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BOLIG FOR VELFERD - HOVEDINDIKATORER
Boligsosialt arbeid handler både om å skaffe boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet
og styrke den enkeltes mulighet til å mestre boforholdet.

Her presenteres noen hovedindikatorer for
strategien Bolig for velferd
som samlet gir et kortfattet og oversiktlig bilde av
status pr 2014/2015 i det boligsosiale arbeidet.

Innsatsområde

HJELP FRA MIDLERTIDIG TIL VARIG BOLIG

5 438
73%

bodde i midlertidig botilbud
under 3 mnd

11 342

Totalt antall
bosatte flyktninger

4

124

husstander oppholdt seg
i midlertidig botilbud

barnefamilier bodde i midlertidig
botilbud under 3 mnd

51%

av flyktningene ble bosatt
innen 6 mnd
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Innsatsområde

HJELP TIL Å SKAFFE EGNET BOLIG

105 000

kommunale utleieboliger

48%

av de kommunale utleieboligene
var tilpasset rullestolbrukere

47%

av startlånmottakerne
var barnefamilier

11%

8 770

husstander mottok
startlån

av startlånmottakerne bodde i
kommunale utleieboliger

111 400

husstander mottok bostøtte
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11,5%

av bostøttemottakerne var
barnefamilier

5

Innsatsområde

GI OPPFØLGING OG TJENESTER I HJEMMET

108

kommuner hadde et
oppsøkende team
i psykisk helse og
rusarbeid

Innsatsområde

SIKRE GOD STYRING OG MÅLRETTING AV
ARBEIDET

26%

av kommunene opplevde å møte en
samordnet stat
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1. INNLEDNING OG FELLES OPPDRAGSBREV
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1.1 Innledning
Regjeringen la våren 2014 fram Bolig for
velferd – Nasjonal strategi for boligsosialt
arbeid (2014 – 2020). Formålet med
strategien er å samle og målrette
innsatsen ovenfor vanskeligstilte på
boligmarkedet. I strategien blir det rettet
oppmerksomhet mot behovet for bedre
styringsinformasjon.

Fra strategien Bolig for velferd:
Styringsinformasjon gir innsikt i
sammenhengen mellom
ressursinnsats og resultater. God
styringsinformasjon er derfor
nødvendig for et målrettet og effektivt
boligsosialt arbeid. Informasjonen skal
blant annet gjøre de økonomiske
ordningene treffsikre og hjelpe
målgruppen. Mangel på god
styringsinformasjon kan være en
barriere for å forebygge
boligproblemer og målrette tiltak.

Målet i nasjonalt prosjekt for bedre
styringsinformasjon har vært å
sammenstille og utvikle
styringsparametere og resultatmål som
støtter opp om strategiens mål og
innsatsområder, og bidra til at både stat
og kommune får bedre informasjon om
status på det boligsosiale arbeidet og om
sammenhengen mellom innsats og
resultater.
Arbeidsgruppen oversendte en
prosjektskisse til departementene i april
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2015. I sluttrapporten svarer prosjekt
bedre styringsinformasjon på oppdraget
gitt til direktoratene i mai 2014.
Utkast til sluttrapport ble 1. mars sendt
på høring til deltakende direktorater og
kommuner. Relevante høringssvar er tatt
med i sluttrapporten. Ytterligere innspill
fra denne prosessen er beskrevet i
vedlegget som viser til høringssvarene.
I denne rapporten presenteres først
oppdraget som ble gitt i mai 2014,
strategiens hovedmål, innsatsområder og
de 15 målsettingene. Deretter følger en
beskrivelse av arbeidet og erfaringene
som er tatt med inn i prosjektet. Så følger
en beskrivelse av den metodiske
tilnærmingen, det teoretiske grunnlaget
og anvendelsen av denne, samt kort om
datakilder.
Kapittel fem inneholder svaret på
oppdraget. I dette kapitlet presenteres de
kritiske suksessfaktorene,
styringsparameterne og resultatmålene
for hver av målsettingene. Deretter følger
en kort beskrivelse av hvordan
rapporteringen på styringsinformasjon
skal foregå gjennom strategiperioden, før
sluttrapporten avsluttes med
anbefalinger.
Vedlegg som følger sluttrapporten;
operasjonalisering av begreper, oversikt
over pågående utviklingsløp som kan gi
bedre styringsinformasjon, beskrivelse av
datakilder, oversikt over støttedata og
høringssvar.
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1.2 Felles oppdragsbrev
Utgangspunktet for oppdraget er at både
stat og kommune etterspør statistikk som
kan gi bedre informasjon om hva
innsatsen deres gir av resultater.
Rapportering i KOSTRA og rapportering

på bruken av de statlige virkemidlene gir
noe relevant informasjon, men disse
dataene og bruken av dem må
videreutvikles.

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV), Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet (Bufdir), Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI),
Helsedirektoratet (Hdir), Husbanken og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
(IMDi) og Husbanken fikk i oppdrag å:
• Invitere med seg kommunesektoren i et nasjonalt prosjekt for å sammenstille
og utvikle indikatorer og resultatmål som støtter opp om strategiens mål og
innsatsområder.
• Bidra til at både stat og kommune får bedre informasjon om status på det
boligsosiale området og om sammenhengen mellom innsats og resultater.
• Dataene som ligger til grunn for indikatorer og resultatmål skal som
hovedregel baseres på eksisterende data.
Leveranser fra nasjonalt prosjekt for bedre styringsinformasjon:
• 01.03.15 – Husbanken oversendte på vegne av direktoratene en prosjektskisse
som beskrev hvilke problemstillinger som gjør seg gjeldende i arbeidet,
planlagte aktiviteter, ansvarsfordeling og organisering, og framdriftsplan for
prosjektet.
• April 2015 – Husbanken arrangerte et møte der arbeidet med prosjektet ble
presentert for departementene, og departementene ga innspill og
tilbakemeldinger. De øvrige direktoratene var representert på møtet.
• Tilleggs leveranse juni 2015 – På vegne av direktoratene leverte prosjektet 15
målsettinger jfr. tiltak nr. 6 i direktoratenes felles tiltaksplan Bolig for velferd
2015.
• 29.04.16 – Husbanken oversender sluttrapport for prosjektet til KMD, med kopi
til medvirkende direktorater, kommuner og de øvrige ansvarlige
departementene.
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2. HOVEDMÅL, INNSATSOMRÅDER OG MÅLSETTINGER
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Regjeringen har definert en særlig
innsats overfor barnefamilier og
unge, og fastsatt tre nasjonale
resultatmål:
1) Utleieboliger for barnefamilier
skal være av god kvalitet i et trygt
bomiljø
2) Midlertidig botilbud skal bare
unntaksvis benyttes av
barnefamilier og unge, og slike
opphold skal ikke vare mer enn tre
måneder.
3) Bostedsløshet blant barnefamilier
og unge skal forebygges og
reduseres.
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I strategien Bolig for velferd har regjeringen
foreslått nasjonale mål og prioriterte
innsatsområder for det boligsosiale
arbeidet.

Fra strategien Bolig for Velferd:
Målene skal bidra til at det boligsosiale
arbeidet står på dagsorden i stat,
kommune og hos
samarbeidspartnere. Målene er
overordnede, og sammen med de
prioriterte innsatsområdene angir
målene retning for arbeidet i årene
som kommer.

Strategiens hovedmål, innsatsområder og
den særlige innsatsen rettet mot
barnefamilier og unge er operasjonalisert
i 15 målsettinger. Målsettingene er
utarbeidet i prosjektet og gjennomgått
med kommunene, samt ressursgruppen
for strategien. I ressursgruppen deltar et
bredt spekter av aktører i det boligsosiale
arbeidet, inkludert brukerorganisasjoner.
Disse gjennomgangene har vært viktig for
arbeidet. Målsettingene ble oversendt
departementene i juni 2015.
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De 15 målsettingene gir føringer for hva som skal oppnås i strategiperioden. De gir
også grunnlag for utvikling av styringsparametere og tydelige resultatmål, og for å
målrette virkemidler og aktiviteter.
Hovedmål 1: Alle skal ha et godt sted å bo
Innsatsområde:
Hjelp fra midlertidig til varig bolig

Innsatsområde:
Hjelp til å skaffe egnet bolig

1.

Vanskeligstilte som er i en overgangsfase sikres
en varig bolig.

5.

Det utvikles et variert tilbud av egnede boliger i
kommunene.

2.

Ingen skal bo i midlertidige botilbud i mer enn
tre måneder

6.

Utleieboliger skal være av god kvalitet i et godt
bomiljø

3.

Ingen barnefamilier eller unge skal tilbringe tid i
midlertidig botilbud.

7.

Vanskeligstilte får veiledning om det private
leiemarkedet

4.

Rask bosetting av flyktninger i kommunene

8.

Vanskeligstilte får hjelp til å kjøpe bolig

9.

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

Hovedmål 2: Alle med behov for tjenester, skal få hjelp til å mestre boforholdet
Innsatsområde:
Forhindre utkastelser

Innsatsområde:
Gi oppfølging og tjenester i hjemmet

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 3: Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv
Innsatsområde:
Sikre god styring og målretting av arbeidet

Innsatsområde:
Stimulere til nytenking og sosial innovasjon

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

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

13. Boligtilbud og tjenester utvikles i dialog med
brukerne

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

Det er viktig å jobbe systematisk med
statistikk, styringsparametere,
evaluering og forskning for å nå målene i
strategien Bolig for velferd. Mangel på god
styringsinformasjon er et hinder for å se
sammenhengen mellom innsats og
resultater i det boligsosiale arbeidet.
Mangel på innsikt gjør læring og
forbedring vanskelig, samt å endre retning
på arbeidet.

Erfaringer fra Danmark og Skottland viser
at bruk av styringsinformasjon i strategier
for å forebygge og avskaffe bostedsløshet
har ført til god måloppnåelse. De nevnte
landene kan på denne måten
dokumentere resultater, noe som er
vanskelig for land som ikke har vektlagt
styringsinformasjon i strategiarbeidet1.

1) Feantsa, Homeless in Europe, Summer 2015, Achieving
Goals: Strategies to End Homelessness
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3. PROSJEKTARBEIDET

3.1 Involverte
Organiseringen av arbeidet med
strategien er beskrevet i felles tiltaksplan
for Bolig for velferd 2015. Med
utgangspunkt i oppdraget nasjonalt
prosjekt for bedre styringsinformasjon ble
det etablert en arbeidsgruppe med
medlemmer fra de seks deltakende
direktoratene. Arbeidet ble forankret, og
det ble satt av ressurser til deltakelse og
til gjennomføring av oppgaver.
I tillegg har arbeidsgruppen etablert en
kommunegruppe som har vært involvert i
arbeidet. Direktoratene inviterte
Drammen, Asker, Stavanger, Sarpsborg,
Trondheim og Sogndal inn i arbeidet,
siden disse kommunene ble oppfattet
som dyktige i sitt arbeid med
styringsinformasjon.
Prosjektet har benyttet ressursgruppen
for strategien Bolig for velferd i diskusjonen
av de 15 målsettingene. Deres
synspunkter og anbefalinger er tatt inn i
arbeidet.
Husbanken har ledet arbeidet og har hatt
en egen arbeidsgruppe for å planlegge og
gjennomføre aktiviteter, og for å ha dialog
med samordningsgruppen,
ressursgruppen og departementene.
Arbeidsgruppen i Husbanken har
utarbeidet sluttrapporten med tilhørende
vedlegg.
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Fra strategien Bolig for velferd:
Vi vil bidra til at bolig kan være tema i
effektiviseringsnettverkene til KS.
Effektiviseringsnettverkene er en
arena for å analysere og sammenligne
virksomheten i kommunene, og
dermed bidra til videreutvikling.
Nettverkene gir kommunene større
innsikt i tjenestene sine, bedre
grunnlag for mål, styring og ledelse,
og økt brukerfokus og
brukermedvirkning.

KS har en pilot på et
effektiviseringsnettverk innen
boligforvaltning. Målet er å utveksle
erfaringer og samordne praksis innen
boligforvaltning i kommunene. Gjennom
et toårig prosjekt planlegges det å
etablere et felles system for registrering
og rapportering av kommunale
utleieboliger, samt en mer enhetlig
regnskapsføring med utgangspunkt i
formålskodene i KOSTRA. Nettverket har
vært en viktig arena for diskusjon av
arbeidet med bedre styringsinformasjon.
Husbanken skal presentere arbeidet fra
prosjektet på et nettverksmøte i april
2016.
Statistisk sentralbyrå (SSB) har
hovedansvaret for offisiell statistikk i
Norge. Det har vært avholdt et
orienteringsmøte med SSB om arbeidet
med bedre styringsinformasjon. Det gir et
godt grunnlag for samordning og videre
samarbeid. Endringer i KOSTRA vil være
sentralt i dette samarbeidet.
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3.2 Kort beskrivelse av arbeidsprosessen
Oppdraget ble gitt til direktoratene i mai
2014, den tverrdirektorale
arbeidsgruppen ble etablert i oktober
2014, og kommune ble invitert inn i
arbeidet i april 2015. Arbeidet ble sluttført
i april 2016. Det er gjennomført månedlige

møter i den tverrdirektorale
arbeidsgruppen, seks arbeidsmøter med
kommunene og ulike møter med andre
interessenter som ressursgruppen for
strategien Bolig for velferd, SSB, KS,
Departementene osv.

• Identifisering av datakilder og
målemetoder for de ulike
styringsparameterne

Strukturen på arbeidet har fulgt følgende
hoveddeler:
• Etablering, forankring og
kunnskapsinnhenting.

• Gjennomgang av alle innspill til
styringsinformasjon, valg av aktuell
styringsinformasjon og inndeling av
disse i følgende grupperinger:

• Implementering av Direktoratet for
økonomistyrings veileder;
«Resultatmåling. Mål- og
resultatstyring i staten» i prosjektet

-- Tilgjengelig styringsinformasjon
-- Behov for utvikling av
styringsinformasjon

• Leveranse av prosjektskisse.
• Involvering av kommuner og
samarbeidspartnere gjennom møter
og workshops.
• Utvikling av 15 målsettinger
jf.bestilling fra felles tiltaksplan Bolig
for velferd 2015.
• Identifisering av kritiske
suksessfaktorer og
styringsparametere med tilhørende
resultatmål for målsettingene

-- Støttedata
• Utarbeidelse av sluttrapport og
statusrapport pr 2014/2015
Arbeidet med bedre styringsinformasjon
fram til april 2016 dekker de to første
delene av figuren nedenfor.
Implementeringsfasen skjer etter at
prosjektet har levert sluttrapporten.

Bedre styringsinformasjon 2014 - 2020
Etablering

Gjennomføring

Begrepsforståelse

Involvering

Metodisk
tilnærming

Målsettinger

Prosjektskisse

Styringsinformasjon
Datakilder
Sluttrapport
Statusrapport

Implementering
Iverksette
Resultatrapport
Læring og forbedring
Evalueringer

Figur 3.2.1 Arbeidet med prosjekt for bedre styringsinformasjon
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Prosjektet har valgt å basere sin
metodiske tilnærming på Direktoratet for
økonomistyring (DFØ) sin veileder
«Resultatmåling. Mål- og resultatstyring i
staten». Mål- og resultatstyring er det
grunnleggende styringsprinsippet i
statlige virksomheter.

For arbeidet betyr det at strategiens
politisk fastsatte mål har blitt konkretisert
slik at resultatene kan måles, vurderes og
følges opp gjennom læring og forbedring.
På bakgrunn av dette kan direktoratene
iverksette tilpasnings- og forbedringstiltak
for å få bedre måloppnåelse.

3.3 Tidligere erfaringer
Strategien Bolig for velferd er ikke en
enkeltstående innsats, men må ses som
et ledd i en utviklingsprosess som startet
gjennom «den boligsosiale vendingen»2
på 1990-tallet, hvor prioriteringen i
boligpolitikken ble flyttet fra
boligforsyning til individet – den
vanskeligstilte. Den nasjonale strategien
«På vei til egen bolig- strategi for å
forebygge og bekjempe bostedsløshet»
som varte fra 2005 til 2007 er her sentral.
Strategien hadde klare resultatmål knyttet
til reduksjon av begjæringer og
gjennomførte utkastelser, samt at ingen
skulle tilbringe tid i midlertidige løsninger
ved løslatelse fra fengsel og ved
utskrivelse fra institusjon. Videre skulle
ingen oppholde seg mer enn tre måneder
i midlertidig botilbud og i døgnovernatting
uten kvalitetsavtale. Ingen av
resultatmålene ble nådd i perioden.
Flere av målsettingene i «På vei til egen
bolig» er videreført i det boligsosiale
arbeidet og innarbeidet i strategien Bolig
for velferd. Dette er i tråd med
anbefalingene i NIBRs evaluering av «På
vei til egen bolig» fra 2008. 3 NIBR hadde
store utfordringer med å vurdere
måloppnåelsen i strategien grunnet svake
og mangelfulle data, særlig med hensyn til

personer som løslates fra fengsel og
skrives ut fra institusjon. Situasjonen var
langt på vei den samme ved oppstart av
dette oppdraget i 2014.
Fafo (2014:51) sin evaluering av
Husbankens kommunesatsning avdekket
at styringsdataene også her var
mangelfulle. I tillegg ble det lagt liten vekt
på resultatmål og effektmål, og
måloppnåelsen ble vurdert som liten.

«

Hadde en i større grad kunne
identifisere resultater og effekter
ville det vært enklere å selge inn en
videreføring av satsingen i den
enkelte kommune, siden KOSTRAtallene ofte ikke er gode nok.
(Fafo 2014)

Sitatet oppsummerer også utfordringene i
arbeidet med bedre styringsinformasjon,
med manglende styringsdata eller
styringsdata av for dårlig kvalitet.

2) Sørvoll, J., (2011) Norsk boligpolitikk i forandring 1970 – 2010: Dokumentasjon og debatt Rapport nr. 16/11. Oslo: NOVA
3) Evalueringen av den nasjonale strategien «På vei til egen bolig»
Evelyn Dyb, Marit Kristine Helgesen og Katja Johannessen NIBRRapport 2008-15
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3.4 Forutsetninger gitt i felles oppdragsbrev
Utgangspunktet for oppdraget er at både
stat og kommune etterspør
styringsinformasjon som kan gi bedre
informasjon om hva innsatsen deres gir
av resultater. Rapportering i KOSTRA og
rapportering på bruk av de statlige
virkemidlene gir noe relevant informasjon,
men disse dataene og bruken av dem må
videreutvikles.
Samtidig presiseres det i felles
oppdragsbrev følgende:

«

Dataene som ligger til grunn for
indikatorer og resultatmål skal som
hovedregel baseres på eksisterende
data.
(Felles oppdragsbrev)

Forutsetningen om å bruke eksisterende
data har styrt arbeidet med bedre
styringsinformasjon. Forutsetningen har
gitt gode rammer for gjennomføring av
oppdraget, men har samtidig begrenset
mulighetene til å finne god styringsdata
for alle målsettingene.
Bruk av eksisterende data har styrt
arbeidet både når målsettingene ble
utviklet og i arbeidet med å kartlegge og
utvikle styringsparametere, med
tilhørende resultatmål og målemetode.
Kommunene har i arbeidsmøter og
høringssvar vært tydelig på at det er
behov for ytterligere styringsinformasjon
for å få god og hensiktsmessig
dokumentasjon, blant annet for å
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identifisere resultat for brukerne.
Kommunene mener det er behov for å
utvikle ny styringsinformasjon.
Kommunene som har vært involvert i
arbeidet har uttrykt at de kan rapportere
mer eller på andre måter dersom dette
bidrar til mer kunnskapsbasert utvikling
av tjenestene. De har også påpekt at
redselen for å påføre kommunene
merarbeid ikke må være større, enn at
man tør å peke på behovet for ny
styringsinformasjon. Kommunene har
også påpekt behovet for å bli informert
om hvilke data de skal levere på et tidlig
tidspunkt, slik at de har mulighet til å
innarbeide nye styringsparametere i sine
fagsystemer og unngå manuelle tellinger.
Kommunene anbefaler at rapportering
skjer gjennom etablerte kanaler som
KOSTRA og direktoratenes ulike
rapporterings- og
saksbehandlingssystemer.
Som en konsekvens av at eksisterende
data ikke i tilstrekkelig grad beskriver
sammenhengen mellom innsats og
resultat for flere av målsettingene, er det
foreslått noen få utviklingsløp.
Forutsetningen om å bruke eksisterende
data har begrenset mulighetene til å
foreslå ytterlige utviklingsløp, noe både
direktoratene og kommunene mener er
nødvendig. Erfaringene fra prosjektet
tilsier at arbeidet med
styringsinformasjon bør videreføres.
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3.5 Overgangsfaser
Strategien Bolig for velferd vektlegger
behovet for å hjelpe vanskeligstilte på
boligmarkedet som er i en overgangsfase.

Med overgangsfaser forstås:
• Hjelp fra midlertid til varig bolig
• Hjelp fra barnevern, til et sted å
bo
• Hjelp til de som skrives ut fra
institusjon, til et sted å bo
• Hjelpe de som løslates fra
fengsel, til et sted å bo
• Styrke kommunenes
forutsetninger for å bosette
flyktninger
Arbeidsgruppen har sammen med
direktoratene og kommunene brukt mye
tid på faglige diskusjoner om
styringsparametere som kan måle
sårbare overganger. Sentrale
problemstillinger i diskusjonene har vært:
• Hvem har ansvaret for
overgangsfasene?
• Er det ønskelig å bli målt på
overgangsfasene?
• Hva kan kommunene og andre aktører
gjøre for å hindre at mennesker mister
bolig eller blir marginalisert på
boligmarkedet i forbindelse med
overgangsfaser?
• Hvem har ansvaret for
styringsinformasjon om
overgangsfaser?

Erfaringene fra arbeidet viser at det er lite
styringsinformasjon på dette området.
Prosjektet har derfor få
styringsparametere knyttet til
overgangsfasene. Kommunene som har
deltatt i arbeidet mener at dette er
styringsinformasjon som kunne styrket
det forebyggende arbeidet, og bidratt til å
unngå at innbyggere som er i sårbare
overganger ender opp i ulike midlertidige/
akutte løsninger eller som bostedsløs.
Det er viktig å ha informasjon om antall
personer som befinner seg i ulike
overganger, eller som står i fare for å
havne i en uønsket midlertidighet. Det
finnes imidlertidig ikke
styringsinformasjon som viser hvor
mange av disse som faktisk havner i
midlertidige botilbud. Dette problemet
har vært diskutert både i prosjektet og
innad i de ulike direktoratene.
Prosjektet har ikke klart å finne svar på
hvordan disse utfordringene skal løses.
Løsningen ligger muligens i dialogen og i
det løpende samarbeidet mellom
kommunen og spesialisthelsetjenesten/
kriminalomsorgen.
Regjeringen har satt i gang et arbeid for å
undersøke hvordan den samordnede
innsatsen for tilbakeføring til samfunnet
etter endt straff, kan fjerne glippsoner.4
Det skal etableres en interdepartemental
arbeidsgruppe som skal foreslå tiltak.
Justis- og beredskapsdepartementet skal
lede arbeidet. Erfaringene fra dette
arbeidet vil kunne bidra til å belyse hva
som skal til for å håndtere
informasjonsbehovet rundt disse
overgangene.

• Er det mulig å ha styringsinformasjon
om overgangsfaser?
4) Jfr. Husbankens tidelingsbrev for 2016
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3.6 Sammenheng mellom tiltaksplan og nasjonalt prosjekt
for bedre styringsinformasjon
I felles oppdragsbrev til direktoratene ble
det gitt et oppdrag om å utvikle årlige
tiltaksplaner for Bolig for velferd. Læringen
fra arbeidet med bedre
styringsinformasjon viser at det er
hensiktsmessig å bruke mål og
resultatstyring for å målrette statlig
innsats i strategien Bolig for velferd.
Summen av arbeidet med

Fagutvikling/nyskaping
Tiltaksplan
Bolig for velferd

Bolig for velferd

Nasjonalt prosjekt
«Bedre
styringsinformasjon»

styringsinformasjon og tiltaksplanen,
gjennom økt bruk av mål- og
resultatstyring, vil kunne bidra til å sikre
god styring og målretting av arbeidet. Økt
bruk av mål- og resultatstyring vil også
bidra til at det boligsosiale arbeidet er
kunnskapsbasert og godt organisert på
tvers av sektorer og forvaltningsområder.

Anbefalt styringsinformasjon
Anbefalte utviklingsløp for ny
styringsinformasjon
Økt bruk av mål og
resultatstyring i fellestiltak

Mer målrettet
statlig +
kommunal
innsats

Figur 3.6.1 Styringsinformasjon og strategien Bolig for velferd
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4. METODISK TILNÆRMING

Prosjektets metodiske tilnærming har
basert seg på Direktoratet for
økonomistyring (DFØ) sin veileder
«Resultatmåling. Mål- og resultatstyring i
staten». En felles faglig plattform har vært
viktig for å sikre lik forståelse av
begrepene blant deltakerne i prosjektet. I
dette kapitlet gjør vi rede for valg av teori,
og anvendelsen av teorien med eksempler
fra arbeidet.

Mål og resultatstyring
Mål – og resultatstyring defineres
som:
«Å sette mål for hva virksomheten skal
oppnå og måle resultater og
sammenligne det med målene og
bruke den informasjonen til styring,
kontroll og læring for å utvikle og
forbedre virksomheten» (DFØ, s. 9).

Styringsinformasjon defineres som:
Informasjon om virksomhetens
resultater som er relevant for den
eksterne og interne styringen av
virksomheten for å arbeide henimot
overordnede mål» (DFØ, s. 21).

God styringsinformasjon er en
forutsetning for å kunne se
sammenhengen mellom innsats og
resultater i strategien Bolig for velferd. Klare
prioriteringer og god styring er viktig for å
oppnå kvalitet på tjenestene og utnytte
ressursene effektivt. Slik kan både stat og
kommune gi bedre tjenestetilbud til flere
og oppnå bedre resultater for samfunnet.

«

Hensikten med mål – og
resultatstyring er å tydeliggjøre
retning og ambisjonsnivå for
kommunens programområder og
sikre felles forståelse på alle nivå i
organisasjonen.
(Drammen kommune)
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4.1 Styringshjulet
DFØs styringshjul viser de mest relevante
stegene i mål og resultatstyring,

Figur 4.1.1 Styringshjulet fra DFØs veileder

Prosjektet har vektlagt steg 1, 2 og 3,
siden oppdraget handler om å
sammenstille og utvikle
styringsparametere og resultatmål som
støtter opp om strategien Bolig for velferd.
Steg 4 «Læring og forbedring» og temaet
«ledelsesforankring og dialog» omtales
derfor kort.

STEG 1: Overordnede mål og strategi
Det bærende prinsippet i mål- og
resultatstyring er at det først formuleres
overordnede mål og strategier for
virksomheten. Mål er en beskrivelse av en
ønsket tilstand eller et ønsket resultat, og
følgelig ikke en beskrivelse av aktiviteter
eller oppgaver. En klar strategi viser de
overordnede veivalgene, og endringer og
forbedringer som skal prioriteres i årene
fremover.
I strategien Bolig for velferd er det definert
tre hovedmål og sju innsatsområder. De
sju prioriterte innsatsområdene angir
veivalgene for hva som skal prioriteres for
å nå hovedmålene. De 15 målsettingene
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gir føringer for hva som skal oppnås i
strategiperioden og grunnlag for utvikling
av styringsparametere med resultatmål.
Kritiske suksessfaktorer betegner forhold
som er svært viktig for å nå målene. Hver
kritisk suksessfaktor kan følges opp ved
hjelp av ett eller flere styringsparameter.

STEG 2: Styringsparametere
Styringsparametere beskriver direkte eller
indirekte i hvilken grad virksomheten når
sine mål i en gitt periode.
Styringsparametere kan være en
kvantitativ størrelse eller resultat av en
kvalitativ vurdering. For hvert
styringsparameter må det velges en
målemetode, og settes et konkret
ambisjonsnivå for hvilke resultater som
skal oppnås.
Figuren på neste side viser kriteriene som
hvert enkelt styringsparameter bør
oppfylle:
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dataene som brukes har den nødvendige
varigheten som gjør at utviklingen i det
boligsosiale arbeidet kan følges i hele
strategiperioden.

Påvirkbarhet

Hvert enkelt
styringsparameter
Nytte - kostand

Pålitelighet
Verifiserbarhet

Figur 4.1.2 Kriterier for de enkelte
styringsparameterne

De som skal holdes ansvarlige for
resultatene, må kunne påvirke
styringsparameterne. Parameterne må
også oppleves som relevante og få
konsekvenser for måten det arbeides på.
Derfor har både arbeidet med de ulike
direktoratene og diskusjonene med
kommunene vært nyttige. Mange av
styringsparameterne handler om arbeid
som gjøres i kommunene, med de
virkemidlene staten stiller til disposisjon i
det boligsosiale arbeidet. Derfor må både
stat og kommune i ulik grad kunne
påvirke styringsparameterne. Staten må
kunne påvirke gjennom retningslinjer og
rapporteringskrav, og kommunene
gjennom prioriteringer og konkrete
handlinger.
Styringsparameterne må være pålitelige,
og måle det de er ment å måle. Det
boligsosiale arbeidet er omfattende. I
tillegg medfører mangel på datakilder at
vi ikke alltid kan måle det vi ønsker å måle.
Prosjektet har valgt styringsparametere
som gir en indikasjon på de resultatene
som oppnås.
Styringsinformasjonen må også kunne
etterprøves og verifiseres. Prosjektet har
derfor hatt en kritisk gjennomgang av
hvilke målemetoder som skal benyttes,
både for å ivareta forventningen om å
bruke eksisterende data og for å sikre at
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Til slutt må nytten av
styringsinformasjonen stå i forhold til
kostnadene ved å samle den inn. I
prosjektet er det valgt styringsparametere
som i all hovedsak baserer seg på
eksisterende data, for eksempel gjennom
KOSTRA og rapportering på
tilskuddsmidler gitt fra de ulike
direktoratene. I tillegg benyttes ulike
kartlegginger, undersøkelser og rapporter
som datakilder.

«

Det er viktig for kommunene å få
vite tidlig hva det skal rapporteres
på. Da kan vi levere nesten hva som
helst.
(Trondheim kommune)

Styringsparameterne som er valgt følger i
all hovedsak kriteriene til DFØ. Videre har
prosjektet valgt ut noen
styringsparametere hvor det er behov for
videreutvikling, før de kan benyttes som
styringsinformasjon i det boligsosiale
arbeidet.
Gjennom rapportering i strategiperioden
må det gjøres en vurdering om
styringsparameterne dekker det som er
vesentlig i styringen mot ønskede mål.
Over tid kan det være nødvendig å endre
prioritering og fremheve andre
styringsparametere enn de som
opprinnelig var valgt.

«

Vi har hatt en kontinuerlig prosess
med å vurdere og revidere våre
styringsparametere siden vi startet
vårt arbeid med styringsinformasjon
i 2003.
(Drammen kommune)
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Styringsparametere i arbeidet med
utviklingsprosjekter
Det er viktig å målrette innsatsen i
utviklingsprosjekter. Styringsparametere
med resultatmål vil være nyttige for å
tydeliggjøre hva som skal oppnås ved
bruk av tilskuddsmidler. I tillegg vil
parametere med resultatmål bidra til
bedre rapportering fra mottaker, som
igjen synliggjør resultater av statlig og
kommunal innsats bedre.
I utviklingsarbeid på tvers av
direktoratene, eksempelvis i felles
tiltaksplan for Bolig for velferd, vil bruk av
styringsparametere med resultatmål
kunne bidra til å vise sammenhengen
mellom innsats og resultater på de ulike
tiltakene. Dette vil bedre mulighetene til å
korrigere innsatsen underveis.

direktoratene, vil også bidra til bedre
forankring og eierskap, samt bedre
rolle- og ansvarsavklaring i
gjennomføringen av arbeidet.

Resultatmål
DFØ anbefaler å sette et resultatmål for
hvert styringsparameter. Dette er et
konkret ambisjonsnivå for hva som skal
nås i den aktuelle perioden.
Upresise beskrivelser av hva som skal
oppnås, gjør at det blir uklart hvilke
resultater som skal rapporteres.
Resultatrapporteringen kan dermed ende
opp som beskrivelser av hvilke oppgaver
som er gjennomført, men hvor
vurderingen av hva som er oppnådd av
resultater mangler.

Å utvikle styringsparametere for felles
tiltakene som igangsettes på tvers av

SMARTE RESULTATMÅL BØR IFØLGE DFØ VÆRE:
• Spesifikke: resultatmålene må være tydelig definert slik at det er klart
hva som skal oppnås
• Målbare: det må være mulig å måle i hvilken grad vi når våre resultatmål
• Aksepterte: resultatmålene må oppleves som riktige, relevante og
interessante og arbeide etter.
• Realistiske: ambisjonsnivået må ikke settes høyere enn at det oppleves
som mulig å innfri kravene, samtidig som det gir noe å strekke seg etter
• Tidfeste: det må være klart når resultatmålene skal være oppfylt
• Enkle: resultatmålene må være enkle å forstå og måle

Nasjonalt prosjekt for bedre styringsinformasjon
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Prinsippene til SMARTE resultatmål har
vært gjennomgående i arbeidet med i
prosjektet.
Prinsippet om spesifikke resultatmål er
oppnådd ved å ha flere gjennomganger av
styringsparameterne og resultatmålene
både i arbeidsgruppen og med
kommunene. Målbare henger tett
sammen med valg av målemetode. Der
målemetode ikke finnes er
styringsparametere enten blitt forkastet
eller ansett som så viktig at det har blitt
foreslått utviklingsløp knyttet til statistikk
og målemetode. Aksepterte handler om
testing av resultatmål internt i
direktoratene og med kommunene.
Realistiske er ivaretatt ved at det er
definert status på hvert
styringsparameter pr 2014/2015. Der vi
ikke har status har det blitt satt et anslag
basert på kunnskap hos deltakerne i
prosjektet. Som et ledd i vurderingen av
resultatrapportene må eventuelt nye og
mer realistiske resultatmål settes. Det er
også viktig å vurdere resultatmålene i lys
av større samfunnsmessige endringer.
Om ikke annet er spesifisert er tidfestede
knyttet til strategiperiodens varighet fram
til 2020. Enkle er i all hovedsak oppnådd i
arbeidet.

«

Vi skal ikke måle hvor vi bosetter
flyktningene, men at vi bosetter
dem.
(Sarpsborg kommune)

Målemetode
Det har vært viktig å finne riktig
målemetode for de valgte
styringsparameterne. Prosjektet har
oppsøkt ulike fagmiljøer for å undersøke
hvordan forskjellige datakilder kan måle
de ulike styringsparameterne. I starten av
arbeidet handlet det om å kartlegge
hvilken styringsinformasjon vi har i dag,
og hva som er ønsket styringsinformasjon
basert på det som måles i dag. På grunn
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av mangel på gode målemetoder har
prosjektet sett et behov for å utvikle
bedre målemetoder og heve
datakvaliteten innen flere av
målsettingene.
Resultater som ikke kan måles kvantitativt
må måles kvalitativt. Ofte kan en
kombinasjon av kvantitative og kvalitative
målinger være hensiktsmessig. Gode
resultatmål kan også bidra til å forbedre
målemetodene og heve datakvaliteten.
Hva som måles bestemmes ofte av hvilke
målemetoder som er tilgjengelig. Samtidig
er det viktig å sikre at det som måles
skaper entusiasme og vilje til endring. Det
er derfor viktig å finne gode målemetoder,
slik at vi kan synliggjøre suksessene i det
boligsosiale arbeidet.
For å finne gode målemetoder har det i
prosjektet vært viktig med lik forståelse
av relevante begreper, som for eksempel
«midlertidig bolig» og «gode bomiljø».
Etter diskusjoner mellom direktoratene og
kommunene er det utviklet et eget
vedlegg om begreper som følger
sluttrapporten.

Støttedata
Styringsparametere med resultatmål må
sees i sammenheng med øvrig
styringsinformasjon. I prosjektet har vi
valgt å benytte begrepet støttedata. Dette
er informasjon som bidrar til å utfylle
resultatene, og gi en bedre forståelse av
sammenhengen mellom innsats og
resultater. I tillegg kan støttedata brukes i
analyser for å gi oversikt og et bedre
helhetsbilde.
Et eksempel på støttedata er
kartleggingen av bostedsløse. Denne
kartleggingen skjer hvert fjerde år, og er
dermed lite egnet som løpende
styringsinformasjon. Kartleggingen av
bostedsløse er imidlertid sentral i
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analyser for å følge utviklingen innen det
boligsosiale arbeidet.

STEG 3: Resultatmåling og
vurderinger
Måling og vurdering av resultatene
knyttet til de fastsatte
styringsparameterne indikerer om
iverksatte tiltak er gode og
hensiktsmessige, og om målene er nådd
med effektiv ressursbruk. Flere resultater
over tid gir bedre grunnlag for å trekke
konklusjoner om eventuelle behov for
endringer.

«

Styringsparametere er viktige for å
få frem diskusjoner og refleksjoner
(Sarpsborg kommune)

Fra DFØs veileder:

«

Styringsparametere handler ofte om
kvantitet, men kan brukes for å få
en diskusjon om kvalitet.
(Sarpsborg kommune)

STEG 4: Læring og forbedring
For at resultatmålingen skal være
hensiktsmessig, må resultatene drøftes
regelmessig, vurderes og brukes til å ta
beslutninger om tiltak som skal forbedre
innsatsen og gi bedre måloppnåelse.
Sentrale spørsmål kan være om tiltak og
virkemidler skal endres, om det må gjøres
analyser og evalueringer, eller om
styringsparametere eller ambisjonsnivået
må justeres.

«

Det er viktig for kommunene å få
vite hvilken styringsinformasjon som
skal skaffes, slik at vi kan være med
på å skape endring.
(Sogndal kommune)

«Det kan være en utfordring å
konkretisere overordnede mål slik at
det gir et riktig og praktisk
håndterbart fokus i styringen, og å
måle, vurdere og følge opp resultater.
Styringsparametere gir normalt en
indikasjon på resultater, som må
fortolkes og vurderes kvalitativt.»

Resultatene må derfor ikke bare måles,
men også vurderes og settes inn i en
sammenheng slik at resultatmålingen ikke
blir ren statistikkproduksjon. For å kunne
synliggjøre og kontrollere resultatene,
lære og iverksette forbedringstiltak, må
det etableres prosesser for formidling og
drøfting av resultater og for beslutninger
om tiltak. En årlig felles resultatrapport er
derfor nødvendig for å kunne samle
resultatene og gjøre vurderinger og
evalueringer. I kapitlet om resultatrapport
og statusrapport omtales dette nærmere.
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Prosjektet understreker viktigheten av å
ha et lærings- og utviklingsperspektiv i
arbeidet med styringsinformasjon. Dette
for å unngå at styringsinformasjon
oppfattes som nok et måleverktøy uten
videre betydning. Styringsinformasjonen
skal kunne være like mye en kilde til å
feire gode resultater som å avdekke
behov for forbedringstiltak.

«

Man kan ikke gjøre alt bedre hele
tiden, men man kan hele tiden gjøre
noe bedre.
(Prosjektet Forbedret styringsinformasjon
internt i Husbanken)
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Lederforankring og dialog
Styringsinformasjon kan vise at det er
behov for ulike typer forbedringstiltak.
Det er lederne som er ansvarlige for å
skape en god kultur for læring og
forbedring og et system for oppfølging av
resultater.
I prosjektet har kommunene understreket
betydningen av god forankring.
Styringsinformasjon må settes på
dagsorden for å oppnå eierskap på alle
nivå. Forankring i overordnede

plandokument, politisk og administrativ
ledelse og forankring blant ansatte
fremholdes som viktige premisser for å
lykkes med mål- og resultatstyring.

«

Vi har virksomhetsrapportering til
rådmannen og bystyrekomiteen
hver måned. Rådmannens
engasjement og krav har uten tvil
bidratt til at vi har oppfattet dette
som viktig. Men vi må få med de
ansatte. Uten de ansatte – kommer
vi ikke langt.
(Drammen kommune)

4.2 Avgrensning mot måling av bruker og samfunnseffekter

Innsats

Resultat

I bedre styringsinformasjon er oppdraget
å få bedre informasjon om status på det
boligsosiale området og sammenhengen
mellom innsats og resultater. Med innsats
menes i hovedsak faktorer som
virkemidler og kunnskapsutvikling, mens
resultatene beskrivelser hva som oppnås
på grunn av denne innsatsen.
Innsatsen kan også gi effekter for brukere
og samfunn, men vårt arbeid avgrenses til
å måle resultater av innsatsen.
Effektmålinger er ikke inkludert i dette
arbeidet.
Måling av effekt handler om å få
informasjon som kan vise til en forandring
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Brukereffekter

Samfunnseffekter

i en tilstand hos bruker eller samfunn som
følge av tiltakene som er iverksatt. Med
brukereffekter menes effekter på
brukerne i form av endringer eksempelvis
i holdninger, atferd eller livssituasjoner og
som er et direkte resultat av
virksomhetens produkter/tjenester.
Endringer i samfunnet er vanligvis et
indirekte resultat av virksomhetens
tjenester/produkter. Et eksempel kan
være bedre helsetilstand i befolkningen
på grunn av færre bostedsløse. Bedre
helsetilstand kan imidlertid også være
påvirket av andre forhold, eksempelvis
høyere levestandard, bedre kosthold osv.
Dette illustrerer noe av utfordringen med
måling av bruker- og samfunnseffekter.
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Figur 4.2.1 DFØs resultatkjede og grad av kontroll og påvirkbarhet i forhold til effekter

Følgende forutsetninger må være
oppfylt for å måle effekter:

DFØs resultatkjede er et nyttig verktøy
som utgangspunkt for en effektmåling.

1) Det må være samvariasjon mellom
tiltaket som er iverksatt og
endring i observert tilstand hos
brukerne eller i samfunnet.

Det er krevende å måle effekter, og det er
nesten alltid mer krevende å måle
samfunnseffekter enn brukereffekter. Å
måle samfunnseffekter handler ofte om å
oppfylle mål på overordnet nivå. I tillegg
tar det lang tid før samfunnseffekter av
tiltak vises. Effektene ligger langt ute i
resultatkjeden og påvirkes dermed av
mange og sammensatte forhold.

2) Tiltaket bør komme før endret
tilstand i tid.
3) Man bør kunne kontrollere for
andre relevante forhold som kan
ha selvstendig innvirkning på
tilstanden eller på effekten av
innsatsen.

Resultater er som regel enklere å måle, og
kan forstås som de mer kortsiktige og
umiddelbare virkningene av en aktivitet,
et tiltak eller en satsing. Effekter har mer
langsiktige virkninger som skal vedvare,
også etter at aktiviteten eller satsingen er
avsluttet.
Kommunene har vist til eksempler der de
velger å tolke brukereffekter ved å
analysere resultatene på flere
styringsparametere innen ett og samme
felt.
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«

Dersom flere styringsparametere
innenfor ett og samme område
viser positiv utvikling, er det stor
sannsynlighet for at innsatsen har
gitt positive effekter for brukeren.
(Drammen kommune)

I den løpende resultatmålingen må man
vanligvis basere effektmålingene på å
observere om tilstanden hos bruker eller
samfunn er endret, for deretter å forsøke
å sannsynliggjøre at det er en
årsakssammenheng mellom
virksomhetens innsats og
tilstandsendringen.
En av årsakene til at det er utfordrende å
framskaffe god styringsinformasjon som
kan vise effekter av den boligsosiale
innsatsen, er de mange faktorene som
kan ha betydning for utviklingen. Det er
nødvendig å spesifisere, og kritisk
vurdere, alle sentrale forutsetninger om
hvordan effektene realiseres. Dette for å
kunne gjøre en vurdering, enten det
handler om å sannsynliggjøre eller bevise
effektene. I tillegg bør man kontrollere
for andre utviklingstrekk.
Dette kan illustreres med følgende
eksempel. I strategien Bolig for velferd
er det en målsetting om at bruk av
midlertid botilbud for barnefamilier
ikke skal vare utover tre måneder.
Tallene i KOSTRA viser antall og
varighet for barnefamilier i
midlertidige botilbud. En reduksjon i
antall og lengde på opphold for
barnefamilier vil oppfattes som et
positivt resultat. Det kan imidlertid
ikke uten videre trekkes en konklusjon
om at denne reduksjonen er en
direkte effekt av innsatsen. Årsaken
kan være en tilfeldig variasjon,
samfunnsmessige endringer eller
andre forhold.
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Det er mulig å sannsynliggjøre
sammenhenger mellom virksomhetens
innsats og tilstandsendringer ved å
observere og analysere spesifikke tiltak.
Er antall opphold i midlertidige botilbud
spesielt redusert i kommuner som aktivt
har jobbet med bostedsløse
barnefamilier eller barnefattigdom? Har
kommunene etablert et nytt og bedre
samarbeid med det lokale krisesenteret?
Dersom en kan identifisere slike tiltak, og
innhente tall på hvor mange som har
mottatt bistand, er det mulig å
sannsynliggjøre en sammenheng.
Normalt kan det ikke konkluderes med at
dette er en effekt, før tiltakene har vart
over tid, er innarbeidet i kommunens
tjenestetilbud eller rutiner, samt har vært
gjenstand for forskning eller utredning.
Brukerundersøkelser kan være et verktøy
for å kunne påvise eller sannsynliggjøre
at det er et årsaks- virkningsforhold
mellom innsats og tilstandsendring.
Undersøkelser vil kunne gi informasjon
om opplevde brukereffekter ved å be
brukerne vurdere egen tilstand før og
etter at tiltaket eller tjenestene er gitt.
For å kunne måle effekter må derfor
resultatrapporter og midt – og
sluttevalueringer suppleres med
brukerundersøkelser, forskning og
utredninger i strategiperioden.
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4.3 Datakilder
Det er i utgangspunktet fire typer datakilder som kan gi styringsinformasjon i
strategien Bolig for velferd:

1.

Kartlegginger som gir beregninger av omfang: På det boligsosiale området er
dette ofte data basert på beregninger eller kartlegginger som viser hvor mange
som er i en bestemt situasjon. Antall vanskeligstilte på boligmarkedet, antall
bostedsløse og antall som befinner seg i asylmottak og venter på bosetting i en
kommune. Utviklingen over tid kan gi styringsinformasjon, men slike data
publiseres med noen få unntak relativt sjelden. I bedre styringsinformasjon
brukes ikke slike data som styringsparametere, men som støttedata. Unntaket er
personer som oppholder seg i mottak.
FoU knyttet til boligsosialt arbeid er ofte kvalitative studier som ikke kan brukes
direkte som styringsinformasjon. Det finnes enkeltstudier som undersøker
bestemte målgrupper av tjenestemottakere, og hvor en i tillegg gjennomfører
spørreundersøkelser og intervjuer. Dette bidrar til mer inngående kunnskap om
målgruppen og utfordringer knyttet til tjenesteytingen. Noen av disse studiene
gjentas, og kan beskrive utvikling over tid. Eksempler på dette er Sintef Helse sin
analyse av pasientdata, NIBR sin kartlegging av bosituasjonen til personer med
rusmiddelproblemer og SSB sin levekårsundersøkelse av innsatte i fengsel. Disse
kan inngå i ulike effektvurderinger og analyser, og dermed gi mulighet til læring
og forbedring.

2. Tjenesterapportering: Hovedkildene er KOSTRA, Husbankens statistikkbank og
Norsk pasientregister. Dette er data som publiseres årlig og som i utgangspunktet
er godt egnet som styringsinformasjon. Dette er data som er tilgjengelig både på
nasjonalt og kommunalt nivå.
3. Tilskuddsrapportering: Direktoratene har tilskuddordninger hvor kommunene og
andre mottakere rapporter på bruken av midlene. Dette er data som kan gi
styringsinformasjon. Innrapporteringen kan ha forskjellige formål, og må i ulik
grad bearbeides slik at rapporteringen kan brukes som styringsdata. Et eksempel
på en god kilde til styringsinformasjon er rapportering til Helsedirektoratet på
kommunalt psykisk helse- og rusarbeid (IS-24/8). Dette er en samordnet
rapportering på ulike ordninger og satsninger.
4. Brukerundersøkelser: Direktoratene gjennomfører ulike brukerundersøkelser
som kan være kilder til styringsinformasjon. Undersøkelsene kan måle forhold
både i kommunene og hos brukere.
Se vedlegg for mer utdypende informasjon om de ulike datakildene.

Nasjonalt prosjekt for bedre styringsinformasjon

29

5. BEDRE STYRINGSINFORMASJON
-TILGJENGELIG STYRINGSDATA

Fra strategien Bolig for velferd:
Boligsosialt arbeid handler både om å skaffe bolig til vanskeligstilte på
boligmarkedet og styrke den enkeltes mulighet til å mestre boforholdet. Arbeidet
kan deles inn i operative og strategiske oppgaver. De operative oppgavene handler
om å gi råd og veiledning, skaffe egnede boliger, tildele økonomisk støtte, iverksette
bo- og nærmiljøtiltak, og å gi oppfølging og tjenester i hjemmet. De strategiske
oppgavene handler om å sette langsiktige mål, utvikle tiltak og virkemidler for å nå
disse målene, sette av økonomiske og faglige ressurser til arbeidet, og avgjøre hvor
og av hvem de ulike operative oppgavene skal løses.

Prosjektets ambisjon er at de valgte styringsparameterne og støttedataene i sum skal
bidra til god målretting og styring av det boligsosiale arbeidet, og gi bedre oversikt og
forståelse av sammenhengen mellom innsats og resultater i strategien Bolig for velferd.

KDI

HUSBANKEN

Bolig for
velferd

IMDI

AVDIR

HELSEDIR

BUFDIR

Figur 5.3.1 Mer koordinert og målrettet styringsinformasjon
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For å sikre god styring og målretting av
arbeidet, og vise sammenhengen mellom
innsats og resultat, er utviklingen av
styringsparametere med resultatmål og
målemetoder avgjørende.
De 15 målsettingene er en
operasjonalisering av de tre hovedmålene,
de sju innsatsområdene og den særlige
innsatsen rettet mot barnefamilier og
unge. Kritiske suksessfaktorer for å lykkes
med arbeidet er beskrevet i strategien
Bolig for velferd og i arbeidet med bedre
styringsinformasjon. Disse gir grunnlaget
for utvikling av styringsparametere og
resultatmål.

Nasjonale resultatmål
Prosjekt bedre styringsinformasjon skal
bidra til at både stat og kommune får
bedre informasjon om status på det
boligsosiale området. På statlig nivå
innebærer dette ofte aggregert
styringsinformasjon som gir grunnlag for
å følge utvikling innen eksempelvis
virkemiddelbruk, ulike målgruppers
bosituasjon, endring i antallet kommunale
boliger osv. Dette danner grunnlag for
politikkutvikling, nye innsatser,
prioriteringer og helhetlig analyse og
rapportering på det boligsosiale området.
På kommunalt nivå ønsker den enkelte
kommune å ha en statusoversikt på sitt
boligsosiale arbeid. Kommunene vil
dermed ha egne behov for hvilken
styringsinformasjon som er ønskelig. I
tillegg ønsker kommunene å bruke
styringsinformasjon til å vurdere utvikling
på et område i forhold til sammenlignbare
kommuner.
For at både stat og kommune skal kunne
styre og målrette arbeidet må
styringsparameterne ha resultatmål. I
bedre styringsinformasjon er
resultatmålene valgt ut fra at den
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samlede offentlige innsatsen skal være
helhetlig og effektiv. De statlige og
kommunale resultatmålene vil ofte være
forskjellige, siden de boligsosiale
utfordringene vil variere mellom
kommunene med bakgrunn i ulik
demografi, boligsammensetning, tidligere
innsatser og tjenestetilbud m.m.
Kommunene vil kunne sette andre verdier
på resultatmålene som er bedre tilpasset
egne boligsosiale utfordringer.
Kommunene som implementerer mål og
resultatstyring i sitt boligsosiale arbeid,
kan utvikle egne resultatmål ut fra hvilke
av de 15 målsettingene de vil prioritere å
arbeide med i strategiperioden.
Det er definert tre nasjonale resultatmål
for den særlige innsatsen rettet mot
barnefamilier og unge i strategien Bolig for
velferd. Styringsparameterne med
resultatmål som berører disse områdene
må anses som styrende for både det
statlige og kommunale arbeidet.
Kunnskap fra støttedataene kan gi
grunnlag for å utvikle andre
styringsparametere i kommunene, enn de
som presenteres for strategien i sin helhet
i denne sluttrapporten. Oversikt over
støttedata ligger som vedlegg til
sluttrapporten.

«

Styringsinformasjon må fremkomme
både som resultat for landet og for
den enkelte kommune. Dette vil
bidra til at kommunene får et godt
kunnskapsgrunnlag for vurdering av
egen innsats og større sannsynlighet
for at det samlede resultatet blir
bedre.
(Drammen kommune)

For å kunne sette de nasjonale
resultatmålene, valgte prosjektet der det
var mulig, å definere status for hvert
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styringsparameter pr 2014/2015. For
styringsparameterne hvor det ikke var
mulig å definere status, ble det satt et
anslag, basert på innhentet kunnskap fra
deltakerne i prosjektet. Disse anslagene
er et utgangspunkt for arbeidet, men vil
kunne endres etter hvert som vi får
erfaringer med bruk av resultatmålene.
De ulike verdiene som er satt (andel,
antall osv.) er basert på kunnskap om
dagens nivå, forventet utvikling, føringer i
strategien Bolig for velferd og andre statlige
styringsdokumenter. Resultatmålene
uttrykker også et ambisjonsnivå i det
boligsosiale arbeidet frem mot 2020.

Motivere til forandring
Hvorvidt styringsparameterne og
resultatmålene omtales som avvik eller
suksess, kan ha betydning for om
styringsinformasjon motiverer til
forandring. I følge kommunene i
prosjektet må rapportering også handle
om hva man lykkes med i det boligsosiale
arbeidet.
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Å følge opp «alt» er ikke styring.
Underveis i arbeidet har mange ulike
styringsparametere blitt vurdert, for å
avgjøre om de kan anvendes. Omfanget
av styringsparametere har også vært et
tema mellom direktoratene og
kommunene.

«

Dokumentasjonen må motivere til
forandring.
(Drammen kommune i strategien Bolig for
velferd)

For å synliggjøre suksessene i det
boligsosiale arbeidet valgte Asker
kommune å endre fra å telle
innbyggere som ikke fikk bolig, til å
telle dem som får bolig. Kommunen
synliggjorde dette med å tegne et
hus. Etter hvert som menneskene
som var i kontakt med kommunen
fikk sin egen bolig, ble disse
personene plassert inn i huset.
Huset ble etterhvert veldig fullt, og
Asker kommune synliggjorde
suksess i arbeidet, i stedet for å
bare telle de som ikke fikk bolig .
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5.1 Vanskeligstilte som er i en overgangsfase skal sikres en
varig bolig
Fra strategien Bolig for velferd:
Dess tidligere i et behandlingsopphold man starter arbeidet med å skaffe bolig og
opprette kontakt med det øvrige tjenesteapparatet, dess mer sannsynlig vil det
være at man har skaffet bolig og nødvendige tjenester ved utskriving.

Overgangsfaser er her utskriving fra institusjon, løslatelse fra fengsel, overgang fra
barnevernstiltak, bosetting fra mottak og lignende. Det finnes noe styringsinformasjon
som beskriver bosituasjon for personer som av ulike grunner står i fare for å havne i
såre overganger mellom behandling/soning og hjemkommune. Det finnes lite oversikt
over personer som faktisk havner i overgangsfaser.

Kritisk
suksessfaktor

Styringsparameter Resultatmål

80 % skårer grønt
på variabelen bolig
i Brukerplan innen
2020

Målemetode

Ansvar

Brukerplan

HELSEDIR

Årlig status
rapport om
LAR (Seraf)

HELSEDIR

Rapportering
fra
krisesentertilbudene

BUFDIR

Personer med kjent
rus- eller rus- og
psykisk helse
problematikk sikres
egen bolig (leid eller
eid)

Andel som bor i
egen bolig (leid eller
eid)

Personer i LAR 5 behandling sikres en
varig egnet bolig

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

Beboere skal ikke
flytte til en farlig
bosituasjon etter
krisesenteropphold

Andel som flytter
tilbake til
voldsutøver

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

Kunnskap om
bostedsløse blant
sosialhjelpsmottakere slik at
tiltak igangsettes for
å sikre varig bolig

Sosialhjelpsmottakere som er
uten bolig

Antall sosialhjelps- KOSTRA
mottakere uten
bolig skal reduseres
med 30 % innen
2020

AVDIR

5) LAR: legemiddelassistert rehabilitering
6) Seraf: senter for rus og avhengighets forskning
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5.2 Ingen skal bo i midlertidig botilbud i mer enn tremåneder
Fra strategien Bolig for velferd:
Alle som ikke har et sted å oppholde seg og sove det neste døgnet, har krav på et
midlertidig botilbud fra kommunen.” Midlertidig botilbud er her et tilbud gitt etter
lov om sosiale tjenester i NAV § 27.

Antall husstander i midlertidig botilbud og om oppholdene er over/under tre måneder,
rapporteres i KOSTRA og er tilgjengelig på kommunenivå.

Kritisk
suksessfaktor

Styringsparameter Resultatmål

Målemetode

Ansvar

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

Andel husstander i
midlertidig botilbud
med varighet 0-3
mnd.

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

AVDIR

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

Antall husstander i
midlertidige
botilbud i mer enn 3
måneder

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

AVDIR
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5.3 Ingen barnefamilier eller unge skal tilbringe tid i
midlertidig botilbud
Fra strategien Bolig for velferd:
Vi vil derfor forsterke innsatsen overfor barn og unge som ikke bor bra. Dette er
viktig for barna her og nå, og for å forebygge reproduksjonen av sosial ulikhet.

I strategien Bolig for velferd er det en særlig innsats overfor barnefamilier og unge.
Målsettingen gjelder brukere som er gitt tilbud gjennom NAV og § 27 i
sosialtjenesteloven. Unntaksvis kan det i akutte situasjoner benyttes midlertidig
botilbud egnet for barn eller unge. Selv om det i lovteksten gir mulighet til unntaksvis
bruk av midlertidige boliger for barnefamilier og unge, er det i arbeidet valgt å ha en
tydelig ambisjon på at ingen barnefamilier og unge skal tilbringe tid i midlertidige
botilbud innen 2020.
Antall husstander i midlertidig botilbud og om oppholdene er over/under tre måneder,
rapporteres i KOSTRA og er tilgjengelig på kommunenivå. Det er imidlertid ikke en egen
rapportering i KOSTRA for unge under 25 år. Lengden på akuttopphold i barnevernet
rapporteres internt i BUFDIR.
Det er et mål om at akuttopphold i beredskapshjem og akuttinstitusjoner i barnevernet
skal være kortvarig. Hovedmålet er å finne et mer permanent hjem til barna så fort
som mulig. Dette kan ta tid blant annet fordi det er begrenset med differensierte
fosterhjem. I noen tilfeller kan det også være til barnets beste å bo noe lengre i
midlertidige tiltak, for eksempel for å fullføre skolegang.
Et virkemiddel for å unngå at barnefamilier mister bolig som en konsekvens av høye
boutgifter, er bedre utnyttelse av bostøtten. Styringsparametere som inkluderes her
har et forebyggingsperspektiv og er ikke direkte knyttet til denne målsettingen, men
har betydning for den særlige innsatsen rettet mot barnefamilier.

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

Andel barnefamilier
i midlertidig
botilbud i 0 til 3
måneder

Målemetode

Ingen barnefamilier KOSTRA
skal bo i midlertidig
botilbud innen
2020

Ansvar

AVDIR
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Kritisk
suksessfaktor

Styringsparameter Resultatmål

Målemetode

Ansvar

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

Antall barnefamilier
i midlertidig
botilbud

Ingen barnefamilier KOSTRA
skal bo i midlertidig
botilbud innen
2020

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

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

Intern
rapportering
BUFDIR

BUFDIR

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

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

Intern
rapportering
BUFDIR

BUFDIR

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

Andel barnefamilier
som mottar
bostøtte av totalt
antall
bostøttemottakere

Alle barnefamilier
som har rett til
bostøtte skal få det
innen 2020

Husbankstatistikk

HB
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5.4 Rask bosetting av flyktninger i kommune
Fra strategien Bolig for velferd:
Å bosette flyktninger er en varig oppgave for kommunene. I dette arbeidet opplever
mange kommuner at mangel på egnede boliger til rett tid og på rett sted gjør at de
ikke kan ta imot flere flyktninger.

IMDI har etablert nye statistikksider7 som vil være nyttige for kommunene og andre i
bosettingsarbeidet. Flyktningsituasjonen i Norge endres raskt og resultatmål på disse
styringsparameterne vil kunne endres.

Kritisk
suksessfaktor
Kommunene har
tilstrekkelig antall
bosettingplasser

Styringsparameter Resultatmål

Målemetode

Ansvar

Tid fra vedtak om
opphold til bosatt i
en kommune

55 % 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)

Bosettingsstatistikk
IMDi

IMDI

Antall enslige
mindreårige
flyktninger bosatt i
en kommune

2 150 enslige
mindreårige
mellom 15 og 18 år
skal bosettes
(gjelder for 2016,
justeres årlig)

Bosettingsstatistikk
IMDi

IMDI

Tid fra vedtak om
opphold for
barnefamilier til de
er bosatt i en
kommune

Barnefamilier i
asylmottak skal
bosettes innen tre
måneder etter at
de har fått vedtak
om opphold (kan
justeres årlig)

Bosettingsstatistikk
IMDi

IMDI

7) http://www.imdi.no
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5.5 Det utvikles et variert tilbud av egnede boliger i
kommunene
Fra strategien Bolig for velferd:
Kommunene skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta
sine interesser på boligmarkedet. Et virkemiddel som kommunene bruker for å
følge opp dette ansvaret er å tildele utleieboliger til vanskeligstilte. Gjennom
grunnlån og tilskudd vil vi at kommunene skaffer flere egnede utleieboliger til
vanskeligstilte på boligmarkedet.

Mange kommuner arbeider med å fremskaffe mer egnede boliger til ulike målgrupper.
Samtidig er det kommuner som opplever å ha for få boliger.
Styringsparameterne er tilgjengelig i KOSTRA for kommunalt disponerte boliger, og
gjennom statistikk for lån og tilskudd fra Husbanken. Vi har ingen styringsparameterne
som sier noe om variasjon og egnethet i boligmassen.

Kritisk
suksessfaktor
Fremskaffe flere
egnede kommunalt
disponerte boliger

Kommunens
økonomiske
prioriteringer til
investering i den
kommunale
boligmassen

Styringsparameter Resultatmål

Målemetode

Ansvar

Antall kommunalt
disponerte boliger

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

KOSTRA

HB

Antall kommunalt
disponerte boliger
fremskaffet ved
hjelp av tilskudd til
utleieboliger

I løpet av 2016 skal
minst 2000
kommunalt
disponerte boliger
ha fått tilsagn om
tilskudd til
utleieboliger (antall
boliger justeres
hvert år)

Husbankstatistikk

HB

Brutto investeringer Bruttoinvesteringer KOSTRA
skal øke med 5 %
til boligformål per
årlig frem til 2020
innbygger

Nasjonalt prosjekt for bedre styringsinformasjon
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Kritisk
suksessfaktor

Styringsparameter Resultatmål

Målemetode

Ansvar

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

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

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

Husbankstatistikk

HB

Samarbeid mellom
kommuner og private
utbyggere for å
fremskaffe flere
boliger i gode
bomiljøer ved bruk av
tilvisningsavtaler og
grunnlån

Antall nye
utleieboliger som er
fremskaffet
gjennom
tilvisingsavtaler

Minst 300 nye
utleieboliger med
kommunal
tilvisningsavtale
har fått tilsagn om
finansiering med
grunnlån uten
tilskudd til
utleieboliger i 2016
(antall utleieboliger
- justeres hvert år)

Husbankstatistikk

HB

Antall nye
utleieboliger som er
framskaffet
gjennom kun
grunnlån

Minst 1000 nye
utleieboliger skal
framskaffes
gjennom grunnlån
pr år fram til 2020

Husbankstatistikk

HB

Andel kommuner
som tar i bruk
tilvisningsavtaler
for å framskaffe
boliger

10 % av alle
Husbankkommuner skal
statistikk
innen 2020 ta i bruk
tilvisningsavtaler 8
for å fremskaffe
boliger

HB

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

Økt
gjennomstrømming i
kommunalt
disponerte boliger

KOSTRA

HB

8) En tilvisningsavtale innebærer en avtale mellom utleier og
kommune/bydel hvor kommunen gis rett til å henvise sine
boligsøkere til boliger omfattet av tilvisningsavtalen, men
hvor selve leieavtalen inngås mellom utleier og den tilviste
boligsøker. Kommunen har ingen forpliktelser i forhold til
selve leieforholdet
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5.6 Utleieboliger skal være av god kvalitet og i godt bomiljø
Fra strategien Bolig for velferd:
Vi vil at de statlige virkemidlene i større grad støtter opp om langsiktig planlegging
og utvikling av den kommunale boligmassen for vanskeligstilte på boligmarkedet.
Flest mulig skal bo i mest mulig vanlige boliger i ordinære bomiljøer og ha mulighet
til å leve selvstendige aktive liv. Om den særlige innsatsen: Barn i
lavinntektsfamilier bor ofte dårligere og trangere enn andre, og de bor sjeldnere i
en bolig som familien eier selv.

Valgte styringsparametere knyttet til tilgjengelighet for kommunalt disponerte boliger
rapporteres i KOSTRA. De øvrige gjennom rapportering på lån og tilskudd fra
Husbanken.

Kritisk
suksessfaktor

Styringsparameter Resultatmål

Målemetode

Ansvar

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

Andel kommunalt
disponerte boliger
som er tilgjengelige
for rullestolbrukere

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

KOSTRA

HB

God sammensetning
av boligmassen

Andel nyanskaffede
kommunalt
disponerte boliger
som ikke er
samlokalisert med
andre kommunal
disponerte boliger

50 % av alle
nyanskaffede
kommunalt
disponerte boliger
skal ikke være
samlokalisert med
andre kommunalt
disponerte boliger
fra 2017

Husbankstatistikk

HB
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Kritisk
suksessfaktor
Fremskaffe
utleieboliger som er
egnet for
barnefamilier
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Styringsparameter Resultatmål

Målemetode

Ansvar

Andel av tilskudd til
utleieboliger til
boliger over 65 kvm

Husbank20% av den årlige
statistikk
rammen for
tilskudd til
utleieboliger skal
prioriteres til
boliger over 65 kvm
fra 2017

HB

Andel av boliger
med
tilvisningsavtaler
som er over 65 kvm

20% av boliger med
tilvisningsavtale
skal være over 65
kvm fra 2017

Husbankstatistikk

HB
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5.7 Vanskeligstilte får veiledning om det private leiemarkedet
Fra strategien Bolig for velferd:
Både manglende kunnskap og bevisste brudd på bestemmelser om leierens
rettigheter har betydning for leieforholdet. Økt kunnskap om rettighetene og god
bistand fra blant annet leieboerorganisasjoner kan styrke leierens rettsikkerhet.

Vi har ingen datakilde hvor dette kan måles direkte, og vi er derfor avhengig av
kvalitative vurderinger av flere kilder. Det finnes noe støttedata på området.

Kritisk
suksessfaktor

Styringsparameter Resultatmål

Målemetode

Ansvar

Leieboerforeningen
gir veiledning om det
private leiemarkedet

Omfang av
veiledning fra
Leieboerforeningen
om det private
leiemarkedet

Leieboerforeningen
gir veiledning om
det private
leiemarkedet fra
2017

Rapportering
fra
leieboerforeningen

HB

Kommunene gir
veiledning om det
private leiemarkedet

Andel kommuner
som har etablert
rutiner for å veilede
om det private
leiemarkedet

Andel kommuner
som oppgir at de
har etablert rutiner
for veiledning om
det private
leiemarkedet, skal
innen 2020 øke
med 25 %.

Husbanken
sin
kommuneundersøkelse

HB
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5.8 Vanskeligstilte får hjelp til å kjøpe bolig
Fra strategien Bolig for velferd:
Stadig flere kommuner bruker ulike modeller for leie-til-eie som en del av sitt
boligsosiale arbeid, der de systematisk hjelper sine leietakere til å bli boligeiere. Her
er startlån og tilskudd til etablering sentrale virkemidler.

Startlånet er her en sentral ordning. Husbanken har også støttedata som kan belyse
målsettingen ytterligere. Valgte styringsparametere handler om å målrette startlån og
tilskudd til etablering for å få flere vanskeligstilte over i eid bolig. Derfor er det lagt vekt
på de som i dag leier bolig, og barnefamilier spesielt.

Kritisk
suksessfaktor
Målrettet bruk av
startlån og tilskudd til
etablering for økt
eieretablering
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Styringsparameter Resultatmål

Målemetode

Ansvar

Antall som har kjøpt
bolig ved hjelp av
startlån

Antall som har
kjøpt bolig ved
hjelp av startlån
skal innen 2020 øke
med 20 %

Husbankstatistikk

HB

Andel som leier
kommunal bolig
som har kjøpt bolig
ved hjelp av startlån
av alle
startlånmottakere

Andel som leier
kommunal bolig
som har kjøpt bolig
ved hjelp av
startlån av alle
startlånmottakere
skal innen 2020
være 15%

Husbankstatistikk

HB

Antall leietakere
som har kjøpt bolig
ved hjelp av tilskudd
til etablering

Antall leietakere
som kjøper bolig
ved hjelp av
tilskudd til
etablering skal
innen 2020 øke
med 20% fra 2014

Husbankstatistikk

HB
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Kritisk
suksessfaktor

Styringsparameter Resultatmål

Målemetode

Ansvar

Andel startlån til
barnefamilier

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

Husbankstatistikk

HB

Andel tilskudd til
etablering til
barnefamilier

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

Husbankstatistikk

HB

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

Gjennomgangen av de vanskeligstilte på boligmarkedet som er utført av SSB viser at
over halvparten bor i eid bolig. Denne gruppen bør sikres bistand til utbedring og
tilpasning av boligen, økonomisk rådgivning, og mulighet til å kjøpe en mer egnet bolig.
Valgte styringsparametere er basert på bruk av Husbankens tilskuddsordninger. Det
finnes ikke andre egnede kilder, men det arbeides med utvikling av data knytet til bl.a.
trangboddhet (Bufdir/SSB).
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Kritisk
suksessfaktor

Styringsparameter Resultatmål

Målemetode

Ansvar

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

Andel startlån gitt
til vanskeligstilte
husstander til
refinansiering av eid
bolig

Innen 2020 skal
vanskeligstilte
husstander få
startlån til
refinansiering av
bolig

Husbankstatistikk

HB

Økt satsing på
etterinstallering av
heis

Antall boliger som
har fått tilsagn om
tilskudd til heis

Antall boliger som
har fått tilsagn om
tilskudd til heis skal
øke med 10% i 2016
(%-sats justeres
hvert år)

Husbankstatistikk

HB

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 skal
øke med 10% i 2016
(%-sats justeres
hvert år)

Husbankstatistikk

HB

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

Andel av rammen
som ikke er tildelt
ved årsslutt

HusbankInnen 2020 skal
andel av rammen til statistikk
tilskudd til
tilpasning som ikke
er tildelt ved
årsslutt være maks
5%

HB

Bostøtten som
virkemiddel for å
bidra til god og trygg
bosituasjon for
barnefamilier

Andel barnefamilier
som mottar
bostøtte i eid bolig
av totalt antall
barnefamilier som
mottar bostøtte

Alle barnefamilier
som bor i eid bolig
og har rett på
bostøtte skal få det
innen 2020

Husbankstatistikk

HB
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5.10 Kommunene har internkontrollsystemer for husstander
som står i fare for å bli kastet ut av boligen
Fra strategien Bolig for velferd:
For å forhindre utkastelser fra bolig på grunn av ubetalt husleie, er det behov for en
samordnet, felles innsats fra NAV-kontorene og Namsmannen.

I strategien «På vei til egen bolig» var det satt klare resultatmål i form av prosentvis
reduksjon i begjæringer og fravikelser. Resultatmålene ble ikke nådd. Med dette som
bakgrunn foreslår prosjektet et styringsparameter som er mer knyttet til systemnivå.
Dette for å kartlegge tjenestetilbudet. Det finnes ikke datakilder for å måle dette
direkte, men Husbankens kommuneundersøkelse kan anvendes som kilde.

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

Styringsparameter Resultatmål

Andel kommuner
som gjennom
Husbankens
kommuneundersøkelse
bekrefter at de har
etablert samarbeid
og systemer for
husstander som
står i fare for å bli
kastet ut av bolig
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Andel kommuner
som bekrefter at de
har etablert
samarbeid og
systemer for
husstander som
står i fare for å bli
kastet ut av boligen
skal innen 2020 øke
til 25%

Målemetode

Ansvar

Husbanken
sin
kommuneundersøkelse

HB
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5.11 Alle med behov skal motta tilstrekkelig med tjenester til
å opprettholde en trygg og god bosituasjon
Fra strategien Bolig for velferd:
Kommunene melder om at en stadig større andel av de som ber om hjelp til å
skaffe bolig, også har behov for andre tjenester.

Valgte styringsparametere er hentet fra kartleggingen av kommunalt psykisk helse- og
rusarbeid (IS-24/8). Dette er en rapportering fra kommunene som viser deres
tjenestetilbud ovenfor målgruppen.

Kritisk
suksessfaktor
Kartlegge oppbygging
av kapasitet i
kommunens rus og
psykisk helsetjeneste

Styringsparameter Resultatmål

Antall årsverk
rapportert totalt i
psykisk helse- og
rusarbeid

Kartlegge oppbygging Antall kommuner
av oppsøkende team i med oppsøkende
team
kommunen
Kartlegge oppbygging
av oppsøkende team i
samarbeid med
spesialisthelsetjenesten

Antall kommuner
med oppsøkende
team i samarbeid
med
spesialisthelsetjenesten

Målemetode

Ansvar

Økt antall årsverk i
tjenestene til
personer med
psykiske og/eller
rusrelaterte
vansker/lidelser

IS 24/89

HELSEDIR

Økende antall
kommuner med
oppsøkende team

IS 24/8

HELSEDIR

Økende antall
kommuner med
oppsøkende team i
samarbeid med
spesialisthelsetjenesten

IS 24/8

HELSEDIR

9) Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2015, Helsedir/SINTEF
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5.12 Det boligsosiale arbeidet er kunnskapsbasert og godt
organisert på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer
Fra strategien Bolig for velferd:
God styringsinformasjon er nødvendig for et målrettet og effektivt boligsosialt
arbeid. Informasjonen skal blant annet gjøre de økonomiske ordningene treffsikre
og hjelpe målgruppen. Mangel på god styringsinformasjon kan være en barriere for
å forebygge boligproblemer og målrette tiltak.

Vi vil bidra til å nå målene ved å se de boligsosiale virkemidlene i sammenheng med
andre velferdspolitiske tiltak innen arbeid, sosiale tjenester, helse og
omsorgstjenester og barnevern.

De valgte styringsparameterne handler i hovedsak om å få til mer samordning av den
statlige innsatsen i det boligsosiale arbeidet.

Kritisk
suksessfaktor
Iverksette tiltak for å
sikre at tilgjengelige
og nye
styringsparametere i
Bedre
styringsinformasjon
implementeres

Styringsparameter Resultatmål

Antall
styringsparametere
fra prosjektet bedre
styringsinformasjon
som implementeres
i direktoratene

Nasjonalt prosjekt for bedre styringsinformasjon

Alle direktoratene
har innen 2017
implementert
styringsparameterne fra
prosjektet «Bedre
styringsinformasjon»

Målemetode

Ansvar

Felles status
og
avviksrapportering

ALLE
DIR
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Kritisk
suksessfaktor

Styringsparameter Resultatmål

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

Målemetode

Ansvar

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

Antall
sidevisninger
på veiviser
Bolig for
velferd

ALLE

Økt grad av
samfinansiering av
statens virkemidler
for utviklingsarbeid i
kommunene
Husbanken inngår
programavtale med

Andel
utviklingstiltak i
programkommunene hvor
det er
samfinansiering fra
statlige
velferdsaktører

25 % av alle
utviklingstiltak i
programkommunene har
fra 2017
samfinansiering

Husbankens
egen
rapportering
fra
kommunene

HB

Økt grad av
samfinansiering av
statens virkemidler
for utviklingsarbeid i
kommunene som
Husbanken ikke
inngår programavtale
med

Andel
utviklingstiltak i
kommunene som
Husbanken ikke
inngår
programavtale hvor
det er
samfinansiering fra
statlige
velferdsaktører

25% av alle
utviklingstiltak i
kommunene som
Husbanken ikke
inngår
programavtale har
fra 2017
samfinansiering

Husbankens
egen
rapportering
fra
kommunene

HB

Kommunene møter
en samordnet stat

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

Andel
kommuneansatte
som er enige i at
kommunen møter
en samordnet stat,
skal innen 2020 øke
med 25%

Husbanken
sin
kommuneundersøkelse

HB
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5.13 Boligtilbud og tjenester utvikles i dialog med brukerne

Fra strategien Bolig for velferd:
Helse-, omsorgs-, og velferdstjenester må utformes i samspill med de det gjelder.
Det vil bedre kvaliteten på tjenestene, samtidig som den enkeltes muligheter for å
bruke sine erfaringer blir styrket.

Det finnes ikke datakilder for å måle dette direkte, men Husbankens
kommuneundersøkelse kan anvendes som kilde.

Kritisk
suksessfaktor

Styringsparameter Resultatmål

Målemetode

Ansvar

Kommunene
gjennomfører
brukerundersøkelser
på det boligsosiale
området

Andel kommuneansatte som er
enige i at
kommunene
gjennomfører
brukerundersøkelser på
det boligsosiale
området

Andel
kommuneansatte
som er enige i at
kommunen
gjennomfører
brukerundersøkelser på
det boligsosiale
området, skal innen
2020 øke med 25%

Husbanken
sin
kommuneundersøkelse

HB

Bruker- og
pårørendeorganisasjoner
involveres i den
kommunale
boligplanleggingen

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

Alle kommuner skal
innen 2020
involvere brukerog pårørendeorganisasjoner i
den kommunale
boligplanleggingen

Husbanken
sin
kommuneundersøkelse

HB

Bruker- og pårørende
organisasjoner
involveres i utvikling
og gjennomføring av
kommunale
boligprosjekter

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

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

Husbanken
sin
kommuneundersøkelse

HB
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Kritisk
suksessfaktor

Styringsparameter Resultatmål

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

Målemetode

Alle kommuner skal Husbanken
sin
innen 2020 ha
kommuneklagenemd
undersøkelse

Ansvar

HB

5.14 Innovasjon og utvikling av det boligsosiale arbeidet
gjøres i samarbeid og samhandling mellom ulike
involverte aktører
Fra strategien Bolig for velferd:
Foreløpig finnes det få eksempler på sosial innovasjon og sosialt entreprenørskap i
det boligsosiale arbeidet. Samtidig kan det være behov for å finne nye
arbeidsmetoder innenfor deler av det boligsosiale arbeidet.

Det er ingen datakilder hvor dette kan måles direkte. Vi er derfor avhengig av kvalitativ
vurdering av flere kilder. Derfor vil det være nyttig å gjennomføre FoU oppdrag på
temaet.

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

52

Styringsparameter Resultatmål

Kvalitativ vurdering
av innovasjon i det
boligsosiale
arbeidet

En utredning som
omhandler
innovasjon i det
boligsosiale
arbeidet
gjennomføres
innen 2020

Målemetode

Ansvar

FoU

HB
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5.15 Kommunene tar boligsosiale hensyn i areal- og
samfunnsplanleggingen. Kommunene planlegger for
mange nok boliger, og boliger og nærmiljø av god
kvalitet
Fra strategien Bolig for velferd:
Kommunene skal legge til rette for god utforming av bygde omgivelser, gode
bomiljø og gode oppvekst og levekår. Med gode bomiljø menes mange nok boliger,
og boliger og nærmiljø av god kvalitet. Kommunene skal ha nødvendig oversikt over
helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorene som kan virke
inn på denne.

I styringsparameterne er det valgt å rette innsatsen mot kommunene som inngår i
Husbankens storby og by- og tettstedsprogram. Rapportering på Husbankens
kommuneprogram vil være datakilde for de valgte styringsparameterne for
boligsosiale og kvalitetsmessige hensyn i boligplanleggingen. Kommunene i prosjektet
har etterspurt tydeligere beskrivelser av hva resultatmålene, som er beskrevet under,
innebærer i praksis. Her henvises det til beskrivelser og eksempler som vil komme i
veiviser Bolig for velferd.

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

Styringsparameter Resultatmål

Andel kommuner
som inngår i
Husbankens storby
og by- og
tettstedsprogram
som tar boligsosiale
og kvalitetsmessige
hensyn i
planleggingen

Nasjonalt prosjekt for bedre styringsinformasjon

Alle kommuner
som inngår i
Husbankens storby
og by- og
tettstedsprogram
skal innen 2020 ta
boligsosiale og
kvalitetsmessige
hensyn i
planleggingen

Målemetode

Ansvar

Rapportering
på
Husbanken
sitt
kommuneprogram

HB
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Kritisk
suksessfaktor
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Styringsparameter Resultatmål

Målemetode

Ansvar

Andel kommuner
som inngår i
Husbankens storby
og by- og
tettstedsprogram
som vedtar i
planstrategien at de
skal ta boligsosiale
og kvalitetsmessige
hensyn i
planleggingen

Alle kommuner
som inngår i
Husbankens storby
og by- og
tettstedsprogram
skal innen 2020
vedta i
planstrategien å ta
boligsosiale og
kvalitetsmessige
hensyn i
planleggingen

Rapportering
på
Husbanken
sitt
kommuneprogram

HB

Andel kommuner
inngår i Husbankens
storby og by- og
tettstedsprogram
som tar boligsosiale
og kvalitetsmessige
hensyn i
kommuneplanens
samfunnsdel

Alle kommuner
som inngår i
Husbankens storby
og by- og
tettstedsprogram
skal innen 2020 ta i
boligsosiale og
kvalitetsmessige
hensyn i
kommuneplanens
samfunnsdel

Rapportering
på
Husbanken
sitt
kommuneprogram

HB

Andel kommuner
som inngår i
Husbankens storby
og by- og
tettstedsprogram
tar boligsosiale og
kvalitetsmessige
hensyn i
kommuneplanens
arealdel

Alle kommuner
som inngår i
Husbankens storby
og by- og
tettstedsprogram
skal innen 2020 ta i
boligsosiale og
kvalitetsmessige
hensyn i
kommuneplanens
arealdel

Rapportering
på
Husbanken
sitt
kommuneprogram

HB
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Kritisk
suksessfaktor

Styringsparameter Resultatmål

Målemetode

Ansvar

Helhetlig
boligplanlegging i
kommunene

Andel kommuner
som inngår i
Husbankens storby
og by- og
tettstedsprogram
som har utviklet
egne fag – og
temaplaner på
boligområdet

Alle kommuner
som inngår i
Husbankens storby
og by- og
tettstedsprogram
har innen 2020
egne fag- og
temaplaner for
boligområdet

Rapportering
på
Husbanken
sitt
kommuneprogram

HB

Veivisere i lokale
folkehelsetiltak10 ,
temaside Bolig, skal
jevnlig oppdateres og
gjøres relevant for
kommunene

Kommunen
benytter veiviseren
i lokalt
folkehelsearbeid
som støtte i sitt
folkehelsearbeid

Innen 2020 skal alle
kommuner som
jobber med
folkehelsetiltak
bruke veivisere i
lokale
folkehelstiltak som
støtte

Basert på
rapportering
fra
Helsedirektoratet

HELSEDIR

5.16 Vurdering av styringsparameterenes grad av
treffsikkerhet
Forutsetningen i felles oppdragsbrev om å
bruke eksisterende data har styrt
arbeidet med bedre styringsinformasjon.
I denne delen av rapporten vil vi gjøre en
vurdering av i hvilken grad de valgte
styringsparameterne treffer
målsettingene.

styrings- parameterne som er valgt, ikke
er tilstrekkelige for å gi god
styringsinformasjon. Prosjektet har med
dette som bakgrunn foreslått noen
utviklingsløp som vil bidra til å
videreutvikle styringsinformasjonen
innen feltet.

I prosjektperioden ble mange ulike
styringsparametere vurdert. Parameterne
som er presentert i sluttrapporten er
styringsparametere som er vurdert som
nok treffsikre til å kunne gi en status på
det boligsosiale arbeidet, og vise
sammenhengen mellom innsats og
resultat på nåværende tidspunkt.

Kommunene har i arbeidsmøter og
høringssvar presisert betydningen av å få
ytterligere styringsinformasjon, spesielt
knyttet til å dokumentere resultat for
brukeren.

Som strategien Bolig for velferd påpeker, er
mangel på god styringsinformasjon et
hinder for å se sammenhengen mellom
innsats og resultat. Erfaringene fra
arbeidet i prosjektet viser at de

Graden av treffsikkerhet handler om
hvordan status på det boligsosiale
området og sammenhengen mellom
innsats og resultater kan beskrives innen
hver enkelt målsetting, gitt de
styringsparameterne som prosjektet har
valgt.

10) Veivisere i lokalt folkehelsetiltak. https://helsedirektoratet.
no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokalefolkehelsetiltak
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Tabellen under gir en oversikt over i hvilken
grad de valgte styringsparameterne treffer
målsettingene.

Mindre treffsikre

Middels treffsikre

Meget treffsikre

Vanskeligstilte som er i en
overgangsfase sikres en varig
bolig

Ingen barnefamilier eller unge Ingen skal bo i midlertidige
botilbud i mer enn tre
skal tilbringe tid i midlertidig
måneder
botilbud

Det utvikles et variert tilbud
Alle med behov skal motta
tilstrekkelig med tjenester til å av egnede boliger i
opprettholde en trygg og god kommunene
bosituasjon
Innovasjon og utvikling av
Utleieboliger skal være av god det boligsosiale arbeidet
gjøres i samarbeid og
kvalitet i et godt bomiljø
samhandling mellom ulike
Vanskeligstilte som bor i en
involverte aktører
eid bolig skal ha en god og
trygg bosituasjon
Kommunene tar boligsosiale
hensyn i areal- og
samfunnsplanleggingen.
Kommunene planlegger for
mange nok boliger, og boliger
og nærmiljø av god kvalitet

Rask bosetting av flyktninger i
kommunene Vanskeligstilte
får hjelp til å kjøpe bolig
Vanskeligstilte får veiledning
om det private leiemarkedet
Kommunene har
internkontrollsystemer for
husstander som står i fare for
å bli kastet ut av boligen
Det boligsosiale arbeidet er
kunnskapsbasert og godt
organisert på tvers av
sektorer og forvaltningsnivåer
Boligtilbud og tjenester
utvikles i dialog med brukerne

Innen de ulike gradene av treffsikkerhet er
de valgte styringsparameterne
tilfredsstillende. For å sikre god og
hensiktsmessig styringsinformasjon, vil
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det være utviklingsbehov både der det er
mindre, middels og meget god
treffsikkerhet.
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6. BEHOV FOR UTVIKLING AV STYRINGSINFORMASJON

Forutsetningen om å bruke eksisterende data har styrt arbeidet med bedre
styringsinformasjon. I arbeidet med å utvikle styringsparametere har prosjektet
avdekket en rekke områder hvor det er behov for bedre styringsinformasjon, enten
fordi data ikke er tilgjengelig eller ikke anvendes. I dette kapitlet gis en oversikt over
noen anbefalte utviklingsløp.

6.1 Foreslåtte utviklingsløp - alle skal ha et godt sted å bo
Målsetning 1: Vanskeligstilte som er i
en overgangsfase skal sikres en varig
bolig
Fra strategien Bolig for velferd:
De som skrives ut fra institusjon skal
ikke bli bostedsløse.

Kommunene har uttrykt et klart behov for
å få tidlig informasjon om bosituasjonen
for personer i overgangsfaser.
Kommunene ønsker tilgang på
informasjon om bosituasjonen både ved
«innskrivelse» til og «utskrivelse» fra
institusjon og fengsel.
Helsedirektoratet har i arbeidet påpekt
behovet for å utvikle styringsparametere
for bedre å kunne se sammenhengen
mellom innsats og resultat på denne
målsettingen. Kartlegging av bosituasjon
ved behandling i psykisk helsevern og
tverrfaglig spesialisert rusbehandling
(TSB) er nødvendig for å sikre at boligen
blir en del av behandlingsforløpet. Det blir
foretatt årlige pasientundersøkelser i TSB
(tverrfaglig spesialisert rusbehandling),
hvor pasientenes erfaringer med
behandling og samhandling med
kommunen etter endt behandling
beskrives. Pr i dag er det ikke utviklet
spørsmål som er godt nok egnet til å måle
samarbeidet mellom institusjon og
kommune knyttet til pasient/brukers
boligsituasjon ved utskrivning.
Helsedirektoratet mener det er behov for
å utvikle spørsmål om bolig og boforhold
og at dette kan måles i de framtidige
pasienterfaringsundersøkelsene i TSB.
Kriminalomsorgen ønsker å få kartlagt
bosituasjonen under
straffegjennomføring i arbeidet med BRIK
(Behovs- og ressurskartlegging i
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kriminalomsorgen). BRIK vil bli tatt i bruk i
samtlige enheter i kriminalomsorgen fra
og med 2016. I tillegg har regjeringen satt
i gang et arbeid for å undersøke hvordan
den samordnede innsatsen for
tilbakeføring til samfunnet etter endt
straff, kan fjerne glippsoner. Å kartlegge
bosituasjonen under
straffegjennomføring er her definert som
en kritisk suksessfaktor. Det er derfor
viktig å få styringsinformasjon på dette
området.
Drammen kommune har i sitt høringssvar
til sluttrapporten foreslått at det må
utvikles styringsparametere som ser på
bosituasjonen ved planlagt løslatelse og
planlagt utskrivelse i TSB, for å sikre at
alle har bolig.

Målsetting 2: Ingen skal bo i
midlertidig botilbud i mer enn tre
måneder
Arbeids- og velferdsdirektoratet har
uttrykt behov for å målrette tilskudd til
boligsosialt arbeid til utviklingsarbeid i
NAV for å nå målene i Bolig for velferd, og
da med særlig vekt på overgang fra
midlertidig til varig bolig (jf. tiltak 25 i
felles tiltaksplan).

Målsetting 3: Ingen barnefamilier
eller unge skal tilbringe tid i
midlertidig botilbud
Den særlige innsatsen rettet mot
barnefamilier og unge i strategien gjør at
det er behov for å fremskaffe
styringsinformasjon for unge under 25 år.
God styringsinformasjon er viktig for å
sikre at midlertidig botilbud bare brukes i
akutte situasjoner for unge under 25 år,
der det ikke er mulig/hensiktsmessig å
bistå til å finne umiddelbare, permanente
boligløsninger.
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For å forebygge at barnefamilier må bo i
midlertidig bolig, er det behov for
rapportering på tildeling av kommunale
boliger til barnefamilier.
Arbeids- og velferdsdirektoratet og
Husbanken vil fremme et forslag for
arbeidsgruppen til KOSTRA skjema 13 i
2016. Målretting av tilskudd til boligsosialt
arbeid til utviklingsarbeid i NAV, vil også
kunne styrke innsatsen mot barnefamilier
og unge.
Foreslåtte styringsparametere i arbeidet:
•

Antall unge under 25 år i midlertidig
bolig

•

Andel unge (18 til 25 år) i midlertidig
botilbud med varighet 0-3 mnd. (av
alle unge i midlertidig bolig)

•

Andel barnefamilier som tildeles
bolig av alle tildelte kommunale
boliger

I tillegg til reduksjon av bostedsløshet, er
forebygging også en del av målsettingen.
Den statlige bostøtten er et sentralt
virkemiddel. Men det er lite tilgengelig
data utover beregningene til SSB som
viser at om lag 30 prosent av de
vanskeligstilte mottar dette virkemidlet.
Det blir derfor viktig å utvikle god
styringsinformasjon som viser i hvilken
grad bostøtten når de mest vanskeligstilte
barnefamiliene.

Målsetting 5: Det utvikles et variert
tilbud av egnede boliger i
kommunene
I følge SSB var det registrert totalt 2 466
363 boliger i Norge per 1. januar 2014. Av
disse er om lag 105 000 kommunalt
disponerte utleieboliger. Utover antallet
gir KOSTRA liten informasjon om
sammensetning og egnethet i de
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kommunalt disponerte boligene.
Husbankens kommuneundersøkelse viser
at kommunene selv oppgir at boligmassen
i forholdsvis liten grad samsvarer med
målgruppene behov. For å kunne jobbe
planmessig og sikre en god utnyttelse av
boligene, er det behov for mer kunnskap
om boligtyper, størrelse, beliggenhet og
boligkvalitet. Samarbeidet med KS om
utviklingen av et effektiviseringsnettverk
for boligforvaltning er et pågående arbeid
som vil gi mer kunnskap om kommunens
behov. Dette samarbeidet bør trekkes inn
i utviklingsløpet.

Målsetting 6: Utleieboliger skal være
av god kvalitet og i godt bomiljø
Fra strategien Bolig for velferd:
Med gode bomiljø menes mange nok
boliger, og boliger og nærmiljø av god
kvalitet.” For å kunne målrette
arbeidet med å fremskaffe
utleieboliger i et godt bomiljø er det
avgjørende at det foreligger en
omforent forståelse for hva som er et
godt bomiljø.

Husbanken vil sammen med de øvrige
direktoratorene fortsette arbeidet med å
etablere kriterier for å beskrive hvordan
det kan tilrettelegges for et godt fysisk og
sosialt bomiljø. Dette arbeidet vil også
inngå i veiviser Bolig for velferd. Videre blir
det viktig å utvikle god
styringsinformasjon som viser i hvilken
grad nye kommunalt disponerte boliger er
plassert i bomiljø som tilfredsstiller
kriteriene.

Målsetting 9: Vanskeligstilte som bor
i eid bolig skal ha en god og trygg
bosituasjon
Bufdir arbeider med å utvikle indikatorer
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på barnefattigdom. Det er ikke klarlagt
hvordan disse indikatorene vil bli, og om
det er mulig å framskaffe den foreslåtte
styringsinformasjonen. Mulige
styringsparametere:
•

Andel som bor trangbodd

•

Andel barn i alderen 0-17 år som bor
i husholdninger som er trangbodde
(både per kvm og per rom).

•

Andel barn i alderen 0-17 år som bor
i husholdninger som leier bolig

Drammen kommune har i sitt høringssvar
til sluttrapporten uttrykt behov for flere
styringsparametere for vanskeligstilte
som bor i eid bolig. De mener at
trangboddhet ikke fanger opp andre
forhold som kan være relatert til bomiljø
og generell standard på boligen. Mulige
styringsparametere:

•

Andel/antall som søker kommunal
bolig fordi boligen de eier ikke
oppleves som god og trygg

•

Andel/antall husholdninger som
kastes ut av den boligen de eier på
grunn av økonomiske forhold

Beregningene til SSB viser at blant de 122
000 vanskeligstilte mottok 30 % statlig
bostøtte og 27 % mottok økonomisk
sosialhjelp. En stor andel av mottakerne
mottar både bostøtte og økonomisk
sosialhjelp. Dette innebærer at flertallet
av de vanskeligstilte på boligmarkedet
ikke mottar noen av de sentrale
økonomiske støtteordningene. I
desember 2014 bodde 18 153 av totalt 11
414 mottaker av statlig bostøtte i en eid
bolig.
Fra 2016 er det gjort endringer i
bostøtteordningen slik at flere
barnefamilier skal kunne motta støtten.
Det vil derfor være et utviklingsløp å følge
opp utviklingen til bostøtteordningen.

6.2 Foreslåtte utviklingsløp - alle med behov for tjenester,
skal få hjelp til å mestre boforholdet
Målsetting 10: Kommunene har
internkontrollsystemer for
husstander som står i fare for å bli
kastet ut av boligen

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

Husbanken følger opp kommunenes
behov for flere styringsparametere som
avdekker kvaliteten i kommunenes arbeid
med å forebygge begjæringer og
utkastelser. Antall begjæringer og antall
gjennomførte utkastelser vil her være
viktig støttedata for å avdekke utviklingen
på området. En reduksjon i omfang kan
være en indikasjon på god kvalitet ved
internkontrollsystemet.

Helsedirektoratet følger opp
kommunenes behov for supplerende
styringsinformasjon som sier noe om de
kvalitative sidene ved tjenesteleveransen.
Brukerundersøkelser og Brukerplan kan
være aktuelle datakilder som fanger opp
dette perspektivet. Dersom det utvikles
styringsinformasjon til flere av tiltakene i
felles tiltaksplan, vil det kunne dekke deler
av dette behovet.
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6.3 Foreslåtte utviklingsløp - den offentlige innsatsen skal
være helhetlig og effektiv
Målsetting 12: Det boligsosiale
arbeidet er kunnskapsbasert og godt
organisert på tvers av sektorer og
forvaltningsnivåer

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

Husbanken og de øvrige direktoratene
følger kommunenes etterspørsel etter
mer styringsinformasjon som stimulerer
kommunene til å bli mer
kunnskapsorienterte i sitt arbeid. Her
henvises det også til felles tiltaksplan,
som har flere utviklingsprosjekter/tiltak
som skal bidra til at det boligsosiale
arbeidet er kunnskapsbasert og godt
organisert på tvers av sektorer og
forvaltningsnivået.

Husbanken har påpekt betydningen av å
finne nye aktører som kan bidra til
nyskapning. Disse må identifiseres blant
aktørene som benytter Husbankens
virkemidler for å fremskaffe boliger. I
Norge handler sosialt entreprenørskap i
liten grad om bygging av boliger. Dette er
et område hvor det bør utvikles ny
styringsinformasjon.

Målsetting 13: Boligtilbud og
tjenester utvikles i dialog med
brukerne
I arbeidet er det blitt uttalt at det er viktig
å benytte brukerundersøkelser for å
kunne ha oversikt over brukernes
tilfredshet med boligen. Dette som
grunnlag for å videreutvikle botilbudet
Helsedirektoratet har spilt inn behov for
at det utvikles et felles verktøy for
beboerundersøkelser. Samtidig har
kommunene vært opptatt av hvordan
man skal komme seg fra
brukerundersøkelser til brukerdialog.
Kommunene mener det er et behov for å
prøve ut nye metoder for brukerdialog.
Husbanken og de øvrige direktoratene
følger opp dette i Tiltaksplan Bolig for
velferd, hvor det skal utvikles og formidles
modeller for brukermedvirkning i
boligsosialt arbeid.
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I tillegg etterspør kommunene
styringsinformasjon som prioriterer økt
innovasjon innenfor det kommunale
tjenesteområdet.

Målsetting 15: Kommunene tar
boligsosiale hensyn i areal- og
samfunnsplanleggingen.
Kommunene planlegger for mange
nok boliger, og boliger og nærmiljø av
god kvalitet
Fra strategien Bolig for velferd:
Regulering av nok tomter til
boligformål bidrar også til å
imøtekomme etterspørselen i
befolkningen og dermed forebygge
boligproblemer.

Det finnes ikke styringsinformasjon som
kobler befolkningsutvikling og regulerte
tomter. SSB har disse dataene separat.
Dialogen med SSB fortsetter om hvordan
dette kan utvikles videre. Prosjektet
anbefaler derfor at det utvikles
styringsinformasjon, som sikrer bedre
samsvar mellom befolkningsvekst og
ferdigregulerte tomter i kommunene.
Styringsparameter og resultatmål må
utvikles.
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Vi foreslår at ansvaret blir lagt til SSB,
KMD (jf. Samarbeidsavtale med SSB) og
Husbanken.
Kommunene i prosjektet etterspør
styringsinformasjon som viser i hvilken
grad tema- og fagplanene i kommunene
blir tatt i bruk og realisert. Det er også
relevant å vurdere nærmere i hvilken grad
helhetlig boligpolitisk planlegging i
kommunene bidrar til økt boligpolitisk/
boligsosial aktivitet sett i forhold til de
som ikke jobber etter helhetlige
boligpolitiske planer.
Husbanken mener det er interessant å
undersøke:
•
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Om kommunenes overordnede
kommunale planer legitimerer bruk
av plan- og bygningsloven
virkemidler i møte med utbyggere;
f.eks. utbyggingsavtaler som
regulerer variasjon i boligstørrelse,
og om denne muligheten benyttes i
faktiske reguleringsplaner og
utbyggingsplaner.

•

Sammenhengen mellom vedtatt
ambisjon i befolkningsvekst og SSB
prognoser, og om dette er i
overenstemmelse med regulerte
byggeklare boligtomter og faktisk
boligbygging.

•

Om boligsosiale løsninger og sosial
inkludering drøftes i
planprosessene, og om dette gir
boligsosiale løsninger og variasjon i
boligtyper og boligstørrelse i nye
byggeprosjekter

•

Kommunenes anskaffelser av
boliger, og hvor stor andel som
anskaffes av nye boliger i forhold til
eldre boliger.

Det anbefales derfor å gjennomføre en
evaluering av resultater og effekter av
helhetlig boligpolitisk planlegging, slik at
mulige styringsparametere innen denne
målsettingen kan utvikles.
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7. STATUSRAPPORT PR 2014/2015 OG ÅRLIG RESULTATRAPPORT
Fra strategien Bolig for velferd:
Strategien skal samle og målrette den
offentlige innsatsen overfor
vanskeligstilte på boligmarkedet. Den
gir en oversikt over politikkområdet,
der ansvaret er fordelt på flere
sektorer og forvaltningsnivåer.

DFØs veileder for mål – og resultatstyring
i staten understreker viktigheten av å ha
et lærings- og utviklingsperspektiv i
arbeidet med styringsinformasjon. Dette
for å unngå at styringsinformasjon
oppfattes som nok et måleverktøy uten
videre betydning. Styringsinformasjon
skal være like mye en kilde til å feire gode
resultater, som å avdekke behov for
forbedringstiltak.
Resultatene må derfor ikke bare måles,
men også vurderes og settes inn i en
sammenheng slik at resultatmåling ikke
bare blir ren statistikkproduksjon. For å
kunne synliggjøre og kontrollere
resultatene, samt lære og iverksette
forbedringstiltak, må det etableres
prosesser for formidling og drøfting av
resultater og for beslutninger om tiltak.
En årlig felles resultatrapport er
nødvendig for å kunne samle resultatene
og gjøre vurderinger og evalueringer.
Prosjektet har valgt å presentere en
oversikt over det boligsosiale arbeidet i
Bolig for velferd gjennom en statusrapport
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pr. 2014/2015. Denne følges opp av årlige
resultatrapporter i strategiperioden.
Årlige resultatrapporter gjør det mulig å
følge utviklingen gjennom
strategiperioden, foreta nødvendige
analyser og bruke resultatene til økt
læring og vurdere justering av tiltak og
styringsparametere. Direktoratene vil
kunne benytte rapporten i arbeidet med å
utarbeide tiltaksplaner og andre innsatser
påfølgende år. Derfor er det
hensiktsmessig å se den årlige
resultatrapporten og den årlige status- og
avviksrapporten for strategien i
sammenheng.
Styringsinformasjon blir publisert på ulike
tidspunkt. Det er derfor hensiktsmessig at
rapporten utarbeides med utgangspunkt i
reviderte KOSTRA-tall som blir
offentliggjort 15. juni hvert år. Resultatene
for de ulike styringsparameterne
presenteres innen 1. oktober hvert år.
Husbanken har koordinerings- og
redaktøransvar for resultatrapporten som
vil bli utarbeidet i samarbeid med de
øvrige direktoratene. Målet er at
resultatrapporten gir en oversikt over det
boligsosiale arbeidet og utviklingen siste
år. Dette vil gi oss oversikt over på hvilke
områder vi har god måloppnåelse og hvor
vi må iverksette forbedringstiltak.

63

8. ANBEFALINGER
Anbefaling 1:

Direktoratene iverksetter nødvendige tiltak for å sikre at styringsparameterne med
målemetoder i kapittel fem er tilgjengelige og inngår i årlig resultatrapport.

Anbefaling 2:

Direktoratene har et felles ansvar for resultatrapporten som skal leveres 1. oktober.
Husbanken koordinerer arbeidet. Den årlige resultatrapporten med vurderinger
oversendes departementene for å inngå i deres styringsdialog.

Anbefaling 3:

Direktoratene følger opp foreslåtte utviklingsløp som er presentert i kapittel seks slik
at nye styringsparametere kan inngå i resultatrapporten som skal foreligge 1. oktober
hvert år.

Anbefaling 4:

Styringsparametere som utvikles i de pågående utviklingsløp som er beskrevet i
vedlegg til denne sluttrapporten implementeres i arbeidet når de foreligger.

Anbefaling 5:

Direktoratene innarbeider styringsparametere med resultatmål og målemetode i
fellestiltakene i Tiltaksplan Bolig for velferd. Husbanken koordinerer arbeidet.

Anbefaling 6:

Husbanken ser på muligheter for at kommunene kan ta ut styringsinformasjon og
støttedata på kommunenenivå i veiviser Bolig for velferd. Samtidig anbefales det å
utvikle en mer utfyllende oversikt over hvilke støttedata som finnes i ulike tilgjengelige
rapporteringer.

Anbefaling 7:

Det er hensiktsmessig å se årlig resultatrapport og årlig status- og avviksrapport for
strategien i sammenheng. Med dette som bakgrunn anbefales det å flytte tidspunkt for
levering av status- og avviksrapport til 1. oktober hvert år.

Anbefaling 8:

Både kommunene og direktoratene mener at erfaringene fra prosjekt bedre
styringsinformasjon tilsier at arbeidet bør videreføres.
De samlede styringsparameternes ulike grad av treffsikkerhet knyttet til målsettingene,
de foreslåtte og pågående utviklingsløpene viser at dette er et arbeid som må
fortsette. Kunnskapen som styringsparameterne gir om status og sammenheng
mellom innsats og resultat i det boligsosiale arbeidet vil over tid gi behov for
videreutvikling av styringsinformasjon innen strategien. Det felles ansvaret for
resultatrapportering medfører behov for koordinering og samordning videre.
Kommunene har i arbeidsmøter og høringssvar vært tydelige på at det er behov for
ytterligere styringsinformasjon for å få god og hensiktsmessig dokumentasjon, blant
annet for å identifisere resultat for brukeren.
Husbanken er ansvarlig for å utarbeide forslag til plan for det videre arbeidet med
bedre styringsinformasjon.
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