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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* i det boligsosiale
arbeidet.

Innsatsområde

HJELP FRA MIDLERTIDIG TIL VARIG BOLIG

4 956

husstander oppholdt
seg i midlertidig
botilbud

11 342

Totalt antall
bosatte flyktninger
4

* status pr 2015

75 %

82

bodde i midlertidig botilbud
under 3 mnd

barnefamilier bodde i midlertidig
botilbud i mer enn 3 mnd

51 %

av flyktningene ble bosatt
innen 6 mnd
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Innsatsområde

HJELP TIL Å SKAFFE EGNET BOLIG

107 000

kommunale utleieboliger

7 316

husstander mottok
startlån

48 %

av de kommunale utleieboligene
var tilgjengelig for rullestolbrukere

50%

av startlånmottakerne
var barnefamilier

12%

av startlånmottakerne bodde i
kommunale utleieboliger

111 400

husstander mottok bostøtte
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28 %

av bostøttemottakerne var
barnefamilier
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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

24 %

av kommunene opplevde å møte en
samordnet stat
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Strategiens hovedmål, innsatsområder og den særlige innsatsen rettet mot barnefamilier og
unge er operasjonalisert i 15 målsettinger. Disse målsettingene uttrykker ambisjonsnivået for
strategien, og gir føringer for hva som skal oppnås i perioden. 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.
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Statusrapporten
Statusrapporten tar utgangspunkt i nasjonal styringsinformasjon utviklet for
Bolig for velferd i prosjektet bedre styringsinformasjon. Denne
styringsinformasjonen representerer det strategiske rammeverket for en
årlig, helhetlig resultatvurdering av den samlede innsatsen knyttet til Bolig
for velferd. Statusrapportene handler om steg 3, resultatmåling og vurdering,
i DFØs styringshjul

Vi har pr i dag ikke oppdaterte tall for alle styringsparameterne i denne
oppdaterte statusrapporten. Dette innebærer at enkelte kolonner i tabellene
er tomme. I tillegg mangler vi nullpunkt for enkelte parametere. Dette er
nullpunkt som skal utvikles nærmere (merket NA i tabellen).

Styringsinformasjon blir publisert på ulike tidspunkt. Sluttrapporten for det
nasjonale prosjektet for bedre styringsinformasjon ble levert 30.04.2016.
Første statusrapport for Bolig for velferd ble levert 30.06.2016 med tittelen
Statusrapport for bedre styringsinformasjon. Mange av dataene fra denne
rapporten baserer seg på data fra 2014, da KOSTRA-tallene for 2015 ikke var
tilgjengelige på det tidspunktet. Denne rapporten er å betrakte som en
«nullpunktsmåling».

I 2017 skal det lages en nasjonal resultatrapport for Bolig for velferd som
blant annet vil inneholde en kvalitativ vurdering av resultatene. I 2017 har
implementeringen av styringsparameterne med resultatmål kommet lenger,
og vi har bedre styringsinformasjon om innsatsen, både på et statlig og
kommunalt nivå. Resultatrapporten skal vise resultatene på hvert enkelt
styringsparameter. Det vil også bli gjort en kvalitativ vurdering hvor
sammenhengen mellom innsats og resultat vurderes. Flere målinger over tid
vil gi bedre grunnlag for slike kvalitative vurderinger.

Oppdatert statusrapport 2015
I den oppdaterte statusrapporten for 2015 har vi tatt inn KOSTRA data fra
2015 på de nasjonale styringsparameterne. Vi kan dermed vise en utvikling
fra 2014 til 2015 på enkelte parametre.
For å se sammenhengen mellom innsats og resultat i Bolig for velferd er det
avgjørende at de ulike direktoratene iverksetter nødvendige tiltak slik at
styringsparameterne blir tilgjengelig jf. anbefalingene i sluttrapporten. Dette
arbeidet er i startfasen, og den oppdaterte statusrapporten inneholder
derfor en enkel vurdering av hvert enkelt styringsparameter ut fra status i
2015, sett i forhold til resultatmålingen for 2014 («nullpunktsmålingen»). I
tillegg gjøres det en enkel vurdering av status i 2015 sett i forhold til de
nasjonale resultatmålene.
Kort oppsummert inneholder oppdatert statusrapport 2015:

Fra oppdatert statusrapport til nasjonal resultatrapport

Kort oppsummert vil de fremtidige nasjonale resultatrapportene med
kvalitative vurderinger inneholde:
• Vurdering av utvikling i resultat sett opp mot tidligere resultat
• Vurdering av resultat sett opp mot nasjonalt resultatmål
• Vurdering av resultat sett i forhold til den samlede innsatsen på statlig/
kommunalt nivå.

Læring og forbedring
De nasjonale resultatrapportene (fra steg 3) skal gi grunnlag for analyse av
funnene og klare anbefalinger om anvendelsen av resultatrapporten i et
lærings – og forbedringsperspektiv (se steg 4 i styringshjulet). Her besluttes
eventuelle nye tiltak som kan forbedre innsatsen og gi bedre måloppnåelse.

• Vurdering av utvikling i resultat for 2015 sett opp mot resultat for 2014
• Vurdering av resultat for 2015 sett opp mot nasjonalt resultatmål
Nasjonalt prosjekt for bedre styringsinformasjon
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58

Nasjonale
styringsparametere &
resultatmål

Implementering av
styringsinformasjon:
 I direktoratenes
styringsdokumenter
 På kommunalt nivå

- Beslutninger om tiltak som
skal forbedre innsatsen og gi
bedre måloppnåelse

Statusrapport

Resultatrapport

Anbefalinger:
«Lærings- og
forbedring»

Analyse og anvendelse av funnene fra
resultatrapporten i et «lærings og
forbedringsperspektiv»

Kvalitativ vurdering
av resultatene &
innsatsen som ligger til
grunn

1

27.09.2016

Figur 1.1 Styringshjulet
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2. STATUS PR 2015

2.1 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.

Kritisk suksessfaktor

Styringsparameter

Resultatmål

Status 2014

Status 2015

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) og
som skårer grønt på
variabelen bolig

80 % skårer grønt på
variabelen bolig i
Brukerplan innen 2020

74 % bodde i
egen bolig

Personer i LAR1) behandling
sikres en varig egnet bolig

Andel LAR-pasienter i
varig egnet bolig

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

76 % av LAR
pasientene
bodde i egen
bolig

Vurdering

Målemetode/
Ansvar
Brukerplan/
HELSEDIR

Årlig statusrapport om LAR1)
(Seraf)/
HELSEDIR

Beboere skal ikke flytte til en
farlig bosituasjon etter
krisesenteropphold

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

15 % flyttet
tilbake til
voldsutøver

Rapportering fra
krisesentertilbudene/
BUFDIR

1) LAR: Legemiddelassistert rehabilitering. Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) - ble et reelt nasjonalt behandlingstilbud fra og med 1998. Formålet med behandlingen er å bidra til at mennesker med opioidavhengighet får økt livskvalitet
og at den enkelte får bistand til å endre sin livssituasjon gjennom gradvis bedring av sitt optimale mestrings- og funksjonsnivå. Formålet er også å redusere skadene av opioidbruk og faren for overdosedødsfall
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Kritisk suksessfaktor

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

Styringsparameter

Resultatmål

Status 2014

Status 2015

Vurdering

Målemetode/
Ansvar

Sosialhjelpsmottakere
som er uten bolig

Antall sosialhjelpsmottakere uten bolig
skal reduseres med 30
% innen 2020

5 000
sosialhjelpsmottakere var
uten bolig

4 961
sosialhjelpsmottakere var
uten bolig

Antall sosialhjelpsmottakere
uten bolig har sunket marginalt
siden 2014.

KOSTRA/
AVDIR

Totalt mottok 134 007
sosialhjelp i 2015. Dette er en
økning på ca. 1 700 mottakere
fra 2014.

Kommentar
Det skal innarbeides et nytt parameter knyttet til kartlegging av innsatte i
fengsel. I perioden 1. januar 2016 - 31. august 2016 ble det gjennomført 731
kartlegginger av innsatte og domfelte. 459 av disse ble gjennomført av
innsatte i fengsel, de øvrige ble utført av friomsorgskontor og Senter for
narkotikaprogram med domstolskontroll.

Nasjonalt prosjekt for bedre styringsinformasjon
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2.2 Ingen skal bo i midlertidig botilbud i mer enn tre måneder
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.

Kritisk suksessfaktor

Styringsparameter

Midlertidige boliger brukes kun Andel husstander i
i korte perioder der det ikke er midlertidig botilbud
med varighet 0-3 mnd.
mulig å bistå med å finne
umiddelbare, permanente
boligløsninger

Resultatmål

Status 2014

Status 2015

Vurdering

Målemetode/
Ansvar

Ingen skal bo i
midlertidig botilbud2) i
mer enn 3 måneder
innen 2020

73 % oppholdt
seg i
midlertidig
botilbud i 0-3
mnd

75 % oppholdt
seg i
midlertidig
botilbud i 0-3
mnd

Andel husstander som oppholdt
seg i midlertidig botilbud i 0-3
måneder har økt med 2 % siden
2014. Dette innebærer at en
større andel opphold ble avsluttet
innen tre måneder i de
midlertidige botilbudene. Innen
2020 skal ingen bo i midlertidig
botilbud i mer enn 3 måneder

KOSTRA/
AVDIR

Totalt gikk antallet som bodde i
midlertidig botilbud ned med 482
opphold fra 2014 til 2015. Dette er
en reduksjon på 9 %.
God rapporteringskvalitet, og
lik forståelse av bruk av
midlertidig bolig i NAV

Antall husstander i
midlertidige botilbud i
mer enn 3 måneder

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

1 482
husstander
oppholdt seg i
midlertidig
botilbud mer
enn 3 mnd

1 263
husstander
oppholdt seg i
midlertidig
botilbud mer
enn 3 mnd

KOSTRA/
Antall husstander som oppholdt
seg i midlertidig botilbud i mer
AVDIR
enn 3 måneder har sunket.
Antallet gikk ned med 219
husstander fra 2014 til 2015. Innen
2020 skal ingen bo i midlertidig
botilbud i mer enn 3 måneder

2) Midlertidig botilbud defineres innenfor strategiens målsettinger med utgangspunkt i botilbud gitt etter lov om sosiale tjenester i NAV § 27 og som innrapporteringen i KOSTRA: «Midlertidig botilbud er tilbud der det ikke inngås husleiekontrakt. Botilbud med korttidskontrakt og korttidsopphold på institusjon, regnes ikke som midlertidig botilbud». KOSTRA-tall for opphold i midlertidig botilbud over og under tre måneder kan brukes på kommunalt nivå.
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Støttedata

Status 2014

Status 2015

Målemetode

Antall personer på natthjem

561

569

KOSTRA

Antall i midlertidige botilbud

5 438

4 956

KOSTRA

Kommentar
I 2015 ble det rapportert om 4 956 husstander med opphold i midlertidige
botilbud. Dette er en nedgang på hele 482 personer/husstander
sammenlignet med året før. Fra 2009 har det vært en klar økning i antall
husstander i midlertidige botilbud. KOSTRA tallene fra 2014 viser tegn til
utflating, mens tallene i 2015 viser en reell nedgang.
For 25 prosent av husstandene varte oppholdet i midlertidig botilbud over
tre måneder i 2015, noe som er en nedgang i andelen fra 29 prosent i 2013. Vi
har ikke noen entydig forklaring på hvorfor nedgangen i bruken av
midlertidig botilbud kom i 2015, da vi også opplevde et stort press i
boligmarkedet i flere regioner og rekordmange flyktninger skulle bosettes.
Det er rimelig å anta at denne utviklingen kan spores til det langsiktige
arbeidet i Husbankens kommunesatsning og oppmerksomheten på

Nasjonalt prosjekt for bedre styringsinformasjon

midlertidig bolig i strategien Bolig for velferd. NAV har også tydeliggjort
oppfølgingsansvaret i rundskrivet til sosialtjenesteloven § 27 som omhandler
midlertidig botilbud.
Midlertidig botilbud og natthjem er to ulike tilbud som ikke direkte kan
sammenlignes. I 2015 er det rapportert at 569 personer er i slike tilbud. Dette
er om lag samme antallet som i 2014. Natthjem brukes kun i et fåtall
kommuner og innvirker da i hovedsak på tallene lokalt.
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2.3 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.

Kritisk suksessfaktor

16

Styringsparameter

Resultatmål

Status 2014

Status 2015

Vurdering

Målemetode/
Ansvar

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

Andel barnefamilier i
midlertidig botilbud
med varighet 0 til 3
måneder

Ingen barnefamilier skal
bo i midlertidig botilbud
innen 2020

66 % av
barnefamiliene
oppholdt seg i
midlertidig
botilbud med
varighet 0 til
tre mnd

74 % barnefamiliene
oppholdt seg i
midlertidig
botilbud med
varighet 0 til
tre mnd

KOSTRA/
Andelen barnefamilier som
oppholdt seg i midlertidig botilbud
AVDIR
i 0-3 mnd har økt siden 2014.
Dette innebærer at andelen
barnefamilier med lange opphold i
midlertidig botilbud går ned, og er
på nivå med øvrige personer/
husstander i midlertidig botilbud.
Innen 2020 skal ingen
barnefamilier bo i midlertid
botilbud.

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 skal
bo i midlertidig botilbud
innen 2020

Totalt
oppholdt 363
barnefamilier
seg i
midlertidig
botilbud

Totalt
oppholdt 324
barnefamilier
seg i
midlertidig
botilbud

Det totale antallet barnefamilier i
midlertidig botilbud har sunket.
Totalt gikk antall barnefamilier
som bodde i midlertidig botilbud
ned med 40 familier fra 2014 til
2015. Innen 2020 skal ingen
barnefamilier bo i midlertid
botilbud.

KOSTRA/
AVDIR

Nasjonalt prosjekt for bedre styringsinformasjon

Kritisk suksessfaktor

Styringsparameter

Resultatmål

Status 2014

Status 2015

Vurdering

Målemetode/
Ansvar

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

45 % av
avsluttede
akuttopphold
i beredskapshjem hadde
en varighet på
0- 3 måneder

48 % av
avsluttede
akuttopphold
i beredskapshjem hadde
en varighet på
0-3 måneder

Andelen avsluttede akuttopphold
i beredskapshjem med varighet
0-3 måneder har økt fra 45% til
48% i 2015. Innen 2020 skal denne
andelen være 75%.

Intern
rapportering
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

274 barn
hadde ventet i
mer enn seks
uker

204 barn med
vedtak om
fosterhjem
hadde ventet i
mer enn seks
uker

Antall barn med vedtak om
fosterhjem som har ventet i
midlertidig tiltak i mer enn seks
uker har sunket siden 2014. Totalt
gikk antallet ned med 70 barn fra
2014 til 2015. Innen 2020 skal
ingen barn vente mer enn 6 uker.

Intern
rapportering
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

28 % av alle
bostøttemottakere var
barnefamilier

Andelen barnefamilier blant
bostøttemottakerne har økt med
1%. Totalt mottok 115 flere
barnefamilier bostøtte i 2015,
sammenlignet med i 2014.

Statistikk
bostøtte/

27 %3 av alle
bostøttemottakere var
barnefamilier

BUFDIR

BUFDIR

HB

3) Tall i den første statusrapporten er feil. Tallet er beregnet ut fra totalt antall mottakere for hele året for husstandsgruppene enslig med barn og flere voksne med barn

Nasjonalt prosjekt for bedre styringsinformasjon
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Støttedata

Status 2014

Status 2015

Målemetode

Andel i midlertidige botilbud

I 2012 var 21% av de bostedsløse
barnefamilier

Kartlegging bostedsløse
2012

Kommunes grad av oversikt over
boforholdene til barnefamilier som er
vanskeligstilte på boligmarkedet

I 2015 oppgav 60% av kommunene at
de i stor grad har oversikt over
boforholdene til vanskeligstilte
barnefamilier

I 2016 oppgav 65 % av kommunene at
de de i stor grad har oversikt over
boforholdene til vanskeligstilte
barnefamilier

Husbankens
kommuneundersøkelse

Kommunes grad av oversikt over
boforholdene til unge som er vanskeligstilte
på boligmarkedet

I 2015 oppgav 57% av kommunene at
de i stor grad har oversikt over
boforholdene til vanskeligstilte unge

I 2016 oppgav fortsatt 57 % av
kommunene at de de i stor grad har
oversikt over boforholdene til
vanskeligstilte unge

Husbankens
kommuneundersøkelse

Kommentar
Det er pr i dag ingen egen rapportering fra kommunene på bosituasjonen for
unge under 25 år. Husbanken har derfor med støtte fra direktoratene som er
med i prosjektet bedre styringinformasjon, foreslått i KOSTRAarbeidsgruppen at det innføres en tilsvarende rapportering for unge som for
barnefamilier. Arbeidsgruppen har gitt sin tilslutning til dette og forslaget vil
legges fram for samordningsrådet.

18

Nasjonalt prosjekt for bedre styringsinformasjon

2.4 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.

Kritisk suksessfaktor

Kommunene har tilstrekkelig
antall bosettingsplasser

Styringsparameter

Resultatmål

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)

Status 2014

Status 2015

Vurdering

Målemetode/
Ansvar

51 % ble
bosatt innen 6
måneder

Kommunene bosatte 46 prosent
flere flyktninger i 2015 enn i 2014.
Dette er et resultat økt vilje til å
bosette flere flyktninger, og at
kommunene tok grep for å øke sin
kapasitet ved å framskaffe boliger,
tilby introduksjonsprogram og
følge opp den enkelte flyktning.

Bosettingsstatistikk fra
IMDi
IMDI

IMDi skal prioritere bosetting av
spesielt utsatte grupper; enslige
mindreårige, barnefamilier og
personer med nedsatt
funksjonsevne. Dette fører til
lengre ventetid for andre grupper,
slik som enslige voksne.
Kommunene vedtar å ta
imot det antallet
flyktninger Nasjonalt
utvalg for bosetting har
fastsatt.

Nasjonalt prosjekt for bedre styringsinformasjon

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

Kommunene
vedtok å
bosette 691
enslige
mindreårige
flyktninger

693 enslige mindreårige
flyktninger ble bosatt i 2016, altså
noe over det IMDi opprinnelig ba
om.

Bosettingsstatistikk fra
IMDi
IMDI
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Kritisk suksessfaktor
Kommunene har tilstrekkelig
antall bosettingsplasser

Styringsparameter

Resultatmål

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)

Støttedata
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Status 2014

Status 2014

Status 2015

Status 2015

Vurdering

Målemetode/
Ansvar

22 % av barn i
familier i
asylmottak
ble bosatt
innen 3
måneder

Bosetting av barnefamilier er
tidkrevende av flere grunner. Det
skal gjennomføres en kartlegging
av eventuelle behov for
tilrettelegging av hver
enkeltperson. Det kan ta noe tid å
finne en bosettingskommune som
kan tilby nødvendig oppfølging og
det tar ofte noe tid for
bosettingskommunen å finne
passende bolig for den enkelte
familie.

Bosettingsstatistikk fra
IMDi
IMDi

Målemetode

Vedtak om antall bostatte flyktninger i kommune

11 719 vedtak om antall Bosettingsstatistikk IMDi
bosatte flyktninger

Antall bostatte flyktninger i kommunene

11 342 bosatte
flyktninger

Bosettingsstatistikk IMDi

Nasjonalt prosjekt for bedre styringsinformasjon

2.5 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.

Kritisk suksessfaktor

Fremskaffe flere egnede
kommunalt disponerte boliger

Styringsparameter

Resultatmål

Status 2014

Status 2015

Vurdering

Målemetode/
Ansvar

Antall kommunalt
disponerte boliger

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

105 567
kommunalt
disponerte
boliger

107 129
kommunalt
disponerte
boliger

Antall kommunalt disponerte
boliger har økt med 1689 boliger
siden 2014. Dette er en økning på
1,6 %. Andelen ligger fortsatt en
del under det foreslåtte måltallet
på 10% innen 2020.

KOSTRA/

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

1 166 tilskudd
til kommunalt
disponerte
utleieboliger

1 753 tilskudd
til kommunalt
disponerte
utleieboliger

Resultatmålet til dette
styringsparametere er knyttet til
2016. Tall fra 2015 viser at antall
tilskudd til utleieboliger har økt
med 587 tilskudd siden 2014.
Dette er en økning på 50 % fra
2014 til 2015.

Statistikk
tilskudd til
utleieboliger /

Antall kommunalt
disponerte boliger
fremskaffet ved hjelp av
tilskudd til utleieboliger

Nasjonalt prosjekt for bedre styringsinformasjon
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Kritisk suksessfaktor

Styringsparameter

Resultatmål

Status 2014

Status 2015

Vurdering

Kommunens økonomiske
prioriteringer til investeringer i
den kommunale boligmassen

Brutto investeringer til
boligformål per
innbygger

Bruttoinvesteringer skal
øke med 5 % årlig frem
til 2020

Bruttoinvesteringen
til boligformål
per innbygger
var 1 208
kroner

Bruttoinvesteringen
til boligformål
per innbygger
var 1 463
kroner

Bruttoinvesteringen til boligformål KOSTRA/
per innbygger har økt med hele 21
HB
% siste år. Denne økningen ligger
langt over det foreslått måltallet
på 5%. Den totale
bruttoinvesteringen var på 7, 6
milliarder kroner i 2015. Dette er
en økning på 1,4 milliarder fra
2014.

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
rusmiddel-problemer
og/eller psykiske lidelser

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

NA

NA

Opptrappingsplanen for rusfeltet
gjelder fra 2016

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
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NA
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)

Målemetode/
Ansvar

Statistikk
kommunalt
disponerte
boliger /
HB

NA

Styringsparametere gjelder fra
2016

Statistikk
tilvisningsavtaler /
HB
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Kritisk suksessfaktor

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

Økt gjennomstrømming i
kommunalt disponerte boliger

Styringsparameter

Resultatmål

Status 2014

Antall nye utleieboliger
som er fremskaffet
gjennom
tilvisingsavtaler

NA
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)

Status 2015

Vurdering

Målemetode/
Ansvar

NA

Styringsparametere gjelder fra
2016

Statistikk
tilvisningsavtaler
HB

Antall nye utleieboliger
som er framskaffet
gjennom kun grunnlån

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

317 nye
utleieboliger
framskaffet
gjennom
grunnlån

619 nye
utleieboliger
framskaffet
gjennom
grunnlån

Andel kommuner som
tar i bruk
tilvisningsavtaler for å
framskaffe boliger

10 % av alle kommuner
skal innen 2020 ta i bruk
tilvisningsavtaler4) for å
fremskaffe boliger

NA

NA

Antall nyinnflyttede sett
i forhold til totalt antall
kommunalt disponerte
boliger 5)

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

Gjennomstrømming i
de kommunalt
disponerte
boligene var
12,3 %

Statistikk
Antall nye utleieboliger
framskaffet gjennom grunnlån har grunnlån
økt. I 2015 ble det framskaffet 619
HB
nye utleieboliger gjennom
grunnlånet. Dette er en klar
økning siden 2014, men antallet
ligger fortsatt en del under det
foreslåtte måltallet.
Statistikk
tilvisningsavtaler
HB

Gjennomstrømming i
de kommunalt
disponerte
boligene var
13,2 %

KOSTRA
Gjennomstrømming i de
kommunalt disponerte boligene
har økt med om lag 1% siden 2014. HB
Denne økningen må også ses i
sammenheng med høy tilvekst av
boliger.

4) 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
5) Totalen inkluderer også bl. a 6 600 brukereide boliger hvor det ikke gis vedtak, men hvor kommunen må godkjenne kjøper.

Nasjonalt prosjekt for bedre styringsinformasjon
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Støttedata

Status 2014

Status 2015

Målemetode

Antall kommunalt disponerte boliger pr. 1000 innbyggere

20 kommunalt disponerte
boliger pr 1000 innbygger

21 kommunalt disponerte
boliger pr 1000 innbygger

KOSTRA

Antall innflyttede i kommunalt disponerte boliger

12 973 innflyttede husstander

14 165 innflyttede husstander

KOSTRA

Kommunens brutto investeringer til boligformål totalt per år

6,2 milliarder kroner i
bruttoinvesteringer til
boligformål

7,6 milliarder kroner i
bruttoinvesteringer til
boligformål

KOSTRA

Kommentar
Ved utgangen av 2015 var det totalt 107 2566 kommunalt disponerte boliger i
Norge. En økning på 1 689 boliger er den høyeste økningen registrert ett
enkelt år.

finnes det oversikt over hvor mye kommunene kostnadsfører til dette
formålet. På landsbasis var bruttoinvesteringen til boligformål i 2015 over 7,6
milliarder kroner som er en økning på hele 1,4 milliarder kroner fra 2014.
Dette tilsvarer 1 463 kroner per innbygger i Norge.

KOSTRA-data viser at det i 2015 ble kjøpt/bygget 2 057 boliger i kommunene,
og 611 enheter ble solgt. Det resterende er framskaffet gjennom innleie og
kommunal disposisjonsrett. Et lite antall boliger er delt opp i flere enheter
eller slått sammen til større boliger. 77 prosent av boligene er kommunalt
eide. De siste fem årene har andelen kommunalt eide boliger gått ned med 5
prosent, Antallet kommunalt eide boliger gikk ned med 333 boliger siste år.
Veksten i nye kommunalt disponerte boliger kommer i form av innleie og
disposisjonsrett.

Vi ser en klar økning i utnyttelsen (gjennomstrømningen) av boligmassen i
2015. Dette kan indikere at kommunene har unyttet boligmassen bedre enn
året før. I og med at antall boliger økte med hele 1 689 enheter, så kan mye av
økningen i antall nyinnflyttede, tilskrives dette. Over halvparten av boligene
var øremerket flyktninger. I 2014 ble 2 680 husstander definert som
flyktninger bosatt, mens dette økte til hele 3 646 i 2015, noe som viser at
økningen i antall nyinnflyttede hovedsakelig kan knyttes til denne
målgruppen.

Investeringer til boligformål er et mål på aktiviteten og ressursinnsatsen i
kommunene. Gjennom bruk av KOSTRA-funksjonene i regnskapsføringen
6) SSB benytter estimater i totalsummen i en del tabeller som antall boliger for å korrigere for mangler i rapportering i enkelte kommuner. Tallet kan bli justert ved endelig publisering i mars året etter.
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2.6 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.

Kritisk suksessfaktor

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

Styringsparameter

Resultatmål

Status 2014

Status 2015

Vurdering

Målemetode/
Ansvar

Andel kommunalt
disponerte boliger som
er tilgjengelige for
rullestolbrukere

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

48 % av de
kommunalt
disponerte
boligene var
tilgjengelige
for
rullestolbrukere

48 % av de
kommunalt
disponerte
boligene var
tilgjengelige
for
rullestolbrukere

Andelen kommunalt disponerte
boliger som er tilgjengelig for
rullestolbrukere er uendret. Antall
kommunalt disponerte boliger
som er tilgjengelige har økt med
kun 23 boliger fra 2014 til 2015.
Det har funnet sted en klar økning
i antall nye boliger, og vi antar at
innrapporteringen på denne
kvalitetsindikatoren i KOSTRA kan
inneholde feil. Det vil bli gjort
nærmere undersøkelser av denne
andelen fram til neste rapport.

KOSTRA

Nasjonalt prosjekt for bedre styringsinformasjon

HB

							

25

Kritisk suksessfaktor

God sammensetning av
boligmassen

Fremskaffe utleieboliger som
er egnet for barnefamilier

Styringsparameter

Resultatmål

Status 2014

Status 2015

Vurdering

Målemetode/
Ansvar

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

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

NA

NA

Styringsparametere gjelder fra
2017

Statistikk fra
Husbanken
- kommunalt
disponerte
boliger

20% av den årlige
rammen for tilskudd til
utleieboliger skal
prioriteres til boliger
over 65 kvm fra 2017

43,5% av
rammen gikk
til boliger over
65 kvm.

Andel av tilskudd til
utleieboliger til boliger
over 65 kvm

20% av boliger med
Andel av boliger med
tilvisningsavtaler som er tilvisningsavtale skal
være over 65 kvm fra
over 65 kvm
2017

HB

NA

43,5% av
rammen gikk
til boliger over
65 kvm

NA

Andelen av rammen for tilskudd til
utleieboliger som var over 65 kvm
er uendret fra 2014 til 2015. 43,5%
av rammen gikk til boliger over 65
kvm, og måltallet er oppnådd.

Statistikk
tilskudd til
utleieboliger /

Styringsparametere gjelder fra
2017

Statistikk
tilvisningsavtaler /

HB

HB

Kommentar
Rapporteringen i KOSTRA i 2014 viser at 48 %7 av de kommunalt disponerte
boligene er tilgjengelig for rullestolbrukere. Denne kvalitetsindikatoren gir
noe informasjon om kvaliteten på boligene. Målet er at innen 2020 skal 55
prosent av de kommunalt disponerte boligene være tilgjengelige for
rullestolbrukere. Flere forhold tyder på må dette være feil. Det vil bli gjort
nærmere undersøkelser fram til neste rapport.
7) Tilsvarer 50 989 kommunalt disponerte boliger
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2.7 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.

Kritisk suksessfaktor

Leieboerforeningen gir
veiledning om det private
leiemarkedet

Styringsparameter

Resultatmål

Status 2014

Status 2015

Vurdering

Målemetode/
Ansvar

Omfang av veiledning
fra Leieboerforeningen
om det private
leiemarkedet

Leieboerforeningen gir
veiledning om det
private leiemarkedet fra
2017

NA

NA

Styringsparametere gjelder 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

Nasjonalt prosjekt for bedre styringsinformasjon

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

I 2015 oppgav
74 % at de har
etablert
rutiner for å
veilede om det
private
leiemarkedet

I 2016 oppgav
77 % av
kommunene
at de har
etablert
rutiner for å
veilede om det
private
leiemarkedet.

Andelen kommuner som oppgir at
de har rutiner for å veilede om det
private leiemarkedet har økt med
3% fra 2015 til 2016.

Husbanken sin
kommuneundersøkelse
HB
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2.8 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.

Kritisk suksessfaktor

Målrettet bruk av startlån og
tilskudd til etablering for økt
eieretablering

Styringsparameter

Resultatmål

Status 2014

Antall som har kjøpt
bolig ved hjelp av
startlån

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

8770 utbetalte 7 316 utbetalt
startlån
startlån

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

11 % av de
som leier
kommunal
bolig fikk kjøpt
bolig ved hjelp
av startlån

Status 2015

12 % av de
som leier
kommunal
bolig fikk kjøpt
bolig ved hjelp
av startlån

Vurdering

Målemetode/
Ansvar

Det ble utbetalt 1 454 færre
startlån i 2015 sammenlignet med
i 2014. Innen 2020 skal antall som
har kjøpt bolig ved hjelp av
startlån øke med 20%. Fra 2014 til
2015 har det imidlertid funnet
sted en nedgang i utbetalte
startlån på 17 %.

Husbank
statistikk
startlån

Andelen som leier kommunal
bolig og som fikk kjøpt bolig ved
hjelp av startlån har økt med 1 %.
Men siden det i 2015 ble utbetalt
færre startlån totalt, gikk antall
utbetalte startlån til leietakere av
kommunale boliger ned med 47
startlån.

Husbank
statistikk
startlån

HB

HB
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Kritisk suksessfaktor

Målrettet bruk av startlån og
tilskudd til etablering for økt
eieretablering

Styringsparameter

Resultatmål

Status 2014

Status 2015

Vurdering

Målemetode/
Ansvar

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

914 leietakere
har kjøpt bolig
ved hjelp av
tilskudd til
etablering

943 leietakere
har kjøpt bolig
ved hjelp av
tilskudd til
etablering

Antall leietakere som har kjøpt
bolig ved hjelp av tilskudd til
etablering har økt. Sammenlignet
med 2014 kjøpte 29 flere
leietakere bolig ved hjelp av
tilskudd til etablering. Dette
tilsvarer en økning på 3 %. Innen
2020 skal denne andelen øke med
20%.

Husbank
statistikk
tilskudd til
etablering

I 2015 gikk 50 % av alle utbetale
startlån til barnefamilier. Dette
innebærer at måltallet for 2015 er
oppnådd. I 2015 var det en sterk
økning i andelen utbetalte startlån
for gruppen enslig med barn,
mens det var en klar nedgang for
gruppen med flere voksne med
barn. Men siden det i 2015 ble
utbetalt færre startlån totalt, fikk
413 færre barnefamilier utbetalt
startlån i 2015.

Husbanke
statistikk
startlån

Andelen barnefamilier som
mottok tilskudd til etablering er
uendret fra 2014 til 201, og
andelen på 39% ligger fortsatt en
del under det foreslåtte måltallet
på 50%.

Husbank
statistikk
bostøtte

Andel startlån til
barnefamilier

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

47 % av alle
startlån gikk
til
barnefamilier

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

39 % av
mottakerne
var
barnefamilier

50 % av alle
startlån gikk
til
barnefamilier

39 % av
mottakerne av
tilskudd til
etablering var
barnefamilier

HB

HB

HB
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Kommentar
I 2015 ble det utbetalt til sammen 7 316 startlån. Antall lån gikk ned med 17
% fra 2014, mens målet er at dette skal øke med 20 prosent i
strategiperioden. Også i 2016 er det en klar nedgang i antall lån.
Ambisjonsnivået bør vurderes i 2017. 12 prosent av alle startlånmottakere
leide kommunal bolig før de kjøpte egen bolig. Målet er at dette skal økes til
15 prosent innen 2020.
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943 leietakere har kjøpt bolig ved hjelp av tilskudd til etablering. Målet er at
dette skal øke med 20 prosent i strategiperioden.
Målet er at minst 50 prosent av startlånet hvert år i strategiperioden skal gå
til barnefamilier. Dette målet ble nådd i 2015. Andelen barnefamilier som
mottok tilskudd til etablering ligger imidlertid noe lave. I 2015 var 39 % av
mottakerne av tilskuddet barnefamilier.

Nasjonalt prosjekt for bedre styringsinformasjon

2.9 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.
Kritisk suksessfaktor

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

Økt satsing på etterinstallering
av heis

Økt bruk av tilskudd til
tilstandsvurderinger

Styringsparameter

Resultatmål

Status 2014

Status 2015

Vurdering

Målemetode/
Ansvar

Andel startlån gitt til
vanskeligstilte
husstander til
refinansiering av eid
bolig

Innen 2020 skal
vanskeligstilte
husstander få startlån
til refinansiering av bolig

13,6 % av
startlånene
ble gitt til
refinansiering
av eid bolig

17 % av
startlånene
ble gitt til
refinansiering
av bolig.

Andel startlån til refinansiering
økte med 3,4 % og utgjør totalt 1
218 saker

Husbank
statistikk
startlån

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)

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)

HB

Resultatmålet til dette
1 152 boliger
fikk tilsagn om styringsparametere er knyttet til
2016.
tilskudd til
heis

Husbank
statistikk
tilskudd til heis
HB

14 367 boliger
fikk tilsagn om
tilskudd til
tilstandsvurdering

12 024 boliger
fikk tilsagn om
tilskudd til
tilstandsvurdering

Resultatmålet til dette
styringsparametere er knyttet til
2016. Tall fra 2015 viser at antall
tilsagn om tilskudd til
tilstandsvurdering gikk ned 16%
fra 2014.

Husbank
statistikk
tilskudd til
tilstandsvurdering
HB
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Kritisk suksessfaktor

Styringsparameter

Økt kommunal bruk av tilskudd Andel av rammen som
ikke er tildelt ved
til tilpasning, slik at flest mulig
årsslutt
får en god bosituasjon

Resultatmål

Status 2014

Innen 2020 skal andel av NA
rammen som ikke er
tildelt ved årsslutt være
maks 5%

Status 2015

Vurdering

NA

Målemetode/
Ansvar
Husbank
statistikk
tilskudd til
tilpasning
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

Innen 2020 skal alle
barnefamilier med
behov motta bostøtte i
eid bolig

Støttedata
Andel barnefamilier i eid bolig blant mottakere av tilskudd til etablering
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13,5% av
barnefamiliene som
mottok
bostøtte
bodde i eid
bolig

Status 2014
25%

13,6 % av
barnefamiliene som
mottok
bostøtte
bodde i eid
bolig

Status 2015

Andelen barnefamilier som
mottok bostøtte og som bodde i
eid bolig har økt med kun 0,1 %
siden 2014. Fra og med 2016 er
det innført endinger i bostøtten
slik at ordningen i større grad skal
nå målgruppen som bor i eid
bolig.

Husbank
statistikk
bostøtte
HB

Målemetode
Husbank
statistikk
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2.10 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.

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

Status 2014

Status 2015

Vurdering

Målemetode/
Ansvar

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

Andel kommuner som
bekrefter at de har
etablert samarbeid og
systemer for husstander
som står i fare for å bli
kastet ut av bolig skal
innen 2020 øke til 60%8)

I 2015 oppgav
75% at de har
etablert
samarbeid og
systemer for
husstander
som står i fare
for å bli kastet
ut av boligen

I 2016 oppgav
81 % av
kommunene
at de har
etablert
samarbeid og
systemer for
husstander
som står i fare
for å bli kastet
ut av boligen

Andelen kommuner som oppgir at
de har etablert samarbeid og
systemer for husstander som står
i fare for å bli kastet ut av boligen
har økt fra 75 % til 81 % siden
forrige måling.

Husbankens
kommuneundersøkelse
HB

8) Utregningen til dette styringsparametere er endret etter at resultatmålet ble satt. Ambisjonsnivået bør derfor vurderes til neste måling.

Støttedata

Status 2014

Status 2015

Målemetode

Antall begjæringer

9 604 (2013)

Rapportering fra
Politidirektoratet

Antall gjennomførte utkastelser

1 930 (2013)

Rapportering fra
Politidirektoratet

Nasjonalt prosjekt for bedre styringsinformasjon
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2.11 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.

Kritisk suksessfaktor

Kartlegge oppbygging av
kapasitet i kommunens rus og
psykisk helsetjeneste

Styringsparameter

Resultatmål

Antall årsverk
rapportert totalt i
psykisk helse- og
rusarbeid

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

10 429 årsverk

Økende antall
kommuner med
oppsøkende team

108
kommuner

Økende antall
kommuner med
oppsøkende team i
samarbeid med
spesialisthelse-tjenesten

58 kommuner

Kartlegge oppbygging av
Antall kommer med
oppsøkende team i kommunen oppsøkende team

Kartlegge oppbygging av
oppsøkende team i samarbeid
med spesialisthelse-tjenesten

Antall kommuner med
oppsøkende team i
samarbeid med
spesialisthelse-tjenesten

Støttedata
Antall årsverk i boliger med fast tilknyttet personell
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Status 2014

Status 2014

Status 2015

Vurdering

Målemetode/
Ansvar
IS 24/8
HELSEDIR

IS 24/8
HELSEDIR
IS 24/8
HELSEDIR

Status 2015

Målemetode

4231

IS 24/8
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2.12 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.

Kritisk suksessfaktor

Styringsparameter

Resultatmål

Status 2014

Status 2015

Vurdering

Målemetode/
Ansvar

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

Antall
styringsparametere fra
prosjektet bedre
styringsinformasjon
som implementeres i
direktoratene

Alle direktoratene har
innen 2017
implementert syringsparameterne fra
prosjektet bedre
syringsinformasjon

NA

NA

Resultatmålet til dette
styringsparametere er knyttet til
2017.

Felles status og
avviksrapportering

Felles innsats i Veiviseren Bolig
for velferd

Kvalitativ vurdering av i
hvilken grad veiviseren
brukes aktivt av
direktoratene som
plattform for
kunnskapsdeling

Veiviseren er det
prefererte verktøyet for
kunnskapsdeling om
boligsosialt arbeid og
oppdateres jevnlig av
direktoratene

NA

Nasjonalt prosjekt for bedre styringsinformasjon

ALLE

NA

Antall
sidevisninger på
veiviser Bolig for
velferd
ALLE
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Kritisk suksessfaktor

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

Styringsparameter

Resultatmål

Status 2014

Status 2015

Vurdering

Målemetode/
Ansvar

Andel utviklingstiltak i
programkommunene
hvor det er
samfinansiering fra
statlige velferdsaktører

25% av alle
utviklingstiltak i
programkommunene
har fra 2017
samfinansiering

NA

NA

Resultatmålet til dette
styringsparametere er knyttet til
2017.

Husbankens
egen
rapportering fra
kommunene
HB

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

Kommunene møter en
samordnet stat
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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

NA

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
inne 2020 øke med 25%

I 2015 var 26
% enig i at
kommunen
møter en
samordnet
stat

Resultatmålet til dette
styringsparametere er knyttet til
2017.

Husbankens
egen
rapportering fra
kommunene
HB

I 2016 var 24
% enig i at
kommunen
møter en
samordnet
stat

Andelen kommuner som er enig i
at de møter en samarbeidet stat
har sunket fra 2015 til 2016. Innen
2020 skal andelen som opplever at
de møter en samordnet stat øke.

Husbankens
kommuneundersøkelse
HB
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2.13 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.

Kritisk suksessfaktor

Kommunene gjennomfører
brukerundersøkelser på det
boligsosiale området

Styringsparameter

Resultatmål

Status 2014

Status 2015

Vurdering

Målemetode/
Ansvar

Andel kommuner som
gjennomfører brukerundersøkelser på det
boligsosiale området

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

I 2015 oppgav
14 % av
kommunene
at de
gjennomfører
brukerundersøkelser

I 2016 oppgav
33% av
kommunene
at de
gjennomfører
brukerundersøkelser

Andelen kommuner som oppgav
at de gjennomfører
brukerundersøkelser på det
boligsosiale området har økt
kraftig.

Husbankens
kommuneundersøkelse

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

NA

I 2016 oppgav
55 % av
kommunene
at de
involverer
bruker- og
pårørendeorg. i den
kommunale
boligplanleggingen

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

Nasjonalt prosjekt for bedre styringsinformasjon

HB

Husbankens
kommuneundersøkelse
HB
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Kritisk suksessfaktor

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

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

38

Styringsparameter

Resultatmål

Status 2014

Status 2015

Vurdering

Målemetode/
Ansvar

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

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

NA

I 2016 oppgav
59 % av
kommunene
at de
involverer
bruker- og
pårørendeorg. i utvikling
og gjennomføring av
kommunale
boligprosjekter

Husbankens
kommuneundersøkelse

Andel kommuner som
har klagenemd

Alle kommuner skal
innen 2020 ha
klagenemd

NA

I 2016 oppgav
86 % av
kommunene
at de har
klagenemd
som ivaretar
brukers
rettigheter
ifht
boligsosiale
ordninger

Husbankens
kommuneundersøkelse

HB

HB
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2.14 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.

Kritisk suksessfaktor

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

Styringsparameter

Resultatmål

Kvalitativ vurdering av
innovasjon i det
boligsosiale arbeidet

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

Nasjonalt prosjekt for bedre styringsinformasjon

Status 2014

Status 2015

NA

Vurdering

Målemetode/
Ansvar
FOU
HB
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2.15 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.
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Kritisk suksessfaktor

Styringsparameter

Resultatmål

Status 2014

Status 2015

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

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

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

NA

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

NA
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

NA

Vurdering

Målemetode/
Ansvar
Rapportering på
Husbankens
kommuneprogram
HB

Rapportering på
Husbankens
kommuneprogram
HB
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Kritisk suksessfaktor

Helhetlig boligplanlegging i
kommunene

Veivisere i lokale
folkehelsetiltak8) , temaside
Bolig, skal jevnlig oppdateres
og gjøres relevant for
kommunene

Styringsparameter

Resultatmål

Status 2014

Status 2015

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

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

NA

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

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

NA

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

NA

NA

Kommunen benytter
veiviseren i lokalt
folkehelsearbeid som
støtte i sitt
folkehelsearbeid

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

NA

Vurdering

Målemetode/
Ansvar
Rapportering på
Husbankens
kommuneprogram
HB

Rapportering på
Husbankens
kommuneprogram
HB

Rapportering på
Husbankens
kommuneprogram
HB

NA

Basert på
rapportering fra
Helsedirektoratet
HELSEDIR

9) Veivisere i lokalt folkehelsetiltak.
Nasjonalt prosjekt for bedre styringsinformasjon
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Kommentar til styringsparameterne
Styringsparameterne er under utvikling. Husbanken har gjennom samarbeid
med kommunene erfart at de i større grad enn tidligere tar boligsosiale
hensyn i planleggingen. Dette kommer til uttrykk i nye kommuneplaner.
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