet tilbake til voldsutøver i 2017. Oppnåelse av
resultatmål for 2020 allerede i 2017.

+

Noe bedre enn referanseinnsats

0
+
++
+++

Vedlegg

Mål nådd
Overoppfyllelse av målet

++
+++

Ansvarlig

Hvert enkelt direktorat

Bedre enn referanseinnsats
Betydelig bedre enn referanseinnsats
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FRA MRS-SYSTEMET

Målsetting (MS)

RAPPORTERING
Dokumenteres

Målsetting nr.

Målemetode

Læringspunkter
- Er det behov for justering i styringsinfo?
- Er det behov for mer kunnskap?
- Er det behov for tilpasning i egen innsats innenfor gitt mandat og gitte rammer?
- Er det behov for tilpasning i samhandling innenfor gitt mandat og økonomiske rammer?
- Er det behov for endringer som krever politisk avklaring?

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

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

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

HELSEDIR I 2018 hadde 71% av
tjenestemottakerne med
rus og/eller rus og
psykiske problemer
permanent og
tilfredsstillende
bosituasjon mot 73% i
2017. Tilsvarende andel
var 71% i 2016.

0

0

For personer med rusmiddelproblemer alene eller i kombinasjon med psykiske
Liten korrigering i styringsparameteret i tråd med ordlyden i Brukerplan. Endret til "med permanent og
problemer, så vi en bedring i bosituasjonen på 2 prosentpoeng fra i 2016 til
tilstredsstillende bosituasjon.
2017. I 2018 er vi tilbake på 2016 nivå med 71% som skårer grønt i Brukerplan.
Brukerplan skilte fom 2016 ut personer uten rusmiddelproblemer for å kunne få
en bedre egnet rapportering til bruk i Opptrappingsplanen for rusfeltet.
Brukerplan har i 2018 forsøkt å skille også mellom lettere/moderat problematikk
og alvorlig og sammensatt problematikk. Disse tallene skal vi dykke litt mer ned i,
men oversikten er foreløpig unntatt offentlighet inntil rapporten er publisert.

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

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

HELSEDIR I 2018 hadde 86% av
tjenestemottakerne med
kun psykiske problemer
permanent og
tilfredsstillende
bosituasjon mot 87% i
d av
d l
HELSEDIR I2017
2017Til
bodde 78%

0

0

For personer med psykiske problemer uten rusmiddelproblemer, er situasjonen
tilnærmet uendret fra året før. For denne målgruppen ser vi imidlertid at
situasjonen er betydelig bedre enn for personer med rusmiddelproblematikk i
likhet med foregående år.

Liten korrigering i styringsparameteret i tråd med ordlyden i Brukerplan. Endret til "med permanent og
tilstredsstillende bosituasjon.

+

+

NB! Her får vi ikke nye tall før juni 2019 når statusrapporten til Seraf foreligger.
Her er det en liten oppgang på ett prosentpoeng fra fjoråret. Statusrapporten til
LAR som ligger til grunn for målingen, viser tydelig at det er store geografiske
forskjeller på boligforholdene til LAR pasienter i Norge. Det er særlig LAR
pasienter i sykehusområdene knyttet til de store byene som ikke har varig egnet
bolig. Oslo ligger på 62 %, mens Nord-Trøndelag og Førde ligger på 92 %.

NB! Her får vi ikke nye tall før juni 2019 når statusrapporten til Seraf foreligger. Det bør rettes en større
innsats mot storbyene som har de største utfordringene knyttet til bosetting av denne målgruppenfor å nå
resultatmålet som er satt. Selv om den siste kartleggingen av bostedsløse også viste en nedgang i antall
bostedsløse i storbyene, er det fortsatt de største byene som har de største utfordringene. Dette bør løftes
inn i storbynettverket til Husbanken og vil også inngå i arbeidet med tiltak 1 i tiltaksplanen til Bolig for
velferd.

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

Årlig statusrapport om LAR
(Seraf)

LAR-pasientene i varig
egnet bolig. Tilsvarende
andel var 76% i 2014,
77% i 2015 og 77% i
2016.

1

Beboere skal ikke flytte til en
farlig bosituasjon etter
krisesenteropphold

Andel som flytter tilbake til
voldsutøver

Andel som flytter tilbake til voldsutøver Rapportering fra krisesentertilbudene
etter endt krisesenteropphold skal
reduseres med 5 prosentpoeng innen
2020

BUFDIR

I 2017 flyttet 16,9%
tilbake til voldsutøver
etter endt
krisesenteropphold.

--

0

Etter en positiv utvikling fra 2011 til 2014, med reduksjon fra 20 % til 15,4 %
som returnerte til voldsutøver (4,6 prosentpoent), har vi hatt en økning i
treårsperioden fra 2014 til 2017 fra 15,4 % til 16.9 % (1,5 prosentpoeng). Siste
år (fra 2016 til 2017) var økningen fra 16,6 til 16,9 %, dvs. 0,3 prosentpoeng.
Vurdering av innsats: Det er et mål i arbeidet ved krisesentrene at beboerne ikke
flytter hjem til en farlig bosituasjon, og det er mange faktorer som påvirker dette.
Vi vet fra forskning (NOVA 2014) at kommunene ikke i tilstrekkelig grad tar
ansvar for oppfølging av voldsutsatte i en reetableringsfase, inkludert tilbud om
bolig.

Læringspunkter her omhandler blant annet om resultatmålet (andel beboere som drar hjem til voldsutøver
etter krisesenteropphold) er dekkende i forhold til målsettingen om at vanskeligstilte i en overgangsfase
sikres en varig bolig. Krisesenterstatistikken viser at de som drar hjem til voldsutøver har kortere opphold
og benytter seg i mindre grad av tilbudene ved sentrene. Statistikken viser også at et flertall av sentrene
(37) har samarbeid med boligkontor i kommunen, men at samarbeidet i liten grad er formalisert.

Antall sosialhjelpsmottakere uten bolig
skal reduseres med 30 % innen 2020

AVDIR

I 2018 var 4 684
sosialhjelpsmottakere
uten bolig. Dette er en
nedgang på 5 % fra
2014, da 4 993
sosialhjelpsmottakere var
uten bolig

0

+

Utviklingen har gått i riktig retning, men med for lav fart i perioden 2014 til
2018. Vi kan anta at, men ikke vite sikkert, om dette skyldes godt arbeid i NAVkontorene og kommunene. Det vi vet er at Arbeids- og velferdsdirektoratet og de
andre direktoratene har jobbet systematisk med Veiviseren. Vi vet også at
mange NAV-kontor de seinere årene har jobbet godt med tilgrensende felt som
kan avdekke og forebygge boligbehov. Eksempler: Aktivitetsplikt for unge
sosialhjelpsmottakere, Kvalifiseringsprogrammet, oppmerksomhet rundt frafall fra
videregående skole og samarbeid med kommuner for å få oversikt over dem som
snart er ferdige med introduksjonsprogrammet.

For at Arbeids- og velferdsdirektoratet skal kunne gi en kvalifisert vurdering av den kommunale innsatsen
innen midlertidig botilbud og bolig blant sosialhjelpsmottakere, er det nødvendig med mer informasjon. Det
er vanskelig å si hvordan denne utfordringen kan løses uten å belaste NAV-kontorene uforholdsmessig
mye.

1707 fullførte
kartlegginger i 2018.
(1005 innsatte i fengsel
og 702 domfelte som
gjennomførte straff i
samfunnet).

++

++

Resultatmålet er oppnådd.

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

-

0

Utviklingen gikk i riktig retning med moderat fart mot 100 % i perioden 2014 til
2016, men forbedringen stoppet opp fra 2016 til 2018. Vi kan anta at, men ikke
vite sikkert, at utviklingen skyldes godt arbeid i NAV-kontorene og kommunene.

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

-

0

Utviklingen gikk i riktig retning med moderat fart mot 0 i perioden 2014 til 2017,
men med et tilbakeslag i form av en økning til 816 i 2018. Den flate utviklingen
fra 2016 til 2018 kan ha hatt sammenheng med utfordringer knyttet til store
familier som nylig har kommet til Norge.

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

-

0

Etter god utvikling fra 2014 til 2017 beveget andelen seg vekk igjen fra 100 %
ved at den endte på 70 % i 2018.

1

Bostedsløse blant
Sosialhjelpsmottakere som er
sosialhjelpsmottakerne sikres en uten bolig
varig bolig

KOSTRA

1

Bosituasjonen under
Antall kartlegginger med
1700 fullførte kartlegginger i 2018
straffegjennomføring kartlegges Behovs- og ressurskartlegging i
kriminalomsorgen (BRIK)

KDI

1

2

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

Resultatmål (RM)

Personer i LAR-behandling sikres Andel LAR-pasienter i varig
en varig egnet bolig
egnet bolig

1. Vanskeligstilte som er
i en overgangsfase
sikres en varig bolig

Vurdering av Vurdering av
måloppnåelse innsats
(kvalitativt)
(kvalitativt)

LÆRING
Drøftes

Drøftes

Styringsparameter (SP)

1

Måloppnåelse

Vurderes

Kritisk suksessfaktor (KS)

1

Ansvar

Vurderes

Midlertidige boliger brukes kun Andel husstander i midlertidig
Ingen skal bo i midlertidig botilbud i
i korte perioder der det ikke er botilbud med varighet 0-3 mnd mer enn 3 måneder i 2020
mulig å bistå med å finne
umiddelbare, permanente
løsninger

AVDIR

På bakgrunn av resultatet i 2017 er resultatkravet i 2018 satt til 1700 fullførte kartlegginger. Det er
iverksatt tiltak rettet mot forhold som er meldt inn å ligge til hinder for økt måloppnåelse.

KOSTRA

2. Ingen skal bo i
midlertidige botilbud i
mer enn tre måneder

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

Antall husstnader i midlertidige
botilbud i mer enn 3 måneder

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

2

AVDIR

KOSTRA

3

Der midlertidig bolig brukes for Andel barnefamilier i
midlertidig botilbud i 0 til 3
barnefamilier, skal oppholdet
være av kort varighet,
måneder
maksimalt 3 måneder

Ingen barnefamilier skal oppholde seg
i midlertidig botilbud innen 2020.
AVDIR

KOSTRA

Vedlegg
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3

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

3

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

3

3

3. Ingen barnefamilier
eller unge skal tilbringe
tid i midlertidig botilbud

Andel avsluttede akuttopphold i Andelen avsluttede akuttopphold skal
beredskapshjem der barnet var være 75 % innen 2020
plassert etter en akutthjemmel
med en varighet på 0- 3
måneder

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

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

Utviklingen har gått i riktig retning med moderat fart i perioden 2014 til 2018.
Den flate utviklingen fra 2016 til 2018 kan ha hatt sammenheng med
utfordringer knyttet til store familier som nylig har kommet til Norge, men vi kan
ikke vite sikkert og om det er et midlertidig fenomen.

--

-

Antallet husstander med unge i midlertidig botilbud økte fra spørsmålet kom inn i
KOSTRA-skjema 13 i 2016 til 2018. Økningen har skjedd fra et moderat nivå.
Det er uklart hva årsaken kan være. Svingningen kan ha sammenheng med dårlig
rapporteringskvalitet fra enkeltkommuner, spesielle utfordringer knyttet til unge
innvandrere eller mangelfullt sosialfaglig arbeid.

---

-

AVDIR

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

Antallet husstander med unge i midlertidig botilbud i mer enn tre måneder doblet
seg fra spørsmålet kom inn i KOSTRA-skjema 13 i 2016 til 2017. Doblingen
skjedde fra et moderat nivå, og rapporteringen i 2018 og senere kan muligens
belyse om svingningen har sammenheng med dårlig rapporteringskvalitet fra
enkeltkommuner, spesielle utfordringer eller mangelfullt sosialfaglig arbeid.

+

+

BUFDIR

52,7% av avsluttede
akuttopphold i
beredskapshjem der
barnet var plassert etter
en akutthjemmel med en
varighet på 0- 3
måneder i 2018. Det var
54 % i 2017 og
tilsvarende andel var
45 % i 2014.

Det er avsluttet totalt 918 plasseringer i statlige beredskapshjem i 2017 hvor
hjemmel for plassering var akutt/akutt flytting, og at 420 av disse hadde
varighet på over 90 dager. Dette vil si at 54 % av de avsluttede
akuttoppholdene i beredskapshjem hadde en varighet på mellom 0 til 3
måneder. Det har vært en jevn økning i andelen avsluttede akuttopphold i
beredskapshjem med en varighet på 0-3 måneder. I 2014 var det 45%, i 2015
var det 48% og i 2016 var det 50%.

Det er fortsatt mange
barn som venter på
fosterhjem etter dato for
ønsket oppstart. Per
utgangen av desember
2018 er det registrert
254 barn som fortsatt
ventet etter ønsket
oppstartsdato mens i
2017 var det 287 barn
som ventet på
fosterhjem. Utviklingen er
positiv og Bufdir kan vise
til en lavere andel barn
som venter på
fosterhjem.

+++/0/---

+++/0/---

Bufetat har som målsetning at ingen barn skal vente på fosterhjem etter dato for
ønsket oppstart. Vi har ikke nådd målet, og antallet barn som ventet økte til 287
mot slutten av året. Blant disse ventet 246 barn i midlertidige tiltak som
beredskapshjem eller akuttinstitusjon. Styringsparameter knyttet til ventetid på
fosterhjem er antall barn som venter i midlertidig tiltak. I rapporteringen til
Bufetat måles ventetid fra ønsket oppstart. Rapporteringen ble endret f.o.m.
januar 2017 slik at vi ikke har sammenlignbare tall for 2016. Bufetat har jobbet
med å øke kvaliteten på data for ventetid som fremover vil gi et godt grunnlag
for å vurdere vårt arbeid på området.

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

+

+

Måloppnåelsen er som bedre enn referansemålet fra 2014. Innsatsen er vurdert
som noe bedre enn innsatsen i 2014. Husbanken erfarer at målrettet informasjon
og opplæring om bostøtteordningen bidrar til at kommunene har fått økt
kunnskap og veiledning om ordningen. Husbanken har i arbeidet med kommunene
informert om bostøtteordningen på ulike arenaer som kommunemøter,
nettverksmøter, regionale konferanser og samlinger. I Veiviseren er det digitale
kurs for saksbehandlere.

I 2018 ble 83 % bosatt
innen seks mnd.
Tilsvarende andel var
76 % i 2017. Andelen
var på 81 % i 2016 og
51 % i 2015.

-

++

Det ble bosatt 4 903 flyktninger i 2018. 224 Kommuner har gjort en stor innsats
de senere år ved å øke bosettingskapasiteten og redusere tiden som brukes på å
forberede bosetting av den enkelte flyktning. Overføringsflyktningene utgjorde
om lag halvparten av de bosatte flyktningene i 2018, mot en fjerdedel i 2017.
Endringen skyldes en kombinasjon av lavere asylankomster og vedtak i Stortinget
om flere overføringsflyktninger. I 2018 bosatte IMDi 778 familier med barn,
hvorav et stort antall var overføringsflyktninger. De færreste av disse ble bosatt
innen tre måneder, som er målsettingen. Tidsbruken var i hovedsak knyttet til
utreiseprosedyrer. Bosettingskommunene skal også ha tilstrekkelig med tid til å
klargjøre bopel og tjenestetilbud. IMDi arbeider med å korte ned ventetiden i
bosettingsarbeidet.

- ikke behov for justering av styringsinfo,
- gjennom forskning (FoU-oppdrag) og våre regionkontorer innhenter IMDi stadig kunnskap om bosetting
- nei, men det vurderes gjennom hele året
- nei

I 2018 ble 63 % bosatt
innen tre mnd.
Tilsvarende andel var 62
% i 2017.

+++

++

I 2018 ble 194 enslige mindreårige bosatt, hvilket utgjør om lag en fjerdedel av
antallet som ble bosatt i 2017. Til sammen 71 kommuner bosatte enslige
mindreårige i 2018. Hovedårsaken til at bosettingen av enslige mindreårige går
raskere enn foregående år, er at IMDi har økt tilgang på tilgjengelige
bosettingsplasser i kommunene. Mange kommuner har i tråd med det høye
bosettingsbehovet de siste årene opparbeidet kompetanse og etablert gode boog omsorgstilbud tilpasset enslige mindreårige. I 2018 måtte mange kommuner
avvikle eller nedskalere dette tilbudet til enslige mindreårige.

- ikke behov for justering av styringsinfo,
- gjennom forskning (FoU-oppdrag) og våre regionkontorer innhenter IMDi stadig kunnskap om bosetting
- nei, men det vurderes gjennom hele året
- nei
Vurdere å øke resultatmålet

Intern rapportering (BUFDIR)

3

+

AVDIR

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

+

husstander med unge seg
i midlertidig botilbud.
Tilsvarende antall var
208 i 2016 og 374 i
2017.

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

I 2018 oppholdt 221
husstander med barn seg
i midlertidig botilbud.
Tilsvarende antall var
363 i 2014, 324 i 2015,
212 i 2016 og 223 i
I2017
2018 oppholdt 478

BUFDIR

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

Tha - Bufdir har ikke vurdert med pluss og minus grunnet dårlig kvalitet på parameteren

Andel barnefamilier som mottar Andel barnefamilier som mottar
bostøtte
bostøtte skal øke

HB

3

HB-statistikk
Kommunene har tilstrekkelig
antall bosettingsplasser

Tid fra vedtak om opphold til
bosatt i en kommune

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

4

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

4
4. Rask bosetting av
flyktninger i kommunene
Bosettingsstatistikk IMDi

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

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

4

I 2018 ble 24 % av
barnefamiliene bosatt
innen tre måneder .
Tilsvarende andel var 62
% i 2017.

--

++

I 2018 var antall
kommunalt disponerte
boliger 110 171 .
Tilsvarende antall var
105 567 i 2014, 107
129 i 2015 og 108 833
i 2016, og 110 994 i
2017
I 2018 ble det
framskaffet 675
kommunalt disponerte
boliger ved hjelp av
tilskudd til utleieboliger.
2017: 1334

+

+

0

+

I 2018 ble det gitt 2332
tilsagn om heldøgns
omsorgsplasser. Dette
fordelte seg på 957
omsorgsboliger og 1375
sykehjemsplasser.

+++

++

Bruttoinvesteringene til
boligformål per
innbygger var 1506
kroner i 2018 og har økt
med 25 % siden 2014. .
Investeringsutgiftene
viser en liten økning
sammenlignet med 2017
da det var en nedgang.

+++

+

Fortsetter utviklingen med tilsvarende økning vil måloppnåelsen være betydelig
høyere enn resultatmålet for 2020. Innsatsen til kommunene er vurdert som god.
Investeringer til boligformål er et mål på aktiviteten og ressursinnsatsen i
kommunene. Investeringene varierer mye fra år til år for den enkelte kommune,
og særlig større byggeprosjekter kan gi store utslag bestemte år. Imidlertid
dokumenterer tallene at det er foretatt betydelige investeringer i kommunene de
siste årene som her bidratt til en bedring av tilbudet overfor vanskeligstilte
grupper i boligmarkedet.

I 2018 ble det
framskaffet 98 nye
kommunalt disponerte
boliger for målgruppen
med rusmiddelproblemer
og/eller psykiske lidelser
( 58 gjennom tilskudd
utleieboliger og 40
gjennom
investeringstilskudd).

++

++

Fortsetter utviklingen slik pr år vil resultatmålet være nådd i 2020 selv om det var
en nedgang i antall tilskudd gitt i 2018. Husbanken har fulgt dette opp i sin
dialog med kommunene og tatt opp temaet på flere fagsamlinger. I
styringssignaler fra KMD til landets fylkesmenn, gjennom Husbankens regionkontor
og det regionale samarbeidet omkring tiltak 1 i tiltaksplanen til strategien Bolig
for velferd, er samtidighet i boligtilbud og tjenester til målgruppen adressert.

+++

++

Måloppnåelsen med 210 er betydelig høyere enn referansemålet på 120
boliger for 2018. Arbeidet med tilvisningsavtaler inngår i Husbanken sitt
kommuneprogram. I Veiviseren omtales tilvisningsavtaler, det er etablert
arbeidsprosesser, det er eksempler fra kommuner og det er laget filmer om tema.

--

+

Måloppnåelsen med 219 utleieboliger som har fått tilsagn om finansiering
gjennom grunnlån er dårligere enn referansemålet med minst 1000 nye
utleieboliger årlig fram til 2020. Dette skyldes blant annet god tilgang på
lånemidler i private banker. I tillegg er det en generell nedgang i etterspørsel
etter lån og tilskludd til utleieboliger, samtidige en vekst i bruken tilvinsgsavtaler.
Innsatsen vurderes som god gjennom Husbankens arbeid med kommunene og
bransjen.

++

++

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

IMDI

Bosettingsstatistikk IMDi
Fremskaffe flere egnede
komunalt disponerte boliger

Antall kommunalt disponerte
boliger

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

5

KOSTRA
Antall kommunalt disponerte
boliger fremskaffet ved hjelp
av tilskudd til utleieboliger

Antall utleieboliger som har fått tilsagn
om tilskudd.

HB

5

HB-statistikk
Antall omsorgsboliger som har
fått tilsagn om
investeringstilskudd

Tilsagnsrammen for 2018 er på 3
049,6 mill. kroner tilsvarende om lag
1800 heldøgns omsorgsplasser.

5

HB

Det ble bosatt 778 barnefamilier i 2018. To tredjedeler av disse var
barnefamiliene som kom som overføringsflyktninger og om lag en tredjedel av
familiene ble bosatt fra mottak.Ventetiden for barnefamiliene som bosettes fra
mottak økte gjennom 2018. En av hovedårsakene er den høye andelen
barnefamilier der en eller flere i familien har en oppholdstillatelse som ikke gir
grunnlag for bosetting. Dette gjaldt halvparten av barnefamiliene som ventet på
bosettingen ved utgangen av året (66 familier, 218 personer). Løsningen for noen
av familiene er at de får en kommune å flytte til samtidig som at UDI inngår
særavtale med kommunen (kalt alternativ mottaksplassering) for de
familiemedlemmene som ikke har oppholdstillatelse. Det er imidlertid ofte
vanskelig å få til slike avtaler med kommuner, da personene uten ordinær
tillatelse verken utløser integreringstilskudd eller har rett på introduksjonsprogram,
og det er ofte manglende vilje til å ta imot personer med slike tillatelser.Dersom
man skiller mellom barnefamiliene som venter hvor en eller flere har et slikt
vedtak og barnefamiliene hvor alle har rett til bosetting, er ventetiden henholdsvis
22,0 måneder og 4,6 måneder.

- ikke behov for justering av styringsinfo,
- gjennom forskning (FoU-oppdrag) og våre regionkontorer innhenter IMDi stadig kunnskap om bosetting
- nei, men det vurderes gjennom hele året
- nei
Vurdere å øke resultatmålet

Antallet kommunalt disponerte boliger har økt med 4,4 % siden 2014. Etter en
jevn økning gikk antall boliger ned med 823 i 2018 og derfor er det tvilsomt om
resultatmålet vil være nådd i 2020. Innsatsen har vært stor, men etterspørslen
etter tilskudd har vært lav i 2018 noen som kan ha påvirket utviklingen. Vi
vurderer at Husbankens innsats ut mot kommunene, gjennom vektleggingen av
boligsosiale hensyn i planarbeidet og arbeidet med boligfremskaffelsesstrategier,
har bidrsatt til et tilbidet har økt. I Veiviseren finnes arbeidsprosesser relatert til
tema.
Læring
For 2018 foreligger ikke resultatmål for måloppnåelsen, i motsetning til
foregående år, men innsatsen vurderes som god. Tilsagnsrammen for tilskuddet
var ekstraordinært høyt i 2015 og 2016 blant annet for å kunne bosette flere
flyktninger. Husbanken har registrert en nedgang i søknader fra kommunene i
2018. Redusert bosettingsbehov, og et mulig tilbudsoverskudd, har sannsynligvis
redusert kommunenes etterspørsel etter tilskuddet. I tillegg til økt tilgang på
boliger i det private leiemarkedet som også har bidratt til å dempe behovet for
kommunalt disponerte utleieboliger. Kommunene har investert mye i utleiesektoren
de siste årene, behovet nå har avtatt noe. Etter mange år der tilsagnsrammen ble
benyttet i sin helhet, og ofte økt gjennom året, ble det i 2018 bare gitt tilsagn for
i underkant av 50% av den opprinnelige tilsagnsrammen.
For 2019 bør resultatmålet justeres i hht tildelingsbrev for 2019 hvor det er satt en styringsparameter om
at minimum 50 mill av tilsagnsrammen til utleieboliger øremerkes til boliger til rusmiddelavhengige (ref.
opptrappingsplanen for rusfeltet).
Måloppnåelsen og innsatsen er god gjennom et tett og godt samarbeid mellom
kommunene og Husbanken. I 2018 ble hele tilsagnsrammen benyttet.

Styringsparameteret bør tilpasses angivelsen i tildelingsbrevet for 2019
Kommunens økonomiske
prioriteringer til investering i
den kommunale boligmassen

Brutto investeringer til
boligformål per innbygger

Brutto investeringer skal øke med 5 %
årlig frem til 2020

HB

5

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

5

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

5

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

5. Det utvikles et variert
tilbud av egnede
boliger i kommunene

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

HB-statistikk
Minst 120 nye utleieboliger med
kommunal tilvisningsavtale har fått
tilsagn om finansiering med grunnlån
uten tilskudd til utleieboliger i 2018
(antall utleieboliger - justeres hvert år)

I 2018 ble inngått
tilvisningsavtaler for til
sammen 210 boliger.
HB

HB-statistikk
Antall nye utleieboliger som har Minst 1000 nye utleieboliger skal har
fått tilsagn om finansiering
fått tilsagn om finansiering gjennom
gjennom kun grunnlån
grunnlån pr år fram til 2020
5

HB

I 2018 ble det gitt
tilsagn om finansiering
gjennom grunnlån til 219
nye utleieboliger.
Tilsvarende antall var
317 i 2014, 619 i 2015
og 603 i 2016, 355 i
2017.

HB

Ca. 30 kommuner fikk
tilsagn fra 2016 til
2018. Dette tilsvarer 6
%.

HB-statistikk

5

Andel kommuner som tar i bruk
tilvisningsavtaler for å
framskaffe boliger

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

Vedlegg

vurdere å endre resultatmålet fordi det er for høyt grunnet endringer i markedssituasjonen og etterspørsel.

Vurdere å ta ut styringsparameteret, det er få kommuner slik at parameteret har liten verdi samt at
innsatsen synliggjøres gjennom andre parametere om tilvisningsavtaler
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Økt gjennomstrømming i
kommunalt disponerte boliger

Antall nyinnflyttede sett i
forhold til totalt antall
kommunalt disponerte boliger

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

5

HB

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

-

+

Fortsetter utviklingen slik pr år vil resultatmålet ikke bli nådd i 2020.
Måloppnåelse er nådd når gjennomstrømningen er på 13,5 % i 2020.
Husbanken gir informasjon om gjennomstrømning i kommunale boliger til
kommunene. Husbanken gjennomgår gjennomstrømning på ulike arenaer som
kommunemøter, nettverksmøter og regionale konferanser og samlinger. I
Veiviseren har vi arbeidsprosess, forskningsrapport og gode eksempler om
tematikken. Det er mindre etterspørsel og kortere venteliser som forklarer mye at
årsaken. Gjennomstømmingen var i 2018 lavere enn i 2014.

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

0

+

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

I 2018 gikk nær 50 %
av alle tilskudd til
utleieboliger til boliger
over 60 kvm. eller mer.

+++

+

I 2018 var ca. 25 % av
boligene med
tilvisningsavtaler over 60
kvm. eller mer.
I 2018 oppgav 78% at
kommunen har etablert
rutiner for veiledning om
det private
leiemarkedet.
Tilsvarende andel var 74
% i 2015, 77% i 2016
og 79% i 2017.
I 2018 ble det utbetalt
6900 startlån.
Tilsvarende antall var
8806 i 2014, 7316 i
2015 og 6945 i 2016.
6905 i 2017.

++

+

+

+

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

0

++

I 2018 ble 55% av
startlånet utbetalt til
husstander med barn.
Tilsvarende andel var 47
% i 2014, 50 % i 2015
og 51% i 2016, 53 % i
2017
I 2018 ble 46 % av
tilskudd til etablering
utbetalt til husstander
med barn. Tilsvarende
andel var 39 % i 2014
og 2015, og 40 % i
2016, 44 % i 2017
I 2018 ble det gitt 1298
startlån til refinansiering
av eid bolig. Tilsvarende
antall var 1201 i 2014,
1209 i 2015, og 1336 i
2016. og 1382 i 2017

+++

++

Resultatmålet ble endret i 2017 pga endringer i retningslinjene. Bruken av
startlån viser ingen endring fra året før. Bruk av startlånet har vært ett
gjennomgående tema på mange konferanser. Bruk av startlånet var også et
hovedtaema på den boligsoisale lederkonferansen 2018. Husbanken har også
arrangerte dialogmøter og fagdager, hvor temaet har vært formidling av
forskningsresultater som viser at flere vanskeligstilte kan eie sin egen bolig med en
effektiv og forsvarlig saksbehandling. Bruken av startlånet viser en stadig
vridning av bruken i retning av mottakere som anses som varig vanskeligstilt på
boligmarkedet.
Måloppnåelsen på 55 % er høyere enn referansemålet på 50% for hvert år i
strategiperioden. Husbanken hadde tilnærmingen "eie først" for barnefamilier
som tema på den boligssosiale lederkonferansen i 2018. Videre var dette tema
på fagdager, i oppfølgingssamtaler og andre naturlige arenaer. Husbanken har
kommunisert tydelig til kommunene våre krav og forventninger til bruken av
startlån som virkemiddel.

-

+

Måloppnåelsen er noe svakere enn det årlige resultatmålet. Husbanken vurderer
likevel innsatsen som god. "Eie først" overfor barnefamilier var hovedtema på
den boligsoisale lederkonferansen 2018.Veiledning om etablering av
barnefamilier i eid bolig har vært tema på flere samlinger arrangert av
Husbanken og i samarbeidsmøter med kommunene.

-

+

Måloppnåelsen vurderes til noe svakerer enn refransemålet. Innsatsen vurderes til
god. Bruk av startlånet har vært ett gjennomgående tema på mange
konferanser, og bruk av startlånet var også et hovedtaema på den boligsoisale
lederkonferansen 2018. Husbanken har arrangerte dialogmøter og fagdager,
hvor refinansiering ved bruk av startlån av eid bolig har vært tema.

I 2018 ble det gitt
tilsagn om tilskudd til heis
i 559 boliger, mot 446
boliger i 2017.

0

0

Både måloppnåelse og innsatsen er i henhold til referansemålet og
referanseinnsatsen. Den høye søknads inngangen har gjort det mulig å prioritere
heiser av høyere kvalitet som når flere leiligheter. Tilsagnsrammen er redusert fra
2017.

I 2018 ga Husbanken
2,6 millioner kroner i
tilskudd til å
tilstandsvurdere 2806
boliger. I 2017 ga
Husbanken 6 millioner
kroner til 7421boliger.

0

0

I 2018 var gjenstående
ramme 114, 1 million
som utgjorde 55 % av
rammen. I 2017 var
gjenstående ramme 74,9
mill. kroner, som utgjorde
37 % av rammen. ( 93
mill. kroner som utgjorde
37 % i 2014)

--

KOSTRA
Øke antall kommunalt
Andel kommunalt disponerte
55 % av alle kommunalt disponerte
disponerte boliger som er
boliger som er tilgjengelige for boliger skal være tilgjengelige for
tilgjengelige for rullestolbrukere rullestolbrukere
rullestolbrukere innen 2020
(UU)
6

6. Utleieboliger skal
være av god kvalitet i
et godt bomiljø

HB

KOSTRA

6

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

HB
HB-statistikk

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

6

HB
HB-statistikk

Kommunene gir veiledning om
det private leiemarkedet
7. Vanskeligstilte får
veiledning om det
private leiemarkedet

7

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

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

Antall som har kjøpt bolig ved
hjelp av startlån

Antall husstander som har kjøpt bolig
ved hjelp av startlån skal øke ifht
2017.

HB

HB sin kommuneundersøkelse
Målrettet bruk av startlån og
tilskudd til etablering for økt
eieretablering
8

HB

HB-statistikk
8. Vanskeligstilte får
hjelp til å kjøpe bolig

Andel av startlån utbetalt til
husstander med barn.

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

8

HB

HB-statistikk
Andel av tilskudd til etablering Minst 50 % av rammen til tilskudd til
utbetalt til husstander med barn etablering skal gå til barnefamilier
(gjelder hvert år i strategiperioden)
8

HB

HB-statistikk
Startlån som virkemiddel for
Antall startlån gitt til
refinansiering slik at en god og refinansiering av eid bolig
trygg bosituasjon opprettholdes

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

9

HB

Det bør vurderes om parameteren skal endres eller fjernes
Måloppnåelsen på nær 50 % er betydelig høyere enn referansemålet på 20 %.
Husbanken gjennomgår temaer innen tilskudd til utleieboliger på ulike arenaer
som kommunemøter, nettverksmøter og regionale konferanser og samlinger, samt i NB bør justeres slik at det sammenfall med tekst i Årsmeldingen: Nær halvparten av nye kommunalt
dialog om behovsmeldingen og søknad om tilskudd til utleieboliger.
disponerte boliger finansiert med tilskudd til
utleieboliger var på 60 m2 eller mer i 2018. - 65 ller 60 kvm?
Måloppnåelsen ligger over referansemålet. Innsatsen vurderes som god gjennom
Husbankens arbeid med kommunene og bransjen.

HB-statistikk
Økt satsing på etterinstallering
av heis

Antall boliger som har fått
tilsagn om tilskudd til heis

9

Antall boliger som har fått tilsagn om
tilskudd til heis skal øke med 10% i
2017 (prosentsats justeres hvert år)

HB
HB-statistikk

Økt bruk av tilskudd til
tilstandsvurderinger

Antall boliger som har fått
tilsagn om tilskudd til
tilstandsvurderinger

Antall boliger som har fått tilsagn om
tilskudd til tilstandsvurderinger. Måtall
2018 5000 boliger

9
9. Vanskeligstilte som
bor i en eid bolig skal
ha en god og trygg
bosituasjon

HB

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

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

9

HB

HB-statistikk

Vedlegg

+

Nedgangen må sees i sammenheng med nedgangen i bruk av grunnlån til
oppgradering. Tilskudd til tilstandsvurdering utløser ofte en lånesøknad.
Utviklingen fra 2016 til 2018 er negativ. Måltallet om 5 % av andel av
disponibel ramme er utfordrende å nå. Mange kommuner, som har hatt midler
stående ubenyttet fra tidligere år, har begynt å bruke av disse. Tettere
oppfølging av kommuner som har midler stående igjen og bevisstgjøring gjennom
behovsmeldingen for programkommuner, har gjort at flere kommuner bruker
tilskuddet.

Det er store svingninger fra år til år og det ble kun gitt tilskudd på 2,6 millioner i 2018. Foreslås tatt som
styringsparameter.

Tilskuddsordningen vil gå inn i rammeoverføringen til kommunene fra 2020. Ingen tiltak
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Bostøtten som virkemiddel for å Andel barnefamilier som mottar Andel barnefamilier som mottar
bidra til god og trygg
bostøtte i eid bolig
bostøtte i eid bolig skal øke fra 2016
bosituasjon for barnefamilier

I 2018 bodde 11 % av
barnefamiliene som
mottok bostøtte i eid
bolig. Tilsvarende andel
var 13,5% i 2014,
13,6% i 2015 og 13,0%
i 2016, og 10 % i 2017

-

+

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

I 2018 oppgav 80% at
kommunen har etablert
samarbeid og systemer
for husstander som står i
fare for å bli kastet ut
av boligen. Tilsvarende
andel var 75% i 2015,
81% i 2016 og 79% i
2017.

+

+

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

++

++

Kommunerapporteringen IS 24/8 for 2018 viser at den totale kapasiteten i
tjenesteapparatet på rus og psykisk helsefeltet har økt med 1029 nye årsverk
fra 2017 til 2018. Dette er en økning på 8,9 prosentpoeng og er den største
økningen i årsverk fra et år til et annet siden Opptrappingsplanen for psykisk
helse ble avsluttet i 2008. Det forventes en fortsatt økning av årsverksinnsatsen
innen tjenesteområdene rus og psykisk helsefeltet i løpet av
opptrappingsplanperioden for rusfeltet knyttet til bruk av tilskuddsordnigner og
rammeoverføringer til kommunene.

Ingen endring nødvendig. Det forventes fortsatt økning i antall årsverk knyttet til tilskuddsmidler og
rammeoverføringer til kommunene knyttet til Opptrappingsplan rus.

HELSEDIR 105 kommuner i 2018.
110 kommuner i 2017.
(106 kommuner i 2016)

0

0

Her er det en liten nedgang fra året før, men vi ser igjen at antall oppsøkende
samhandlingsteam i samarbeid med spesialisthelsetjenesten øker. Dette vurderes
å være en hensiktsmessig utvikling, men tanke på bedre samhandling mellom
kommune og spesialisthelse, kortere behandlingstid i døgninstitusjon samt
nedbygging av institusjoner i psykisk helsevern. Kommunene rapporterer imidlertid
også om en økning i antall kommunale oppsøkende behandlings- og/eller
oppfølgingsteam (fra 49 kommuner i 2017 til 52 kommuner i 2018).

NB! Dette styringsparametret virker noe upålitelig. Det er vanskelig å vite hva kommunene egentlig svarer
på her. Det bør erstattes med et nytt styringsparameter; Antall kommuner med kommunale oppsøkende
behandlings- og oppfølgingsteam, voksne. Det er mer presist i og med at vi også har spørsmål om antall
kommuner med oppsøkende team i samarbeid med spesialisthelsetjenesten, voksne. Antall kommunale
oppsøkende behandlings- og/eller oppfølgingsteam var i 2017 49 kommuner og i 2018 52 kommuner.

HELSEDIR 77 kommuner i 2018. I
tillegg rapporteres det
at flere nye team er
under planlegging.
Tilsvarende tall er 70
kommuner i 2017 (48
kommuner i 2016).

+

++

Resultatene viser et økende antall kommuner med oppsøkende behandlings- og
oppfølgingsteam i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Gjennom
tilskuddsordning og opplæringsprogram stimuleres kommuner og helseforetak til å
opprette organisatorisk forpliktende samhandlingsteam etter modell av ACT og
FACT. Det er særlig opprettelsen av nye FACT team og andre oppsøkende
samhandlingsteam som er økende. Vi vet at det er mange nye forprosjekter i
gang knyttet til opprettelse av FACT team rundt om i landet. Dette er en ønsket
og politisk villet utvikling og et mål i opptrappingsplan rus.

Jeg har satt inn at det gjelder voksne i resultatmålet. Tror det kan være lurt å skille fra type oppsøkende
tjenester i barn og unge. I det videre arbeidet kan det være hensiktsmessig å også få mer kunnskap om
andre behandlings- og oppfølgingsmodeller enn de vi har satset på til nå, spesielt gjelder dette modeller
som ivaretar brukere med alvorlige ROP lidelser gjerne i kombinasjon med
voldsproblematikk/sikkerhetsproblematikk. Her må vi innhente mer kunnskap.

Gjennom
Økende andel brukere opplever i stor
brukererfaringsundersøkelsen - I grad/svært stor grad å ha fått
hvilken grad opplever brukeren praktisk hjelp til å skaffe bolig
å ha fått praktisk hjelp til å
skaffe bolig

HELSEDIR 43 % opplever å i stor
grad/svært stor grad å
ha fått praktisk hjelp til å
skaffe bolig

0

0

NB! Her vil vi ikke få en ny måling før i 2020. Det blir første måling som kan gi
noe informasjon om utviklingen. I forbindelse med Opptrappingsplanen for
rusfeltet vil Helsedirektoratet ha et kontinuerlig blikk på utviklingen av både
kapasitet og kvalitet i tjenestetilbudet. I tillegg til Brukerplan og
Kommunerapporteringen IS 24/8, skal brukernes erfaringer med tjenestene også
etterspørres gjennom en nasjonal representativ brukerundersøkelse i
opptrappingsplanperioden. Det er postitivt at nesten halvparten av de spurte
opplever å i stor grad/svært stor grad å ha fått praktisk hjelp til å skaffe bolig.
26 % opplyser imidlertid å ikke ha fått hjelp på dette området i det hele tatt.
Det blir spennende å følge med på om oppbygging av tjenester til målgruppen
også vil oppleves kvalitativt bedre av brukerne.

Nytt resultatmål fom 2018. Her vil vi ikke få en ny måling før i 2020. Det blir første måling som kan gi noe
informasjon om utviklingen.

Gjennom
Økende andel bruker opplever i stor
brukererfaringsundersøkelsen -I grad/svært stor grad å ha fått
hvilken grad opplever brukeren praktisk hjelp til å mestre boforholdet
å ha fått praktisk hjelp til å
mestre boforholdet sitt

HELSEDIR 30% opplever å ha fått
god bistand til å mestre
boforholdet

0

0

NB! Her vil vi ikke få en ny måling før i 2020. Det blir første måling som kan gi
noe informasjon om utviklingen. En betydelig lavere andel av brukerne, 30 %,
opplever i stor grad/svært stor grad å ha fått praktisk hjelp til å mestre
boforholdet. Dette vurderes å ikke være godt nok. Det skal fortas tre målinger i
løpet av opptappingsplan rus perioden og først neste år, vil vi se om vi går i
retning av resultatmålet da årets måling vil fungere som en baseline. Den samme
undersøkelsen viser at så mange som 25 % opplyser å ikke ha fått praktisk hjelp
til å mestre boforholdet i det hele tatt.

Nytt resultatmål fom 2018. Her vil vi ikke få en ny måling før i 2020. Det blir første måling som kan gi noe
informasjon om utviklingen.

++

0

IMDi har innarbeidet aktuelle styringsparameter i målstrukturen eller som
styringsinformasjon i månedlig rapporter til Justis- og beredskapsdepartementet.
Bufdir har tre av de aktuelle styringsparameter som årlig rapportering i
krisesenterrapporteringen og årsrapporten. Videre blir det utført uttrekk fra
interne systemer. Tall om bolig og barnefattigdom, som kan benyttes som
støttedata, ligger tilgjengelig på barnefattigdom.no.
Arbeids- og velferdsdirektoratet benytter årlige SSB-tall fra KOSTRA til NAVs
styringsparametere og kommenterer disse. Fra og med 2016 har vi også fått inn
tall på unge i midlertidig botilbud i KOSTRA. Husbanken har i sitt
styringsdokument for 2017 lagt inn et styringsparameter som sier at
styringsparametere fra sluttrapporten bedre styringsinformasjon skal
implementeres

+

+

Husbanken og Arbeids- og velferdsdirektoratet fikk fra og med 2016 inn to
indikatorer i KOSTRA-skjema 13. Disse gjaldt antall husstander med unge i
midlertidige botilbud og antall husstander med unge i midlertidige botilbud i mer
enn 3 måneder. Vi har foreløpig ikke lyktes med å få inn nytt spørsmål om antall
barnefamilier som tildeles bolig som følge av at SSB har vært varsom med å
gjøre endringer i KOSTRA mens de har modernisert sin statistikkproduksjon.

9

HB

HB-statistikk
10

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

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

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

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

HB

HB sin kommuneundersøkelse
HELSEDIR 12 563 i 2018.
Tilsvarende var antallet
11 534 i 2017, 11 063 i
2016 og 10 429 i 2015.

Sikre tilstrekkelig oppbygging Antall årsverk rapportert totalt i Økt antall årsverk i tjenstene til
av kapasitet i kommunens rus og psykisk helse- og rusarbeid for personer med psykiske og/eller
rusrelaterte vansker /lidelser, voksne
voksne
psykisk helsetjeneste
11

IS 24/8
Sikre tilstrekkelig oppbygging
av oppsøkende team i
kommunen

Antall kommuner med
oppsøkende behandlings- og
oppfølgingsteam

Økende antall kommuner med
oppsøkende behandlings- og/eller
oppfølgingsteam, voksne

Sikre tilstrekkelig oppbygging
av oppsøkende team i
samarbeid med
spesialisthelsetjenesten

Antall kommuner med
oppsøkende team i samarbeid
med spesialisthelsetjenesten

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

11

IS 24/8

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

11

IS 24/8

11

11

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

Antall styringsparametere fra
prosjektet bedre
styirngsinformasjon som
implementeres i direktoratene

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

Kvalitativ vurdering

ALLE DIR/
HB

12

Felles status og
avviksrapportering

12

Vedlegg

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

Antall styringsparametere fra
prosjektet bedre
styirngsinformasjon som
implementeres i direktoratene

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

ALLE/
Avdir

Husbanken og Arbeidsog velferdsdirektoratet
har brukt KOSTRAarbeidsgruppa for
kommunalt disponerte
boliger til å få inn nye
indikatorer på unge i
midlertidig botilbud.
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Iverksette tiltak for å sikre at
tilgjengelige og nye
styringsparametere i Bedre
stryingsinformasjon
implementeres

Antall styringsparametere fra
prosjektet bedre
styirngsinformasjon som
implementeres i direktoratene

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

12

12

12

12

0

++

Styringsparametrene er
implementert i Hdir

+

+

De samme styringsparametrene benyttes i arbeidet med oppfølging av
Opptrappingsplanen for rusfeltet.

Styringsparamterne over
på bosetting inngår i
IMDis målstruktur og
tildelinsgbrev for 2018

+

+

På bakgrunn av de store svingningene i bosettingsbehovet de siste årene, har
IMDi i 2018 utarbeidet en strategi for opp- og nedbygging av
bosettingskapasiteten. Formålet med strategien er at både IMDi og
samarbeidspartere i stat og kommunesektor skal være bedre rustet for raske og
store svingninger i bosettingsbehovet i årene fremover. Dette forutsetter et tett og
forpliktende samarbeid. Strategien forbereder både stat og kommune på
variasjoner i bosettingsbehov og kapasitet, og bidrar til økt forutsigbarhet i
beredskapen for variasjonene.

Kvalitativ vurdering x

++

++

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

Kvalitativ vurdering xx

++

++

Veiviseren har en aktiv redaksjon som møtes månedlig for revidering,
oppdatering og utvikling av nytt innhold. Det er i gjennomsnitt 3 oppdateringer
per 14. dag, som sendes ut på e-post til de som abonnenrer på tjenesten "Hold
deg oppdatert".

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

0

+

Det er tilnærmet ingen økning sett forhold til refransemålet. Fortsetter utviklingen
slik, vil vi ikke nå resultatmålet innen 2020. Det har vært et tiltak de siste årene å
etablere regionale fora for Bolig for velferd med statlige regionale
velferdsaktører. Hensikten med de regionale foraene er å samle de regionale
statlige aktørene om felles utfordringsbilder, slik at disse i felleskap kan møte
kommunene og støtte dem i sin oppgaveløsning. Veiviseren er en informasjons og
veiledningskanal innfor bolig- og tjenestområdet. Pr 31.12.18 var det 1320 unike
brukere pr uke.

I 2018 oppgav 61% at
de involverer bruker og
pårørendeorganisasjoner
i den kommunale
boligplanleggingen.
Tilsvarende andel var 55
% i 2016 og 58% i
2017.

--

0

Selv om utviklingen går i riktig retning, viser resultatet fra 2018 at det er en
betydelig avstand til resultatmålet er nådd. Det finnes artikler,
forskningsrapporter, arbeidsprosesser i Veiviseren på dette tema.

I 2018 oppgav 63% at
kommuner involverer
bruker- og pårørende
organisasjoner i utvikling
og gjennomføring av
kommunale
boligprosjekter.
Tilsvarende andel var 59
% i 2016 og 59% i
2017.
I 2018 oppgav 81% at
kommunen har
klagenemd. Tilsvarende
andel var 86 % i 2016
og 83% i 2017.

--

0

Selv om utviklingen går i riktig retning, viser resultatet fra 2018 at det er en
betydelig avstand til resultatmålet er nådd. Det finnes artikler,
forskningsrapporter, arbeidsprosesser i Veiviseren på dette tema.

-

0

Selv om utviklingen går i riktig retning, viser resultatet fra 2018 at det er en
betydelig avstand til resultatmålet er nådd. 89% av kommunene med
programavtale oppgir at de har systemer for klagenemd som ivaretar brukernes
rettigheter i forhold til boligsosiale ordninger. 72% blant kommuner uten
programomtale.

ALLE/
Bufdir

12

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

Kvalitativ vurdering xx

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

Antall styringsparametere fra
prosjektet bedre
styirngsinformasjon som
implementeres i direktoratene

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

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

Antall styringsparametere fra
prosjektet bedre
styirngsinformasjon som
implementeres i direktoratene

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

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

Antall styringsparametere fra
prosjektet bedre
styirngsinformasjon som
implementeres i direktoratene

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

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

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

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

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

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

ALLE/
Helsedir

ALLE/
IMDI

ALLE/KDI

HB
Var
tidligere
alle
Antall sidevisninger Bolig for
velferd

12

HB

Husbanken sin
kommuneundersøkelse
Bruker- og
pårørendeorganisasjoner
involveres i den kommunale
boligplanleggingen

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

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

13

Husbanken sin
kommuneundersøkelse
Bruker- og pårørende
organisasjoner involveres i
utvikling og gjennomføring av
kommunale boligprosjekter
13. Boligtilbud og
tjenester utvikles i
dialog med brukerne

13

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

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

HB

Husbanken sin
kommuneundersøkelse
Kommunene har systemer i form Andel kommuner som har
av klagenemd som ivaretar
klagenemd
brukers rettigheter ift
boligsosiale ordninger

Alle kommuner skal innen 2020 ha
klagenemd

13

HB

Husbanken sin
kommuneundersøkelse

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

14

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

Kvalitativ vurdering av
innovasjon i det boligsosiale
arbeidet

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

Rapportert HB:
[Fyll ut] (NA i 20142016)

0

0

Arbeidet er ikke påbegynt. Husbanken må avklare i løpet av innværende år
hvordan dette skal følge opp.

++

++

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

0

0

HB

FoU
Kommuner vedtar at de skal ta Andel kommuner som tar
boligsosiale og kvalitetsmessige boligsosiale hensyn i areal- og
hensyn i planleggingen
samfunnsplanleggingen

Alle kommuner skal innen 2020 ta
boligsosiale hensyn i areal- og
samfunnsplanleggingen

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

HB

Rapportering på Husbanken
sitt kommuneprogram
Veivisere i lokale
Kommunen benytter veiviseren i
folkehelsetiltak, temaside Bolig, lokalt folkehelsearbeid som
støtte i sitt folkehelsearbeid
skal jevnlig oppdateres og
gjøres relevant for kommuene

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

15

Basert på rapportering fra
Helsedirektoratet

Vedlegg

I 2018 oppgav alle
kommunene som har
programavtale med
Husbanken at de tar
boligsosiale hensyn i
areal- og
samfunnsplanleggingn.
Tilsvarende andel var 92
% i 2018.

Veviser for lokale
folkehelsetiltak i
perioden mars 2018mars 2019 hadde 539
unike sidevisninger. Dette
HELSEDIR
er en liten nedgang fra
målingen gjort mai 2017mai 2018 med 588*
treff.

Reduksjonen i antall unike treff er liten og kan skyldes "naturlige" svingninger
Ettersom målingen ikke er gjennomført på samme tidspunkt. Selv om det er en
reduksjon i antall unike treff er det poitivt at gjennomsnittstiden brukeren er inne
på siden øker. Den har økt fra 168 sekunder til 192 sekunder altså nærmere et
halvt minutt. En forklaring på dette kan være at de som faktisk bruker siden
oppplever teksten som relevant til sitt formål.

Å telle antall sidevisninger er en nokså begrenset måte å finne ut av om veiviserne faktisk tas aktivt i bruk i
utforming av lokale folkehelsetiltak. Vi vet heller ikke om de som er inne på sidene våre utgjør
primærmålgruppen (kommuner). For å undersøke reell bruk av veiviserne må man gjennomføre andre
typer supplerende undersøkelse. Vi vurderer å gjennomføre ytterligere informasjoninnhenting i forbindelse
med revisjon av veiviserene. Når vi ser hvilke temområder som er mest besøkt, så samsvarer det nokså
godt med det vi vet mange kommuner er opptatt av i sitt folkehelsearbeid. Dette kan tyde på at de
faktisk brukes av målgruppen.
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Målsetting (MS)

Styringsparameter (SP)

Andel tjenestemottakere med rus og/eller rus og
psykiske problemer med permanent og
tilfredsstillende bosituasjon
Andel tjenestemottakere med psykiske problemer
(uten rus) med permanent og tilfredsstillende
bosituasjon
1.Vanskeligstilte som Andel LAR-pasienter i varig egnet bolig
er i en overgangsfase
sikres en varig bolig Andel som flytter tilbake til voldsutøver

Sosialhjelpsmottakere som er uten bolig
Antall kartlegginger med Behovs- og
ressurskartlegging i kriminalomsorgen (BRIK)

Vurdering av måloppnåelse
(kvalitativt)

Vurdering av innsats
(kvalitativt)

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

0

0

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

0

0

85% av LAR-pasienter skal bo i varig egnet bolig innen
2020
Andel som flytter tilbake til voldsutøver etter endt
krisesenteropphold skal reduseres med 5 prosentpoeng
innen 2020
Antall sosialhjelpsmottakere uten bolig skal reduseres med
30 % innen 2020
1700 fullførte kartlegginger i 2018

+

+

--

0

0

+

++

++

Resultatmål (RM)

Samlet vurdering av innsats for
Samlet vurdering av måloppnåelse for
målsettingen
målsettingen
+++/0/--+++/0/--Kartlegging av innsatte er viktig for både for innsats under soning og bolig og tjenestetilbud etter soning. Parameteret sier ingen ting om måloppnåelsen relatert til overgangsfasen fra soning til varig bolig. Derfor
vektlegges dette parameteret lavt i denne sammenhengen. For de fleste gruppene i målsettingen er det en svak positiv utvikling, men for de med ROP-lidelser/store sammensatte behov er det fortsatt store utfordringer.
Dette har sammenheng med mangel på egnede boliger og gode nok individuelt tilpassede tjenester. Kompetanse og samhandling mellom spesialist og kommune er også utfordrende. Vi ser imidlertid også at en del av
denne gruppen har fått bedret bosituasjon og fått mer tillpassede tjenester. Det er viktig å bygge videre på disse erfaringene. Det er tildels store forskjeller på tilbudet i kommunene. Det er fortsatt begrenset
dokumentasjon på overgangsfaser.
Samlet vurdering:

Priorieterte
læringspunkter:

Vedlegg

#1

#2

#3

xx

xx

xx
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Målsetting (MS)

Styringsparameter (SP)

Andel husstander i midlertidig botilbud
2. Ingen skal bo i med varighet 0-3 mnd
Antall husstnader i midlertidige botilbud i
midlertidige
botilbud i mer enn mer enn 3 måneder
tre måneder

Vurdering av måloppnåelse
(kvalitativt)

Vurdering av innsats (kvalitativt)

-

0

-

0

Samlet vurdering av måloppnåelse
for målsettingen
+++/0/---

Samlet vurdering av innsats for
målsettingen
+++/0/---

Resultatmål (RM)
Ingen skal bo i midlertidig botilbud i mer enn 3
måneder i 2020
Ingen skal bo i midlertidig botilbud i mer enn 3
måneder i 2020

Samlet vurdering:

[Oppsummering av vurdering]: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Priorieterte
læringspunkter:

Vedlegg

#1

#2

#3

xx

xx

xx
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Målsetting (MS) Styringsparameter (SP)
Andel barnefamilier i midlertidig botilbud i 0 til 3 måneder
Antall barnefamilier i midlertidig botilbud
Antall husstander med unge i midlertidig botilbud
3. Ingen
barnefamilier
eller unge skal
tilbringe tid i
midlertidig
botilbud

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

Resultatmål (RM)

Vurdering av
måloppnåelse (kvalitativt)

Ingen barnefamilier skal oppholde seg i midlertidig botilbud innen
2020
Ingen barnefamilier skal bo i midlertidig botilbud innen 2020
Antall husstander med unge (18-24 år) i midlertidig botilbud skal gå
ned med 30 prosent fra 2016 til 2020
Ingen unge (18-24 år) skal bo i midlertidig botilbud i mer enn 3
måneder innen 2020

Vurdering av innsats
(kvalitativt)

-

0

+

+

--

-

---

-

+

+

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

Andelen avsluttede akuttopphold skal være 75 % innen 2020

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

Ingen barn skal vente mer enn 6 uker innen 2020

+++/0/---

+++/0/---

Andel barnefamilier som mottar bostøtte

Andel barnefamilier som mottar bostøtte skal øke

+

+

Samlet vurdering av
måloppnåelse for
målsettingen
+++/0/---

Samlet vurdering av innsats for
målsettingen

Samlet vurdering:

+++/0/---

[Oppsummering av vurdering]: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Priorieterte
læringspunkter:

Vedlegg

#1

#2

#3

xx

xx

xx
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Resultatmål (RM)

Vurdering av måloppnåelse
(kvalitativt)

Vurdering av innsats
(kvalitativt)

-

++

+++

++

--

++

90 prosent av flyktningene skal være bosatt innen 6 måneder etter at vedtak om opphold i Norge eller
reisetillatelse er gitt. Resterende andel skal bosettes innen 12 måneder (kan endres årlig)
50 prosent av alle enslige mindreårige skal være bosatt innen tre måneder.
50 prosent av alle barnefamilier skal bosettes innen 3 måneder etter at de har fått vedtak om opphold
(kan justeres årlig)

Samlet vurdering av
Samlet vurdering av innsats for
måloppnåelse for målsettingen
målsettingen
0

++

Utviklingen av resultatmålene er svakt positive. Imidlertid er ikke målet nådd. En av hovedårsakene til
dette er den høye andelen barnefamiler der en eller flere i familien har en oppholdstillatelse som ikke gir
grunnlag for bosetting. En annen årsak er andelen overføringsflyktninger i 2018 som utgjorde om lag
halvparten av flyktningene. Overfor disse er utreiseprosedyrer tidkrevende. for enslig mindreårige er
situasjonen bedret, dette skyldes blandt annet at Imdi har økt tilgangen på tilgjengelige bosettingsplasser i
kommunene tilpasset denne målgruppen.
#2

#3

xx

xx

Vedlegg
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Målsetting (MS)

Styringsparameter (SP)

Resultatmål (RM)

Antall kommunalt disponerte boliger

Antall kommunalt disponerte boliger skal innen 2020 økes med 10 % i forhold til antallet i
2014
Antall utleieboliger som har fått tilsagn om tilskudd.

Antall kommunalt disponerte boliger fremskaffet ved hjelp av
tilskudd til utleieboliger
Antall omsorgsboliger som har fått tilsagn om
investeringstilskudd
Brutto investeringer til boligformål per innbygger
5. Det utvikles et Antall nye kommunalt disponerte boliger for målgruppen med
variert tilbud av rusmiddelproblemer og/eller psykiske lidelser
egnede boliger i Antall nye utleieboliger som er fremskaffet gjennom
kommunene
tilvisingsavtaler
Antall nye utleieboliger som har fått tilsagn om finansiering
gjennom kun grunnlån
Andel kommuner som tar i bruk tilvisningsavtaler for å
framskaffe boliger
Antall nyinnflyttede sett i forhold til totalt antall kommunalt
disponerte boliger

Vurdering av måloppnåelse
(kvalitativt)

Vurdering av innsats
(kvalitativt)

+

+

0

+

+++

++

+++
++

+
++

+++

++

--

+

++

++

-

+

Samlet vurdering av
måloppnåelse for målsettingen
++

Samlet vurdering av innsats
for målsettingen
+

Tilsagnsrammen for 2018 er på 3 049,6 mill. kroner tilsvarende om lag 1800 heldøgns
omsorgsplasser.
Brutto investeringer skal øke med 5 % årlig frem til 2020
Det skal innen 2020 fremskaffes 500 nye kommunalt disponerte boliger for målgruppen med
rusmiddelproblemer og/eller psykiske lidelser
Minst 120 nye utleieboliger med kommunal tilvisningsavtale har fått tilsagn om finansiering
med grunnlån uten tilskudd til utleieboliger i 2018 (antall utleieboliger - justeres hvert år)
Minst 1000 nye utleieboliger skal har fått tilsagn om finansiering gjennom grunnlån pr år fram
til 2020
10 % av alle kommuner skal innen 2020 ta i bruk tilvisningsavtaler for å fremskaffe boliger
Det nasjonale snittet for gjennomstrømming i kommunalt disponerte boliger skal økes med 10
% innen 2020

Samlet vurdering:

I perioden har tilbudet blitt klart bedre i kommunene og målesetningen vurderes som langt på vei nådd. Behovet for nye boliger har gått ned. Begrenset grunnlag for å si noe om egnet.

Priorieterte
læringspunkter:

Vedlegg

#1

#2

#3

xx

xx

xx
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Målsetting (MS)

Styringsparameter (SP)

Andel kommunalt disponerte boliger som er
tilgjengelige for rullestolbrukere
6. Utleieboliger skal
Andel av tilskudd til utleieboliger over 60 kvm. eller
være av god kvalitet i
mer
et godt bomiljø
Andel av boliger med tilvisningsavtaler som er over 60
kvm. eller mer

Resultatmål (RM)

Vurdering av måloppnåelse
(kvalitativt)

Vurdering av innsats
(kvalitativt)

0

+

+++

+

++

+

Samlet vurdering av
måloppnåelse for målsettingen

Samlet vurdering av innsats for
målsettingen

+

+

55 % av alle kommunalt disponerte boliger skal være tilgjengelige
for rullestolbrukere innen 2020
20 % av boligene for tilskudd til utleieboliger skal prioriteres til
boliger over 60 kvm. eller mer, fra 2017
20 % av boliger med tilvisningsavtaler skal være over 60 kvm.
eller mer fra 2017

Samlet vurdering:

Sjekk tall levekårsundersøkelen bomiljø

Priorieterte
læringspunkter:

Vedlegg

#1

#2

#3

xx

xx

xx
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Målsetting (MS) Styringsparameter (SP)

Vurdering av
måloppnåelse
(kvalitativt)

Vurdering av innsats
(kvalitativt)

+

+

Samlet vurdering av
måloppnåelse for
målsettingen
++

Samlet vurdering av innsats for
målsettingen

Resultatmål (RM)

7. Vanskeligstilte Andel kommuneansatte som oppgir at kommunen har Andel som oppgir at kommunen har etablert rutiner for
veiledning om det private leiemarkedet, skal innen 2020 være
får veiledning om etablert rutiner for å veilede om det private
leiemarkedet
85%
det private
leiemarkedet
Samlet vurdering:

+

Henvisning til veiviseren.no

Priorieterte
læringspunkter:

Vedlegg

#1

#2

#3

xx

xx

xx
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Målsetting (MS) Styringsparameter (SP)

Resultatmål (RM)

Antall som har kjøpt bolig ved hjelp av
startlån
8. Vanskeligstilte Andel av startlån utbetalt til husstander med
får hjelp til å barn.
kjøpe bolig
Andel av tilskudd til etablering utbetalt til
husstander med barn

Antall husstander som har kjøpt bolig ved hjelp av startlån
skal øke ifht 2017.
Minst 50 % av alle startlån skal gå til barnefamilier (gjelder
hvert år i strategiperioden)
Minst 50 % av rammen til tilskudd til etablering skal gå til
barnefamilier
(gjelder hvert år i strategiperioden)

Vurdering av
måloppnåelse (kvalitativt)

Vurdering av innsats
(kvalitativt)

0

++

+++

++

-

+

Samlet vurdering av
måloppnåelse for
målsettingen
+

Samlet vurdering av innsats for
målsettingen

Samlet vurdering:

++

Særlig vellykket i forhold til barnefamilier. Satsning og mange tiltak. Høytaktivitetsnivå - se tekst fra 2017

Priorieterte

Vedlegg

#1
xx

#2
xx

#3
xx
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Målsetting (MS) Styringsparameter (SP)
Antall startlån gitt til refinansiering av eid bolig
9. Vanskeligstilte
som bor i en eid
bolig skal ha en
god og trygg
bosituasjon

Antall boliger som har fått tilsagn om tilskudd til heis
Antall boliger som har fått tilsagn om tilskudd til
tilstandsvurderinger
Andel av rammen til tilskudd til tilpasning i kommunene
som ikke er tildelt ved årsslutt
Andel barnefamilier som mottar bostøtte i eid bolig

Vurdering av måloppnåelse
(kvalitativt)

Vurdering av innsats
(kvalitativt)

-

+

0

0

0

0

--

+

-

+

Samlet vurdering av måloppnåelse for
målsettingen
0

Samlet vurdering av innsats for
målsettingen
+

Resultatmål (RM)
Antall startlån gitt til refinansiering av eid bolig skal opprettholdes
på tilsvarende nivå som i 2017
Antall boliger som har fått tilsagn om tilskudd til heis skal øke med
10% i 2017 (prosentsats justeres hvert år)
Antall boliger som har fått tilsagn om tilskudd til
tilstandsvurderinger. Måtall 2018 5000 boliger
Innen 2020 skal andel av rammen til tilskudd til tilpasning som ikke
er tildelt ved årsslutt være maks 5 prosent.
Andel barnefamilier som mottar bostøtte i eid bolig skal øke fra
2016

Samlet vurdering:

Andelen vanskeligstilte barnefamlier har gått noe ned de siste årene og kan være en forklaring.Se tekst fra 2017

Priorieterte
læringspunkter:

Vedlegg

#1

#2

#3

xx

xx

xx
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Målsetting (MS)

Styringsparameter (SP)

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

Andel kommuneansatte som oppgir at kommunen har
85 % bekrefter at kommunen har etablert samarbeid og
etablert samarbeid og systemer for husstander som står i systemer for husstander som står i fare for å bli kastet ut av
fare for å bli kastet ut av bolig
boligen i 2020

Vurdering av måloppnåelse
(kvalitativt)

Vurdering av innsats
(kvalitativt)

+

+

Samlet vurdering av måloppnåelse
for målsettingen
+

Samlet vurdering av innsats
for målsettingen
+

Resultatmål (RM)

Samlet vurdering:

Se tekst 2017

Priorieterte læringspunkter: #1

#2

#3

xx

xx

xx

Vedlegg
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Målsetting (MS) Styringsparameter (SP)
Antall årsverk rapportert totalt i psykisk helse- og
rusarbeid for voksne
Antall kommuner med oppsøkende behandlings- og
oppfølgingsteam
Antall kommuner med oppsøkende team i samarbeid
med spesialisthelsetjenesten

11. Alle med
behov skal motta
tilstrekkelig med
tjenester til å Gjennom brukererfaringsundersøkelsen - I hvilken
opprettholde en grad opplever brukeren å ha fått praktisk hjelp til å
trygg og god skaffe bolig
bosituasjon
Gjennom brukererfaringsundersøkelsen -I hvilken
grad opplever brukeren å ha fått praktisk hjelp til å
mestre boforholdet sitt

Vurdering av måloppnåelse
(kvalitativt)

Vurdering av innsats
(kvalitativt)

++

++

0

0

+

++

Økende andel brukere opplever i stor grad/svært stor grad å ha fått
praktisk hjelp til å skaffe bolig

0

0

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

0

0

Samlet vurdering av
måloppnåelse for målsettingen

Samlet vurdering av innsats for
målsettingen

Resultatmål (RM)
Økt antall årsverk i tjenstene til personer med psykiske og/eller
rusrelaterte vansker /lidelser, voksne
Økende antall kommuner med oppsøkende behandlings- og/eller
oppfølgingsteam, voksne
Økende antall kommuner med oppsøkende team i samarbeid med
spesialisthelsetjenesten, voksne

Samlet vurdering:

+
Gjennom opptrappingsplanen for rus, og midler som går i rammen til kommunene kombinert med store tilskuddsordninger på feltet ser vi en posistiv utvikling på området.

Priorieterte
læringspunkter:

Vedlegg

#1

#2

#3

xx

xx

xx

++
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Målsetting (MS) Styringsparameter (SP)
Antall styringsparametere fra prosjektet bedre styirngsinformasjon
som implementeres i direktoratene

Antall styringsparametere fra prosjektet bedre styirngsinformasjon
som implementeres i direktoratene

Antall styringsparametere fra prosjektet bedre styirngsinformasjon
som implementeres i direktoratene
12. Det
boligsosiale
arbeidet er
kunnskapsbasert
og godt
organisert på
tvers av sektorer
og
forvaltningsnivåer

Antall styringsparametere fra prosjektet bedre styirngsinformasjon
som implementeres i direktoratene

Antall styringsparametere fra prosjektet bedre styirngsinformasjon
som implementeres i direktoratene

Antall styringsparametere fra prosjektet bedre styirngsinformasjon
som implementeres i direktoratene

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

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

Vurdering av måloppnåelse
(kvalitativt)

Vurdering av innsats (kvalitativt)

++

0

+

+

0

++

+

+

+

+

++

++

++

++

0

+

Samlet vurdering av måloppnåelse for
målsettingen
++

Samlet vurdering av innsats for
målsettingen
++

Resultatmål (RM)
Alle direktoratene har innen 2017 implementert
styringsparametere fra prosjektet "Bedre
styringsinformasjon"
- HB
Alle direktoratene har innen 2017 implementert
styringsparametere fra prosjektet "Bedre
styringsinformasjon"
-Avdir
Alle direktoratene har innen 2017 implementert
styringsparametere fra prosjektet "Bedre
styringsinformasjon"
- Bufdir
Alle direktoratene har innen 2017 implementert
styringsparametere fra prosjektet "Bedre
styringsinformasjon"
- Helsedir
Alle direktoratene har innen 2017 implementert
styringsparametere fra prosjektet "Bedre
styringsinformasjon"
- IMDI
Alle direktoratene har innen 2017 implementert
styringsparametere fra prosjektet "Bedre
styringsinformasjon"
- KDI
Veiviser Bolig for velferd er det prefererte verktøyet for
kunnskapsdeling om boligsosialt arbeid og oppdateres
jevnlig av direktoratene
- HB
Andel kommuneansatte som oppgir at kommunen møter en
samordnet stat skal øke betraktelig innen 2020

Samlet vurdering:

[Oppsummering av vurdering]: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Priorieterte
læringspunkter:

Vedlegg

#1

#2

#3

xx

xx

xx
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Målsetting
(MS)

Vurdering av måloppnåelse
(kvalitativt)

Vurdering av innsats (kvalitativt)

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

--

0

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

--

0

Alle kommuner skal innen 2020 ha klagenemd

-

0

Samlet vurdering av måloppnåelse for
målsettingen
--

Samlet vurdering av innsats for målsettingen

Styringsparameter (SP)

Resultatmål (RM)

Andel kommuner som involverer bruker- og
pårørendeorganisasjoner i den kommunale
boligplanleggingen
13. Boligtilbud
og tjenester
utvikles i dialog Andel kommuner som involverer bruker- og pårørende
med brukerne organisasjoner i utvikling og gjennomføring av kommunale
boligprosjekter
Andel kommuner som har klagenemd
Samlet vurdering:

0

[Oppsummering av vurdering]: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Priorieterte
#1
læringspunkter:

#2

#3

xx

xx

xx

Vedlegg
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Målsetting (MS)

Styringsparameter (SP)

Vurdering av måloppnåelse
(kvalitativt)

Vurdering av innsats (kvalitativt)

0

0

Samlet vurdering av måloppnåelse for
målsettingen
0

Samlet vurdering av innsats for
målsettingen
0

Resultatmål (RM)

14. Innovasjon og
Kvalitativ vurdering av innovasjon i det boligsosiale En utredning som omhandler innovasjon i det boligsosiale
utvikling av det
arbeidet
arbeidet gjennomføres i løpet av 2019.
boligsosiale arbeidet
gjøres i samarbeid og
samhandling mellom
ulike involverte aktører
Samlet vurdering:

[Oppsummering av vurdering]: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Priorieterte
læringspunkter:

Vedlegg

#1

#2

#3

xx

xx

xx
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Målsetting (MS)

Styringsparameter (SP)

Resultatmål (RM)

Andel kommuner som tar boligsosiale hensyn i areal- og samfunnsplanleggingen Alle kommuner skal innen 2020 ta boligsosiale hensyn i areal- og
samfunnsplanleggingen
15. Kommunene
tar boligsosiale
hensyn i areal- og
samfunnsplanleggi
ngen. Kommunene
planlegger for Kommunen benytter veiviseren i lokalt folkehelsearbeid som støtte i sitt
mange nok
folkehelsearbeid
boliger, og boliger
og nærmiljø av
god kvalitet

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

Samlet vurdering:

Vurdering av måloppnåelse
(kvalitativt)

Vurdering av innsats
(kvalitativt)

++

++

0

0

Samlet vurdering av måloppnåelse for Samlet vurdering av innsats for
målsettingen
målsettingen
+++/0/--+++/0/---

[Oppsummering av vurdering]: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Priorieterte
læringspunkter:

Vedlegg

#1

#2

#3

xx

xx

xx
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Hovedmål

Målsetting
1.Vanskeligstilte som er i en overgangsfase sikres en varig bolig
2. Ingen skal bo i midlertidige botilbud i mer enn tre måneder

Måloppnåelse
+++/0/--+++/0/---

Ressursinnsats
+++/0/--+++/0/---

+++/0/---

+++/0/---

4. Rask bosetting av flyktninger i kommunene
5. Det utvikles et variert tilbud av egnede boliger i kommunene

0
++

++
+

6. Utleieboliger skal være av god kvalitet i et godt bomiljø
7. Vanskeligstilte får veiledning om det private leiemarkedet
8. Vanskeligstilte får hjelp til å kjøpe bolig
9. Vanskeligstilte som bor i en eid bolig skal ha en god og trygg
bosituasjon
Samlet vurdering

+
++
+
0

+
+
++
+

Måloppnåelse

Ressursinnsats

+

+

+

++

Måloppnåelse

Ressursinnsats

++

++

--

0

0

0

+++/0/---

+++/0/---

3. Ingen barnefamilier eller unge skal tilbringe tid i midlertidig botilbud
Alle skal ha et
godt sted å bo

Hovedmål
All med behov for
tjenester, skal få
hjelp til å mestre
boforholdet

Hovedmål

Målsetting
10. Kommunene har internkontrollsystemer for husstander som står i
fare for å bli kastet ut av boligen
11. Alle med behov skal motta tilstrekkelig med tjenester til å
opprettholde en trygg og god bosituasjon
Samlet vurdering

Målsetting
12. Det boligsosiale arbeidet er kunnskapsbasert og godt organisert
på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer
13. Boligtilbud og tjenester utvikles i dialog med brukerne
Den offentlige
innsatsen skal være 14. Innovasjon og utvikling av det boligsosiale arbeidet gjøres i
samarbeid og samhandling mellom ulike involverte aktører
helhetlig og
effektiv
15. Kommunene tar boligsosiale hensyn i areal- og
samfunnsplanleggingen. Kommunene planlegger for mange nok boliger,
og boliger og nærmiljø av god kvalitet
Samlet vurdering

Vedlegg

1-4 har vi ikke grunnlag for å vurdere. God
måloppnåelse på resterende. Komunene har
allerede utviklet et godt variert tilbud, må sees i
sammenheng med innvandring er nedjustert og
kommunene har bygget mye. Se til KOSTRA
rapportering

Kommunene har god kontroll på internkontroll system

Fremheve målsetting 12, men kommunene er ikke
gode nok på brukermedvirkning. Vi må gjøre mer
innsats knyttet til brukerinvolvering. Målsetting 14,
gjøres i 2019. Målsetting 15 er ikke vurdert siden
Helsedir eier ett parameter.
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Hovedmål

Målsetting
1.Vanskeligstilte som er i en overgangsfase sikres en varig bolig
2. Ingen skal bo i midlertidige botilbud i mer enn tre måneder
3. Ingen barnefamilier eller unge skal tilbringe tid i midlertidig botilbud

4. Rask bosetting av flyktninger i kommunene
Alle skal ha et godt
5. Det utvikles et variert tilbud av egnede boliger i kommunene
sted å bo
6. Utleieboliger skal være av god kvalitet i et godt bomiljø
7. Vanskeligstilte får veiledning om det private leiemarkedet
8. Vanskeligstilte får hjelp til å kjøpe bolig
9. Vanskeligstilte som bor i en eid bolig skal ha en god og trygg bosituasjon

Hovedmål

Målsetting

All med behov for
tjenester, skal få
hjelp til å mestre
boforholdet

10. Kommunene har internkontrollsystemer for husstander som står i fare for
å bli kastet ut av boligen
11. Alle med behov skal motta tilstrekkelig med tjenester til å opprettholde
en trygg og god bosituasjon

Hovedmål

Målsetting

12. Det boligsosiale arbeidet er kunnskapsbasert og godt organisert på
tvers av sektorer og forvaltningsnivåer
13. Boligtilbud og tjenester utvikles i dialog med brukerne
Den offentlige
14. Innovasjon og utvikling av det boligsosiale arbeidet gjøres i samarbeid
innsatsen skal være
og samhandling mellom ulike involverte aktører
helhetlig og effektiv
15. Kommunene tar boligsosiale hensyn i areal- og samfunnsplanleggingen.
Kommunene planlegger for mange nok boliger, og boliger og nærmiljø av
god kvalitet

Vedlegg

Læringspunkt 1

Læringspunkt 2

Læringspunkt 3

xx
xx
xx

xx
xx
xx

xx
xx
xx

xx
xx
xx
xx
xx
xx

xx
xx
xx
xx
xx
xx

xx
xx
xx
xx
xx
xx

Læringspunkt 1

Læringspunkt 2

Læringspunkt 3

xx

xx

xx

xx

xx

xx

Læringspunkt 1

Læringspunkt 2

Læringspunkt 3

xx

xx

xx

xx
xx

xx
xx

xx
xx

xx

xx

xx
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Innsats for å nå tilstandsmål

Målsetting

10. Kommunene har internkontrollsystemer for husstander som står i fare for
å bli kastet ut av boligen
12. Det boligsosiale arbeidet er kunnskapsbasert og godt organisert på
tvers av sektorer og forvaltningsnivåer
D: Mål knyttet til hvordan forvaltningen skal jobbe for 13. Boligtilbud og tjenester utvikles i dialog med brukerne
å nå ønsket tilstand
14. Innovasjon og utvikling av det boligsosiale arbeidet gjøres i samarbeid
og samhandling mellom ulike involverte aktører
15. Kommunene tar boligsosiale hensyn i areal- og samfunnsplanleggingen.
Kommunene planlegger for mange nok boliger, og boliger og nærmiljø av
god kvalitet
Samlet vurdering

Innsats for å nå tilstandsmål

Målsetting

B: Mål knyttet til tilbud av boliger for å nå ønsket
tilstand

5. Det utvikles et variert tilbud av egnede boliger i kommunene
6. Utleieboliger skal være av god kvalitet i et godt bomiljø
Samlet vurdering

Innsats for å nå tilstandsmål
C: Mål knyttet til tjenester utover boliger for å nå
ønsket tilstand

Tilstandsmål

Målsetting
7. Vanskeligstilte får veiledning om det private leiemarkedet
8. Vanskeligstilte får hjelp til å kjøpe bolig
11. Alle med behov skal motta tilstrekkelig med tjenester til å opprettholde
en trygg og god bosituasjon
Samlet vurdering

Målsetting
1.Vanskeligstilte som er i en overgangsfase sikres en varig bolig
2. Ingen skal bo i midlertidige botilbud i mer enn tre måneder
3. Ingen barnefamilier eller unge skal tilbringe tid i midlertidig botilbud

Måloppnåelse

Ressursinnsats

+

+

++

++

-0

0
0

+++/0/---

+++/0/---

Måloppnåelse

Ressursinnsats

++
+

+
+

Måloppnåelse

Ressursinnsats

++
+
+

+
++
++

Måloppnåelse

Ressursinnsats

+++/0/--+++/0/--+++/0/---

+++/0/--+++/0/--+++/0/---

0
0

++
+

A: Mål knyttet til en ønsket tilstand
4. Rask bosetting av flyktninger i kommunene
9. Vanskeligstilte som bor i en eid bolig skal ha en god og trygg bosituasjon
Samlet vurdering

Vedlegg
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Vedlegg
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