BOLIG FOR VELFERD BEDRE STYRINGSINFORMASJON

Vedlegg 4: Støttedata

Styringsparametere med resultatmål må sees i sammenheng med øvrig
styringsinformasjon. I dette prosjektet har vi valgt å kalle dette støttedata. Dette er
informasjon som kan bidra til å utfylle resultatene, og bidra til en bedre forståelse av
sammenhengen mellom innsats og resultater. I tillegg kan støttedata brukes i analyser
for å få oversikt og et bedre helhetsbilde.

Målsetning

Kilde

Støttedata

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

Levekårsundersøkelsen for innsatte fra
2015 – SSB: Levekårsundersøkelsen for
innsatte fra 2015 – SSB:

Bosituasjon ved innsettelse og
nåværende

SSB statistikkbank:

Antall som er løslatt fra soning
fordelt på lengde på soning og
alder

Kartlegging av bostedsløse 2012/16:

Bosituasjon før utskrivning/
løslatelse

Norsk pasient register:

Bosituasjon forut for
behandling TSB

KOSTRA:

Barn med tiltak i barnevernet
og antall 17 åringer
Antall i institusjon

Husbanken sin kommuneundersøkelse

Kommunens grad av oversikt
over boligsituasjonen til
innbyggere som i løpet av de
neste 6 månedene skrives ut
fra/løslates fra:
- Behandlingsinstitusjon innen
rus/psykiatri
- Barnevernsinstitusjon
- Fengsel

Krisesenterstatistikk Bufdir:

Andel som har mottatt bistand
under krisesenteropphold.
Herunder
- Hjelp til å finne bolig
- Hjelp til flytting
- Plan for oppfølging etter
opphold
- Følge på boligvisning

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

KOSTRA:

Antall personer på natthjem

Karlegging av bostedsløse 2012/16:

Antall i midlertidige botilbud

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

Karlegging av bostedsløse 2012/16:

Antall i midlertidige botilbud

Husbanken sin kommuneundersøkelse:

Kommunes grad av oversikt
over boforholdene til
barnefamilier som er
vanskeligstilte på
boligmarkedet
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4. Rask bosetting
av flyktninger i
kommunene

IMDI:

Tid fra IMDI har tildelt
kommune til bosetting skjer i
kommunen.

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

KOSTRA:

Antall kommunalt disponerte
boliger pr. 1000 innbyggere
Netto tilvekst av kommunalt
disponerte boliger per år
Kommunens brutto
investeringer til boligformål
totalt per år
Antall nytildelte kommunale
boliger fordelt på målgrupper i
perioden 2016 – 2020

- Personer med rus og/
eller psykiske problemer/
lidelser
- Flyktninger
- Andre problemer
- Tilrettelagt bolig
Husbanken sin kommuneundersøkelse:

Kommunenes grad av oversikt
over beboerne og deres
boforhold i de kommunalt
disponerte boligene.
I hvilken grad samsvarer den
kommunalt disponerte
boligmassen med
vanskeligstiltes behov?

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

Husbank statistikk:

Andel boliger med tre eller flere
rom finansiert med grunnlån/
tilskudd til utleieboliger

Levekårsundersøkelsen (bolig):

Husholdninger og alder
Boutgiftsbelastning
Trangboddhet
Bomiljø

Folke- og boligtellingen:

Boliger: antall og trangbodde
Inntekt
Antall husholdninger
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7. Vanskeligstilte
får veiledning om
det private
leiemarkedet

Husbanken sin kommuneundersøkelse:

Andel kommuner som har
etablert rutiner for å veilede
vanskeligstilte som er i kontakt
med det kommunale
tjenesteapparatet om det
private leiemarkedet
Hvilke rutiner eller tiltak
kommunene i hovedsak
benytter for å veilede
vanskeligstilte

8. Vanskeligstilte
får hjelp til å kjøpe
bolig

KOSTRA

Antall kommunale lån til
depositum og garantier

Husbankstatistikk:

Antall startlån pr. 1000
innbyggere
Antall som har kjøpt bolig ved
hjelp av startlån og tilskudd til
etablering
Planer som tar boligsosiale og
kvalitetsmessige hensyn
Andel kommuner av alle
kommuner som oppgir at
boligsosiale og kvalitetsmessige
hensyn integreres i
kommuneplanens samfunnsdel
Andel kommuner av alle
kommuner som oppgir at
boligsosiale og kvalitetsmessige
hensyn integreres i
kommuneplanens arealdel
Andel kommuner av alle
kommuner som oppgir at de
har utarbeidet helhetlig
kunnskapsgrunnlag som basis
for mål, strategier og tiltak på
det boligpolitiske feltet
Andel kommuner av alle
kommuner som oppgir å ha
utviklet egne fag – og
temaplaner på boligområdet,
hvor boligsosiale og
kvalitetsmessige hensyn er
integrert
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