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Kapittel 1 - Innledning
Bystyret vedtok i mars 2010, å søke Husbanken om boligsosiale kompetansemidler til å
gjennomføre et boligsosialt utviklingsprogram.
Statlige mål for satsingen var:
1. Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet
2. Økt boligsosial aktivitet i kommunene
3. Økt boligsosial kompetanse i kommunene
Bystyret satt følgende mål for arbeidet:






Forebygge og bekjempe bostedsløshet
Opparbeide økt boligsosial kompetanse i kommunen
Oppnå mer hensiktsmessig disponering av den kommunale boligmassen
Metodeutvikling knyttet til botrening for relevante målgrupper
Bedre utnyttelse av Husbankens økonomiske virkemidler, slik at flest mulig får
anledning til å anskaffe seg egen bolig

I denne sluttrapporten beskrives de tiltak som har vært gjennomført og hvilke resultater de
har gitt. I sluttkapittelet er det en oppsummering av de mest sentrale temaene i programmet
og anbefalinger om videre arbeid.
Disse anbefalingene gir innspill til tiltak som vil bli vurdert ved rullering av Boligsosial
handlingsplan. Revidert Boligsosial handlingsplan vil bli lagt frem til politisk behandling
våren 2015.
Det boligsosiale utviklingsprogrammet har oppnådd gode resultater for de innbyggere i
Drammen som arbeidet er rettet mot:
-

-

-

-

133 husstander har blitt boligeiere gjennom prosjektet ”leie til eie”. (status per.
31.10). Dette er familier som i stor grad har vært leietakere i kommunale utleieboliger
i lang tid
Dobbelt så mange har blitt boligeiere ved hjelp av startlån i 2013( 96 husstander)
som i 2010 (56 husstander). I 2012 var det 132 husstander som ble boligeiere ved at
de fikk innvilget startlån
Flere enn dobbelt så mange har fått tilskudd til etablering i 2013 (25 husstander) som i
2010 (10 husstander)
Antall utkastelser fra kommunal utleiebolig er halvert i programperioden, fra 27 i
2010 til 15 i 2013
Det er tildelt litt færre kommunale utleieboliger i 2013 (226) enn i 2011 (273), men
færre venter på bolig etter tildeling. I 2011 var det i snitt 62 husstander som ventet på
å flytte inn i bolig hver måned. I 2013 var tallet sunket til 11
Flere rusavhengige bor trygt og godt
-

-

Det er etablert 12 nye leiligheter med døgnbemanning
Det er etablert 4 boliger i et skjermet område. Boligene har ambulante oppfølgingstjenester
Ditt valg Bolig først ( utprøving av Housing first som metode) er etablert og er et brukerstyrt
tilbud hvor tjenester og boliger sees under ett. Det er til enhver tid mellom 25 og 30 deltakere.
Deltakerne er rekruttert blant rusavhengige med store boligsosiale utfordringer

50 unge under 25 år har gjennomført 2 dagers Boligskolekurs
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-

Flyktninger er bosatt raskere ved bruk av de kommunale utleieboligene. I løpet av
programperioden er 503 flyktninger bosatt. 445 av disse er bosatt i kommunale
utleieboliger (151 boliger). De øvrige er bosatt i private utleieboliger

Antallet bostedsløse har økt i perioden fra 85 til 129 (målt i 2008 og 2012). Ingen av de
som ble registrert mangler et sted å sove kommende natt (i en kortsiktig periode).
Registreringen av bostedsløse er foretatt av NIBR (Norsk institutt for by- og
regionforskning) på oppdrag fra Husbanken. Data om bostedsløse personer er innhentet
gjennom et spørreskjema til instanser i kommuner og statlige og private aktører som har
kontakt med, kjenner til eller antas å kjenne til bostedsløse personer. Disse er
respondenter i undersøkelsen. Respondentene fyller ut ett skjema for hver bostedsløs
person de kjenner til på et gitt tidspunkt. Kartleggingen av bostedsløse er en
tverrsnittstudie, den viser hvor mange personer som er bostedsløse i en bestemt uke, og
kjennetegn ved denne gruppa.
NIBR sier at en årsak til at antallet registrerte bostedsløse i Drammen har økt fra
registrering i 2008 til 2012, kan være at kommunen har fått bedre kjennskap til de som er
bostedsløse i kommunen og at resultatet i 2012 derfor er mer pålitelig enn i 2008.
Kartleggingen viser hva som er årsak til at den enkelte er bostedsløs. Rusavhengighet,
dårlig psykisk helse, løslatelse fra fengsel og økonomi er de viktigste årsakene. Disse
områdene har vært sentrale i kommunens boligsosiale utviklingsprogram, og de er
forventet at iverksatte tiltak vil få effekt på sikt.

Driftsmessige resultater
-

-

Bruken av Startlån og boligtilskudd har økt fra ca. 35 millioner kroner i 2010 til ca.85
millioner i 2013 (100 millioner i 2012 hvor startlånrammen var forutsigbar og hvor
tildelingen skjedde fortløpende gjennom hele året)
Kommunens boligsosiale arbeid er bedre koordinert og tydeligere ledet ved at
Boligtjenesten er etablert
-

I boligtjenesten er de mest sentrale funksjoner for det boligsosiale arbeidet samlet. Det vil si:
forvaltningen av de kommunale utleieboligene, statlige økonomiske virkemidler som startlån,
boligtilskudd og bostøtte og generelle råd- og veiledningstjenester til vanskeligstilte på
boligmarkedet.

-

Den boligsosiale kompetansen i de kommunale tjenestene har økt

-

Antallet begjæringer om utkastelse fra kommunale utleieboliger og faktisk
gjennomførte utkastelser er halvert
Rutiner for samarbeid med Kriminalomsorg og Spesialisthelsetjeneste er gjennomgått
med formål å forebygge bostedsløshet etter løslatelse eller utskriving

-

-

-

Dette er dokumentert i undersøkelser blant ansatte og tilbakemeldinger i fagsamlinger

Det er avdekket svakheter i systemene og det er gitt anbefaling om forbedring

Investeringer for fremtiden
-

Det er investert 137,3 millioner kroner i kjøp av nye utleieboliger i perioden fra juni
2011 til 31.10 2014. Investeringene har ført til økt verdi på kommunens
eiendomsmasse. Boligprisene i Drammen øker og det er forventet at boligene vil stige
i verdi med liten risiko for verdireduksjon
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-

Dette har vært mulig ved at det i samme periode er solgt boliger for 80,3 millioner kroner til
tidligere leietakere. Inntekter på salget inngår i de nye investeringene. Det er i tillegg bevilget
investeringsmidler

Prosjektene Ditt valg Bolig først og Leie med sparing, som er en utvidelse av Leie til eie, vil
bli videreført som prosjekter tilknyttet Boligtjenesten.
NAV har parallelt med at de har deltatt i det boligsosiale utviklingsprogrammet også hatt
egen boligsosial innsats. Det er etablert en egen ”Boliggruppe” med 4 årsverk. Denne
gruppen har ansvar for forvaltning av søknader om midlertidige boliger og oppfølging av de
som innvilges slik bolig. Vedtaket om midlertidig bolig er av kort varighet og inntil annen
mer stabil bosituasjon er etablert. Boliggruppa i NAV har tett samarbeid med Boligtjenesten.
Kommuneplanen for Drammen, ”Byvekst med kvalitet”, har som visjon at ”Drammen skal
ha en stor variasjon av boliger med kvalitet, med ulike prisnivåer, ulik utforming, i ulike
deler av byen.” Større variasjon i boligtilbudet, både i forhold til pris og utforming, i alle
bydeler vil gjøre at flere han bo trygt og godt og kan klare seg selv.
Drammen kommune har kommet godt i gang med utvikling av det boligsosiale arbeidet. Det
er gjort viktige grep som gir resultater for brukerne, det vil si innbyggere i Drammen som er
vanskeligstilt på boligmarkedet.
Det er nødvendig å opprettholde innsatsen i virksomhetene og det er nødvendig å se sosial
boligpolitikk i sammenheng med utfordringene til de vanskeligstilte på boligmarkedet.

Kapittel 2 - Bakgrunn for prosjektet, mål
Bakgrunn
I 2009 inviterte Husbanken, region Sør Drammen kommune til å søke om deltagelse i et
boligsosialt utviklingsprogram (BASIS). Overordnede mål med satsingen fremkommer i
statsbudsjettet for 2010:
1. Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet
2. Økt boligsosial aktivitet i kommunene
3. Økt boligsosial kompetanse i kommunene
Innsatsen skulle rettes mot innbyggere som er vanskeligstilte på boligmarkedet, det vil si;
innbyggere som faller utenfor det ordinære boligmarkedet og / eller som er avhengige av
bistand for å kunne ha en tilfredsstillende bosituasjon.
Bystyret besluttet i mars 2010 å søke Husbanken om deltakelse i programmet. ( BY 15/2010)
Det ble laget en intensjonsavtale mellom Husbanken og Drammen kommune om et
samarbeid ut året 2014. Programmet startet i november 2010.
Kommunen begrunnet søknaden om deltakelse med behovet for å arbeide med følgende
utfordringer:



Antallet bostedsløse
Levekårsutfordringer i befolkningen
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Et boligmarked i sterk vekst og få boligprosjekter med sosial profil
Økende press på de kommunale utleieboligene
Behov for å få en bedre utnyttelse av virkemidler som Startlån og Boligtilskudd
Behov for en mer helhetlig og strategisk tilnærming til det boligsosiale arbeidet i
kommunen, samt et behov for å styrke den boligsosiale kompetansen generelt

Prioriterte målgrupper




Bostedsløse med behov for bolig
Personer som i dag disponerer kommunal bolig.
Ungdom som mangler støtteapparat og trenger bo trening

Programmets hovedmål
Bystyret vedtok følgende mål for arbeidet ved oppstarten ( BY 15/2010):






Forebygge og bekjempe bostedsløshet
Opparbeide økt boligsosial kompetanse i kommunen
Oppnå mer hensiktsmessig disponering av den kommunale boligmassen
Metodeutvikling knyttet til botrening for relevante målgrupper
Bedre utnyttelse av Husbankens økonomiske virkemidler, slik at flest mulig får
anledning til å anskaffe seg egen bolig

Boligløft

Bystyret vedtok et ”Boligløft” på 10 punkter ved behandling av 1. tertial 2011.
1. Utvide investeringsrammen til Drammen Eiendom til kjøp og vedlikehold av boliger
til 60 mill kr under forutsetning av at Drammen Eiendom også selger boliger til
leietakere til takst.
2. Leietakere, som har økonomisk mulighet til det, gis tilbud om å kjøpe den kommunale
boligen de leier. Dette gjelder i første rekke leietakere i borettslagsleiligheter. 550 av
de kommunale boligene er i borettslag. Leietakerne gis veiledning og oppfølging av
”boligteamet”
3. Bystyret gir rådmannen fullmakt til å fastsette vilkår for startlån og tildeling av
etableringstilskudd
4. Det legges til rette for å øke tjenestetilbudet i form av bo-oppfølgning og boveiledning etter kartlegging. Kostnader i denne forbindelse vil bli vurdert i 2. tertial
2011.
5. Det settes av 15 mill. kr til opprusting av kommunale boliger med behov for akutt
vedlikehold.
6. Styrke informasjon og veiledning slik at leietakere i større omfang selv kan ta
ansvaret for ordinært vedlikehold av boligen.
7. Det søkes Husbanken om utvidet ramme til kjøp av boliger, tilskudd til etablering og
til kjøp av utleieboliger.
8. Det legges til rette for utvidet samarbeid med private utleiere og boligbyggelag.
9. Det legges til rette for å øke samarbeidet med banker om finansiering av boligkjøp.
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10. Strakstiltakene gjennomføres i perioden 1.06.2011 til 31.12.2012

Boligløftet er gjennomført i løpet av programperioden, og er implementert i Boligsosial
handlingsplan.

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan ble utviklet i første fase og vedtatt av Bystyret i sak 56/2012.
Denne planen har vært førende for det resterende programarbeidet.

Boligsosial handlingsplan har som hovedmål at alle skal bo trygt og godt.
For å nå dette målet ble det vedtatt å arbeide etter tre strategier:
 Flere skal eie
 Færre bostedsløse
 Alle kan bo
Det er til sammen knyttet 18 tiltak til de tre strategiene

Flere skal eie
Ref. i boligsosial
HP
1.1

1.2
1.3
1.4

1.5

Tiltak
”Leie til eie” prosjektet videreføres.
Alle leietakere i kommunale utleieboliger skal få tilbud om bistand.
Alle med eiepotensial skal kunne kjøpe sin egen bolig
Kommunale utleieboliger skal kunne selges til takst til leietakere
som har potensial og ønske om å kjøpe boligen de leier
Startlån og Boligtilskudd brukes fleksibelt
Det skal utredes og eventuelt prøves ut modeller med :
- Delt eierskap
- Leie med sparing
Det legges frem forslag til ny husleieberegning i første halvår 2012.
Forslaget baseres på følgende forutsetninger:
- husleien skal dekke alle kostnader til boligen, inkludert
vedlikehold som sikrer god bygningsmessig standard
- I tråd med statlig boligpolitikk skal det legges til rette for
subsidiering av leietaker og ikke boligen

Ref. til tema i
sluttrapporten
1.2

1.2
1.2
1.2

2.4

Færre bostedsløse
Ref. i boligsosial
HP
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5

Tiltak
Utprøving av ”Housing first” som metode for at bostedsløse skal bo
trygt og godt
Det opprettes et depositumsfond til bruk for vanskeligstilte på
boligmarkedet
BO 7 videreutvikles for å kunne møte behov for akuttplasser og
utleieboliger for rusavhengige som har behov for bemannet bolig
For å øke fleksibiliteten i forhold til midlertidige og ordinære
utleieboliger foreslås det at rådmannen gis fullmakt til kjøp og salg
av boliger innenfor en gitt, økt ramme
I planperioden utarbeides det rutiner for boligsosial beredskap for

Ref. til tema i
sluttrapporten
1.3
1.7
2.4
1.2 + 1.5

2.1
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2.6
2.7

barnefamilier som står i fare for å bli, eller er bostedsløse
I planperioden skal BOKART tas i bruk til registrering av
vanskeligstilte på boligmarkedet for registrering av hvilke tiltak
som er gjennomført for å bedre boligsituasjonen
I plenperioden skal samarbeidsrutiner med annen linje tjenesten
videreutvikles etableres. Rutinene skal sikre god overgang til
bosetting etter utskriving fra institusjon eller løslatelse fra fengsel

2.1

1.4

Alle kan bo
Ref. i boligsosial
HP
3.1

3.2

3.3
3.4
3.5

Tiltak
Boligskolen for unge etableres som et informasjons- og
opplæringstilbud til unge som er i etableringsfasen og trenger
veiledning
Tjenestetilbudet for psykisk syke og rusavhengige videreutvikles
for å sikre helhetlig perspektiv og samordnet kartlegging av
oppfølgingsbehov i bolig
Det søkes prosjektmidler for å prøve ut akutt beredskap i forhold til
oppfølging i bolig
Det prøves ut modeller som kan mobilisere leietakere til å delta i
vedlikehold av egen bolig
Brukere med særskilte behov tilbys boliger med nødvendig
avskjerming mot omgivelsene

Ref. til tema i
sluttrapporten
2.2

1.3+ 1.5

1.1
Ikke påbegynt
2.4

Vanskeligstilte på boligmarkedet – kartlegging av bostedsløse
Den nasjonale strategien for boligsosialt arbeid (2014 – 20120) ,”Bolig for velferd”, definerer
vanskeligstilte på boligmarkedet slik:
”Vanskeligstilte på boligmarkedet er personer og familier som ikke har mulighet til å skaffe
seg og/eller opprettholde et tilfredsstillende boforhold på egen hånd. Disse befinner seg i en
eller flere av følgende situasjoner:
1) Uten egen bolig
2) Står i fare for å miste boligen sin
3) Bor i en uegnet bolig eller bomiljø
NIBR har siden 1996 gjennomført nasjonale kartlegginger av bostedsløse i Norge.
Kartleggingene er gjennomført hvert fjerde år og siste kartlegging ble gjennomført i
desember 2012.
Det er brukt samme definisjon på bostedsløshet i alle kartleggingene og denne tar
utgangspunkt i posisjoner på boligmarkedet. Definisjonen er i særlig grad relatert til gruppe 1
og 2 i beskrivelsen over som også har også vært den primære målgruppen for Drammen
kommunes boligsosiale utviklingsprogram.
Definisjon av bostedsløs

Som bostedsløs regnes personer som:
1. ikke disponerer egen eid eller leid bolig, men som er henvist til tilfeldige eller
midlertidige botilbud
2. oppholder seg midlertidig hos nær slektning, venner eller kjente,
3. befinner seg i kriminalomsorgen eller i institusjon og skal løslates eller utskrives
innen to måneder, og ikke har bolig.
9

4. er uten ordnet oppholdssted kommende natt.
Bostedsløse i Drammen
Tabellen under viser utviklingen i Drammen fra 2008 til 2012, i forhold til disse antall
registrerte bostedsløse og deres posisjon som bostedsløs sortert i de fire kategoriene:
Rapport fra NIBR for begge kartlegginger ligger ved, sammen med et notat fra leder av
boligtjenesten.
Antall bostedsløse
Personer som ikke disponerer egen
eid eller leid bolig, men som er
henvist til tilfeldige eller
midlertidige botilbud
Personer som oppholder seg
midlertidig hos nær slekting,
venner eller kjente
Personer som befinner seg under
kriminalomsorgen eller i
institusjon og skal løslates eller
utskrives innen to måneder og ikke
har bolig
Personer som er uten ordnet
oppholdssted kommende natt
Annet, ubesvart

2008

2012

85
13 % (ca. 11 personer)

129
10 % (ca.13 personer)

40 % (ca. 34 personer)

50 % (ca. 65 personer)

27 % (ca. 23 personer)

26 % (33 personer)

0 % (0 personer)

0 % (0 personer)

0%

14 % (18 personer)

Siste kartlegging viste altså 44 flere registrerte bostedsløse i 2012 enn i 2008. Den gruppen
som har økt mest er personer som oppholder seg midlertidig hos nær slektning, venner eller
familie(31 personer).
I rapporten fra NIBR konkluderes det med at i kommuner der viktige instanser har rapportert
inn et forholdsvis høyt antall bostedsløse gjenspeiler tallene det faktiske nivået på
bostedsløsheten. I Drammen har flere ansatte deltatt i kartleggingen i 2012 enn i 2008. Etter
NIBR sin oppfatning, viser tallet det faktiske nivået på bostedsløsheten i Drammen (129).
Kartleggingene viser at bostedsløse har sammensatte problemer, og store utfordringer på flere
livsområder. På den ene siden ser det ut til at medarbeidernes dyktighet i kartleggingsarbeidet
har synliggjort flere bostedsløse. På den andre siden ser det ut til at utviklingen også kan
forklares i utfordringer som i stor grad kommer av at kommunen er en del av Osloregionen
samtidig som Drammen tiltrekker vanskeligstilte fra tettstedene i nærheten
De viktigste problemsituasjonene til de kartlagte bostedsløse er (en person kan være registret
med flere problemområder):
Avhengig av rusmidler
Psykisk sykdom
Kastet ut av boligen siste 6 mnd
Høy gjeld/ gjeldsoffer

Andel av alle i 2008

Andel av alle i 2012

65 %
32 %
22 %
20 %

58 %
39 %
28 %
26 %
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Tap av bolig på grunn av samlivsbrudd/
familiekonflikt
Utskrevet fra institusjon siste 6 mnd
Løslatt fra fengsel siste 6 mnd
Tildelt/ vedtak om bolig (venter på innflytting)

20 %

18 %

9%
15 %
Ikke spurt om i 2008

17 %
11 %
19 %

Dette bekrefter at programmets innsatsområder (beskrives i kapittel 4, innsatsområder og
resultater) har vært riktige. Det er forventet at tiltakene vil gi bedre resultater i forhold til
antall bostedsløse, på sikt.

Kapittel 3 - Prosjektgjennomføring
Organisering
Prosjekteier har vært helse- og sosialdirektør.
Prosjektets styringsgruppe har bestått av virksomheter som er involvert i boligsosialt arbeid,
inkludert NAV og Drammen Eiendom KF.
Arbeidsgrupper har vært opprettet og avviklet underveis i prosjektet i arbeidet med de ulike
innsatsområdene;
-

Utarbeidelse av Boligsosial handlingsplan
Utvikling og etablering av Boligskole for unge
Etablering av Boligtjenesten
Ny modell for fastsetting av husleie i kommunale utleieboliger
Forebygge bostedsløshet ved løslatelse fra fengsel
Forebygge bostedsløshet ved utskriving fra institusjon
Depositumsfond
Etablering av Ungdomstorget

Prosjektet har hatt følgende delprosjekter;
-

Leie til eie
Leie med sparing
Forbygging av utkastelser
Ditt valg – Bolig først

Involvering av samarbeidspartnere
Tabellen under gir en oversikt over hvilke faginstanser og aktører som har deltatt og på
hvilken måte er de har vært involvert.
Formell
deltakelse
Kommunalt baserte
Administrativ ledelse
Byplan
Drammen Eiendom
NAV ( Husbankens virkemidler)
Psykiske helsetjenester

x
x
x
x
x

Aktiv
Deltakelse
x
x
x
x
x

Blir
informert

Ingen
deltakelse

x
x
x
x
x
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Senter for rusforebygging
Senter for oppvekst
Helsetjeneste
NAV
Tjenestetildeling og samordning
Andre
Oppfølgingstjenesten ( Fylket)
Helseforetak rus
Helseforetak psykiatri
Namsmyndighet
Politi
Kriminalomsorg
Kirkens bymisjon
Boligbyggelag
Privatbanker
Private utleiere

x
x
x
x
x

x

x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

Brukermedvirkning
Det har vært stor grad av brukermedvirkning på individnivå i forhold til veiledning (leie til
eie prosjektet), oppfølging i bolig, tildeling av kommunal bolig og ved søknad om Startlån og
tilskudd.
Også i prosjektet ”Ditt Valg – Bolig Først” (DVBF) er brukerinvolvering på individnivå en
sentral del av metodearbeidet.
Det er lagt til rette for brukermedvirkning på systemnivå via følgeforskningen til
delprosjektet Ditt valg- Bolig først. Deltakere er med i prosjektgruppen.
Det er i tillegg ansatt en medarbeider med brukererfaring i DVBF.
I forbindelse med evalueringsarbeidet er det gjennomført fokusintervju med to grupper av
brukere; ett med deltakere i ”leie til eie” og ett med tilfeldig utvalg av de som har søkt
kommunal utleiebolig våren 2014.

Finansiering
Det boligsosiale utviklingsprogrammet har vært finansiert av:
Kompetansemidler fra Husbanken
Tilskudd fra Fylkesmanne
Tilskudd fra Helsedirektoratet
Øremerkede kommunale midler
Sum

6.450.000 kroner (Leie til eie og kompetanse)
1.690.000 kroner (Forebygge utkastelser)
4.200.000 kroner (Ditt valg Bolig først)
1.500.000 kroner
13.840.000 kroner

I tillegg er det via økonomiplaner bevilget 59 millioner til kjøp av kommunale utleieboliger. I
tillegg er inntekter på salg av boliger via Leie til eie brukt til reinvestering i nye utleieboliger.

Kapittel 4 - Innsatsområder og resultater
Kapitlene om innsatsområder og resultater er strukturert etter de tre hovedmålene som er satt
i de statlige føringene som har dannet grunnlaget for at kommunen er innvilget
prosjektmidler;
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1. Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet
2. Økt boligsosial aktivitet i kommunene
3. Økt boligsosial kompetanse i kommunene
Programmet har rapportert på utvalgte resultatindikatorer til politisk nivå hver måned.
Rapporteringsark med resultater per 31.10.2014, er vedlagt.
Videre er det sendt halvårige rapporteringer til Husbanken med status på arbeidet i forhold til
de tre statlige hovedmålene og det er rapportert til Bystyret via tertialrapporter og
årsmeldinger i programperioden.
I evalueringsarbeidet er det gjennomført to fokusintervjuer med brukere; ett med en gruppe
nye boligeiere (Leie til eie) og ett med en gruppe som har søkt kommunal utleiebolig.
Det er også gjennomført en undersøkelse blant ansatte i de kommunale virksomhetene som
har deltatt i programarbeidet og i samarbeid med ansatte er det også gjennomført en
kartlegging av styrker og svakheter i kommunens boligsosiale arbeid (SWOT analyse) Denne
analysen er gjennomført ved programstart og ved -avslutning.

Hovedmål 1 - Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet
Det boligsosiale utviklingsprogrammet har gjennomført følgene konkrete tiltak for å
forebygge og bekjempe bostedsløshet:








Tverrfaglig samarbeid og tidlig innsats for å forebygge utkastelser
”Leie til eie” og ”Leie med sparing”
”Ditt valg bolig først”
Utarbeidet forslag til nye rutiner/ systemer for å forhindre bostedsløshet etter
løslatelse fra fengsel eller utskriving fra institusjon
Boligkarriereplanlegging og oppfølgingstjenester
Etablering av Depositumsfond
Bosetting av flyktninger

Tema 1.1 - Tverrfaglig samarbeid og tidlig innsats for å forebygge utkastelser

I september 2012 startet et delprosjekt for å forebygge og forhindre utkastelse. Arbeidet er
finansiert av prosjektmidler fra Fylkesmannen, og det er innvilget til sammen kr.1.690.000
for årene 2012, 2013 2014. Det vises også til tiltak 3.3 i boligsosial handlingsplan.
Ved oppstart av programmet var det identifisert at det ble sendt mange begjæringer om
utkastelse fra kommunale utleieboliger, og om lag halvparten av disse ble også gjennomført.
Enkelte leietakere hadde en ”runddans” hvor de fikk begjæring og ble kastet ut av en
kommunal utleiebolig, oppsøkte NAV om bistand som bostedsløs, fikk tildelt midlertidig
bolig, fikk så etter hvert en ny kommunal bolig og ble kastet ut på nytt fordi husleie ikke ble
betalt. Dette er kostnadskrevende, både i faktiske kroner men det har også menneskelige
kostnader for den det gjelder. I møte med Namsmannen ved oppstart av arbeidet ble dette
pekt på som en uheldig ”praksis”.
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Arbeidet har derfor hatt som mål å halvere antallet begjæringer og utkastelser, samt å
identifisere årsaker til at en slik ”runddans” skjer for å kunne forebygge dette.
Arbeidet har resultert i en nedgang på antall begjæringer og utkastelser fra kommunale
utleieboliger , se tabellen under:

Begjærte utkastelser
Avholdte utkastelser

2012

2013

2014 (per 31.10)

74
24

41
15

34
18

I rapporteringsarkene som ligger ved kan Rapporteringen viser at antall begjærte og avholdte
utkastelser utviklingen følges måned for måned. er jevnt fordelt i hver måned i løpet av året.
I samme periode har restansene økt betydelig:
Merk: Tallene er ikke direkte sammenlignbare. Det ble i overgangen 2013/14 oppdaget en feil i tallgrunnlaget
for denne beregningen. Det har medført uriktige tall (for lave) for 2012 og første halvår 2013. Tendensen er
imidlertid tydelig: restansene har økt.

Skyldig husleie i
kommunale utleieboliger

Restanser per
1.8.2012

Restanser per
1.8.2013

Restanser per
1.8.2014

483 996

912 114

1 868 473

Programarbeidet har avdekket strukturelle og organisatoriske svakheter. Lang
saksbehandlingstid i NAV og mangelfull oppfølging av leietakere, som ikke betalte leie av
ulike årsaker, gjorde at Drammen Eiendom sendte begjæring om utkastelse for å ”få ting til å
skje”. Den viktigste årsaken til at det var så stort gap mellom begjæringer og gjennomførte
utkastelser var at mange er berettiget til bistand til NAV, og sakene ble prioritert til
saksbehandling først når begjæring var sendt.
Det er innført systemer for å forebygge utkastelser:
-

-

-

Systematisk bruk av trekk i ytelser for betaling av husleie (både i kommunale og
private utleieboliger). Dette gjelder ikke bare trekk i uføretrygd eller alderspensjon
men også trekk i Arbeidsavklaringspenger.
Regelmessig identifisering av leietakere i kommunale utleieboliger (hver 14. dag)
Regelmessige tverrfaglige møter (NAV, Boligtjenesten, Senter for rusforebygging,
Psykiske helsetjenester og Introduksjonssenteret) for å ansvarssette oppfølging av
leietakere med restanse (hver 14. dag)
Hjemmebesøk som virkemiddel for å komme i kontakt med leietakere

Tema 1.2 - ”Leie til eie” og ”Leie med sparing”

”Leie til eie” startet i juni 2011. Det ble ansatt 2 prosjektmedarbeidere i prosjektet. Formålet
med prosjektet er å vurdere eierpotensialet til kommunale leietakere med mål om å bidra til at
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fler eier sin egen bolig. Husstanden kan, med noen forbehold, velge om de vil kjøpe den
boligen de leier, eller kjøpe bolig på det private markedet. Målgruppen har primært vært
leietakere i kommunale utleieboliger i borettslagsleiligheter. Dette fordi salget da kan
gjennomføres uten fordyrende kostnader, for eksempel kostnader til seksjonering av en større
bolig eller fordi man ved kjøp av borettslagsleilighet har betydelige lavere
omkostningsavgifter. I løpet av prosjektperioden er målgruppen utvidet noe ved at også
søkere til kommunal utleiebolig er vurdert i forhold til om de har eiepotensial og derfor heller
kan veiledes til å kjøpe egen bolig. Disse må kjøpe bolig i privat marked. Virkemidlene har
vært:
-

-

-

-

-

To medarbeidere med bred kompetanse, egnede personlig egenskaper og avsatt tid til
å følge opp den enkelte husstand
Arbeidsrammer som har gitt prosjektmedarbeiderne mulighet til å ha oppsøkende
kontakt med potensielle boligeiere og oppfølging/veiledning ut fra den enkelte
families behov
Politisk beslutning som har gjort det mulig for de tidligere leietakerne å kjøpe den
kommunale boligen de leide til takst. Dette gir forutsigbar pris og gjør det lettere å
vurdere eiepotensial i forhold til å kunne kjøpe en bolig tilpasset husstandens behov.
Dette har vært særlig viktig i en periode med rask vekst i boligpriser og budrunder
som har gjort at boliger på privatmarkedet har blitt solgt langt over annonsert pris
Økt investeringsramme til kjøp av utleieboliger og beslutning om at inntekter på salg
av boliger skal gå til refinansiering av nye utleieboliger. Dette har gjort at antallet
utleieboliger ikke er redusert i perioden, men har økt svakt
Politisk og administrativt fokus og vilje til at kommunen skal ta stor risiko i forhold til
bruk av startlån og boligtilskudd. Dette har gjort at prosjektet har kunnet gjøre
individuelle vurderinger av betalingsevne og betalingsvilje.
Størst mulig forutsigbarhet og skreddersøm i forhold til utlånsbetingelser: fast rente,
lang nedbetalingstid, mulighet for avdragsfrihet
Regelmessige tverrfaglige drøftinger av enkeltsaker og systemutfordringer mellom
prosjektmedarbeiderne, forvaltere av Startlån og Boligtilskudd, Drammen eiendom og
prosjektledelse. Dette har muliggjort individuelle tilpasninger, felles forståelse av mål
og metode og raske beslutninger.

Kjøp/ salg av utleieboliger
Det er et netto resultat på 4 flere kommunalt eide utleieboliger i perioden:
2011 2012 2013 Per
Total i
31.10.2014 perioden
Antall kjøpte kommunale utleieboliger
Total kostnad på kjøp av kommunale utleieboliger (
i mill kroner)
Antall solgte kommunale utleieboliger til leietaker
Total inntekt på salg av kommunal bolig til leietaker
( i millioner kroner

21
37

36
46,2

19
37,1

8
17

84
137,3

4
3,7

39
36

18
15,3

19
25,3

80
80,3
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Startlån og boligtilskudd
Tabellene under viser det totale antallet startlån/ boligtilskudd som er videreformidlet. Se
andelen som er deltakere i ”Leie til eie” i tabellen over. ( totalt 145 husstander i ”Leie til eie”
har fått startlån i perioden, 123 av disse har kjøpt bolig til nå og fått utbetalt lånet.)
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering
med Startlån
Gjennomsnittsbeløp for Startlån videretildelt av
kommunen, i kroner
Beløp til Startlån videretildelt av kommunen, i kroner

2010
56

2011
64

2012
127

2013
97

631.946

775.953

793.457

884.227

35.389.000

49.661.000

100.769.000

85.770.000

Kilde: KOSTRA

Antall boliger godkjent av kommunen for boligtilskudd til
etablering
Gjennomsnittsbeløp for boligtilskudd til etablering, i kroner
Beløp til boligtilskudd til etablering videretildelt av
kommunen, i kroner

2010
10

2011
14

2012
29

2013
25

199.600
1.996.000

252.344
3.532.814

218.845
6.346.500

198.280
4.956.000

Kilde: KOSTRA

I perioden 1.1. til 31.10 2014 er det utbetalt 67 527 000 kroner i Startlån til 92 husstander, og
det er utbetalt 4 121.000 kroner i boligtilskudd til 16 husstander.
Rådmannen har tatt initiativ til et møte med privatbanker i Drammen for å få til en større grad
av samfinansiering. Denne muligheten er i liten grad benyttet i dag. Dersom lånesøker
kvalifiserer til startlån vil kommunen vurdere om samfinansiering med private banker kan
oppnås. Det er ønskelig med et samarbeid med bankene i Drammen om dette. Dette vil bidra
til at flere av de som er vanskeligstilt på boligmarkedet kan få lån og bli eier av egen bolig.
Møtet var den 22. 09.14, og i møtet var bankene positive til slikt samarbeid.

”Leie med sparing” er en videreføring av ”Leie til eie”. Husholdninger, som på grunn av
svak økonomi/ eller manglende kompetanse ikke er i stand til å bli boligeier i dag, skal kunne
få mulighet til å bli boligeier på sikt. Denne muligheten får de ved:
- At de viser evne og vilje til å spare
- At de viser vilje og evne til å kunne ha kontroll på egen økonomi
- At det etableres et forpliktende samarbeid med kommunen med boligeie som mål
- At husholdningen følges opp over flere år
- At de i løpet av leieperioden får kompetanse som gjør dem bedre rustet til å ivareta
boligens vedlikehold, og ved dette er bedre rustet til å bli boligeier
Husholdninger som går inn i ordningen vil ha forutsigbarhet i boligkarriereplanleggingen.
Endringer i boligmarkedet vil ikke påvirke mulighetene til å bli boligeier fordi boligprisen er
fastsatt ved starten av en 5-årig spare- og leieavtale. Dette gjelder enten boligmarkedet går
opp eller ned. Det legges til grunn at leietaker skal spare opp en egenkapital i løpet av
perioden.
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Resultater på Leie i eie prosjektet
Det har til nå blitt 133 nye boligeiere (per 1.10.14). Tabellen under viser utviklingen på
styringsparametere som er brukt i arbeidet.
I rapporteringsarkene som ligger ved kan utviklingen følges måned for måned, og viser at antallet dette gjelder
er jevnt fordelt i hver måned i løpet av året.

Antall leietakere til veiledning og vurdering
Antall husstander med barn av de med veiledning
Antall avsluttet av de som har fått veiledning
Antall gjenopptatte saker
Antall som har fått startlån
Antall som har fått boligtilskudd
Antall som har kjøpt privat bolig
Antall som har kjøpt kommunal bolig
Antall som har fått hjelp til å inngå avtale i privat
leieforhold

2011

2012

2013

31.10.14

71

163
55
41
0
47
22
11
39
2

200
73
86
4
46
22
20
18
0

200
67
195
19
45
25
22
19
0

22
0
23
10
0
4
2

Totalt for
perioden
632
195
344
23
159
79
53
80
4

Brukerfaringer med Leie til eie - Fokusintervju med nye boligeiere

10 tilfeldig utvalgte deltakere i ”leie til eie” prosjektet ble invitert til intervju. Intervjuet ble
gjennomført den 4. juni og det var 6 som møtte til intervjuet. Alle de fremmøtte hadde blitt
boligeiere. Intervjumalen og oppsummering ligger ved.
Alle informantene var veldig fornøyd og glad for den hjelpen de hadde fått, og uttrykte stor
glede over å ha blitt boligeiere.
De trakk frem prosjektmedarbeidernes store engasjement, den respekt og tro de hadde vist
dem og det at de hadde gitt helhetlig veiledning og støtte helt til boligkjøpet var på plass som
det de opplevde var det viktigste for å de hadde lykkes i å bli boligeiere.
Noen sitater fra informantene om hvordan de har opplevd prosjektet og det å bli boligeier:
”Betyr alt. Trygghet. Eide rekkehus tidligere, mistet alt. Følte meg null verd. Gikk på psyken.
Er rolig nå, vet at det er mitt og at der kan jeg bo så lenge jeg vil og gjøre det jeg har lyst til.
Du kan låse deg inn og vet at det er ditt. Slapper av. ”
”Måtte ut med et par hundre kr mer pr mnd som eier enn som leietaker. Er veldig glad. Hvem
er det som har funnet på det? Det beste som er funnet på i Drammen kommune.”
Tema 1.3 - Ditt valg Bolig først (DVBF)

Delprosjektet ”Ditt valg Bolig først” prøver ut Housing first som metode, og er planlagt
gjennomført i perioden 2013 til 2017. Arbeidet er finansiert av prosjektmidler fra
Helsedirektoratet og Husbanken. Høgskolen i Buskerud Vestfold gjennomfører
følgeforskning av arbeidet. Prosjektplan og første delrapport fra følgeforskningen ligger ved.
Housing first er en tilnærming som baserer seg på rask stabilisering av den bostedsløses
boligsituasjon kombinert med individuelt tilpasset recoveryorientert støtte som viktig
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element. Den individuelle støtten forsøkes å oppnås gjennom blant annet praktisk
booppfølging, hjelp til å håndtere kontakt med offentlig myndighet, stabilisering av økonomi,
behandlingstilbud etc. Innsatsen skal være helhetsorientert mot den enkeltes konkrete behov.
Målet med prosjektet ”Ditt valg – Bolig Først” er færre bostedsløse i Drammen kommune.
Prosjektet skal prøves ut som en metode for at bostedsløse skal kunne bo trygt og godt.
Deltakerne skal selv oppleve at de får den hjelpen de trenger for å klare å bo, og de skal selv
ikke lenger definere seg som bostedsløs. Brukerens frihet til å velge er en forutsetning i
metodeutviklingen. Det betyr at alt arbeid, fra fremskaffelse av bolig til å definere behov for
tjenester, skal funderes på brukerens valg.
Tilbudet i ”Ditt valg – Bolig Først” skal gi målgruppen andre muligheter enn det kommunen
kan gi i dag:
1. Via prosjektet prøves det ut nye systemer for tjenestekoordinering slik at deltakerne
opplever tilgjengelige, umiddelbare og tidsubestemte tjenester ut fra det deltakeren
definerer som sitt behov.
2. Via prosjektet profesjonaliseres de ansatte til å kunne bistå deltakere i det å få varige
og trygge boforhold, i henhold til deltakerens ønsker og økonomiske muligheter.
Prosjektet vurderes i forhold til oppnådde resultater på følgende områder:








Bo-stabilitet
Helse
Adferd
Rusmestring, avvenning
Arbeid
Økonomi
Kriminalitet

Tema 1.4 og 1.5 - Utskrivelse fra institusjon og Løslatelse fra fengsel
Utskrivelse fra institusjon

En tverretatlig/-faglig arbeidsgruppe bestående av representanter fra NAV Drammen,
Boligtjenesten, Psykiske helsetjenester, Senter for rusforebygging og kommunens
Samhandlingskoordinator har vurdert behov for nye rutiner.
Gruppen startet arbeidet den 3. mars 2014 og har hatt fem møter. (Sluttrapport ligger ved)
Arbeidsgruppens mandat var forankret i Boligsosial handlingsplan, i strategien ” Færre
bostedsløse” , tiltak 2.7 : ”I planperioden skal samarbeidsrutiner med annen linje tjenesten
videreutvikles og etableres. Rutinene skal sikre god overgang til bosetting etter utskriving fra
institusjon eller løslatelse fra fengsel.”
Styringsgruppens anbefalinger for å forebygge bostedsløshet etter utskriving fra institusjon er
basert på arbeidsgruppens enstemmige anbefaling, og beskrives i kapittel 4 ”Oppsummering”
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Løslatelse fra fengsel

En tverretatlig/-faglig arbeidsgruppe bestående av representanter fra Kriminalomsorgen
region Sør, Friomsorgen i Buskerud, NAV Buskerud, Kirkens bymisjon Drammen, NAV
Drammen, Boligtjenesten og Senter for rusforebygging har vurdert behov for nye rutiner.
Gruppen startet arbeidet den 18. november 2013 og har hatt fem møter. (Sluttrapport ligger
ved)
Arbeidsgruppens mandat var forankret i Boligsosial handlingsplan, i strategien ” Færre
bostedsløse” , tiltak 2.7 : ”I planperioden skal samarbeidsrutiner med annen linje tjenesten
videreutvikles og etableres. Rutinene skal sikre god overgang til bosetting etter utskriving fra
institusjon eller løslatelse fra fengsel.”
Forslag til nye rutiner for å forebygge bostedsløshet etter løslatelse er basert på
arbeidsgruppens enstemmige anbefaling, og beskrives i kapittel 5 ”Oppsummering”

Tema 1.6 Bolig som virkemiddel - Oppfølging i bolig - Boligkarriereplanlegging

De kommunale utleieboligene er ikke et rettighetsstyrt tilbud men ett av de viktigste
virkemidlene kommunen har til å bistå innbyggere som akutt eller langvarig er vanskeligstilt
på boligmarkedet.
Drammen kommune har, sett i forhold til sammenlignbare kommuner, mange kommunale
utleieboliger. Antallet boliger har økt i programperioden:
Totalt antall disponible utleieboliger
Antall disponible boliger per 1000 innbygger

2010

2011

1360
21

1499
23

2012

2013

1495
1525
23
23
Kilde : KOSTRA

Antallet søknader om kommunal utleiebolig økte mye fra 2011 til 2012:

Totalt antall søknader om kommunal
utleiebolig
Nye søknader (av alle søknader)
Søknad om overflytting til annen bolig
(av alle)
Søknad om forlengelse av kontrakt ( av
alle)

2010

2011

2012

2013

Per
1.9.14

766

714

932

872

444

463
102

443
116

527
150

479
143

296
83

201
(26,2%)

155
(21,7%)

230 (24,7
%)

255
(25,8%)

89
(20%)

Hvor mange av de nye søkerne som tildeles bolig varierer mye fra år til år:
Antall nyinnflyttede i kommunal utleiebolig

2010

2011

121

217

2012

2013

117
185
Kilde : KOSTRA

Om lag 25 % av de kommunale utleieboligene er tilpassede boliger for leietakere med ulike
behov. De fleste av beboerne i disse boligene har tids ubegrensede (”varige”) leiekontrakter
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Enkelte av boligene har også bemanning (fast eller ambulerende). Enkelte leietakere i disse
boligene har 10 eller 5 års kontrakter.
De øvrige leietakerne har i all hovedsak tidsbestemte leiekontrakter, som regel på 3 år.
Det har vært et mål å:




Etablere tydelige retningslinjer for tildeling av kommunale utleieboliger slik at
virkemiddelet skal nå de som har størst behov (nye retningslinjer for tildeling ligger
ved)
Øke gjennomstrømmingen i de kommunale utleieboligene ved at antallet som må
søke forlengelse av kontrakt reduseres. Dette skal oppnås ved:
o Å veilede målrettet i kontraktsperioden i forhold til videre boligkarriere ( ”leie
til eie”, veiledning mot privat utleiemarked) Det er utviklet skjema som kan
brukes ved veiledning i forhold til boligkarriereplanlegging. Skjemaet ligger
ved
o Å vurdere tidsubegrensede/ ”varige” kontrakter der det er hensiktsmessig

Tabellen under viser leietakere per 1. juni 2014, tidspunkt for når de flyttet inn for første
gang, og tidspunkt for når siste kontrakt ble inngått:
Før år
2001

2001 –
2005

2006 –
2010

2011 2014

Sum aktive
kontrakter

Førsteganginnflytting

131

205

260

572

1168

Siste kontraktsinngåelse
Antallet leietakere i dag som har fått
forlengelse av kontrakt

84
47

80
125

108
152

896

1168

Tabellen viser at 51 % ( 596 ) av dagens leietakere har bodd i utleieboligen i mer enn 3 år.
324 av disse har fått forlengelse på leiekontrakten sin, en eller flere ganger. De øvrige 272 har
tidsubegrenset/ varig leiekontrakt eller langtidskontrakt. Hvert år tildeles det ca. 230
kommunale utleieboliger. Av disse er ca 80 % til nye leietakere.
De aller fleste av de som har behov for oppfølgingstjenester for å klare å bo er enten
rusmiddelavhengige eller psykisk syke. Når oppfølgingstjenester har blitt kartlagt er det tatt
utgangspunkt i disse to målgruppene.
I 2013 var 23 av de nyinnflyttede registrert som rusmisbrukere og 22 registrert med en
psykisk lidelse. 27 leiligheter er øremerket rusavhengige og har døgnbemanning. Senter for
rusforebygging følger i tillegg opp 80 brukere som bor i egen boliger (private og
kommunale). 72 leiligheter er øremerket psykisk syke. Disse boligene har basebemanning. I
tillegg har 7 leietakere vedtak om oppfølging i egen bolig (privat eller kommunal)
Etter at swot analysene viste at vi fremdeles har en utfordring i forhold til oppfølging i bolig
er det gjort en spesifikk vurdering av styrker og svakheter i forhold til oppfølging av bolig:
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Styrker

Svakheter

Samlokalisering av boliger for leietakere som trenger
å bo i bemannet bolig er ressurseffektivt og gir best
sikkerhet for personalet og leietaker
Personale med spisskompetanse på oppfølging av
leietakere med store oppfølgingsbehov for å klare å bo

Samlokaliserte boliger kan gi for lite fleksibilitet og
være ugunstig i forhold til den enkeltes rehabilitering

Bemannede boliger gir mulighet for matservering og
sosialt fellesskap i måltider
Ambulerende oppfølgingsteam for rusavhengige gir
robusthet og fleksibilitet
Ditt valg Bolig først prøver ut Housing first som
metode og gir kompetanse og erfaringer i særlig grad
på brukerstyring av tjenester til målgruppen (ROP)
og helheten i forhold til tjenester og bolig
Mange utleieboliger

For lite koordinerte oppfølgingstjenester og
tverrfaglig samarbeid i forhold til brukerens
oppfølgingsbehov
Utydelig hvem som beslutter/ tar ledelsen der flere
virksomheter gir oppfølging
Økende antall beboere i egne boliger (ikke i boliger
med bemanning) som trenger bistand for å klare å bo
Tildeling av bolig og tjenester i bolig sees for lite i
sammenheng

Mangelfulle virkemidler til å etablere trygge og gode
boforhold for de som ikke vil ha oppfølging men som
ikke klarer å bo uten hjelp

Oppfølgingstjenester for at flere skal kunne bo er et tema som bør ha stort fokus ved rullering
av Boligsosial handlingsplan. Styringsgruppens anbefalinger fremkommer i kapittel 4.
Tema 1.7 – Bosetting av flyktninger

Drammen kommune bosetter nå inntil 130 flyktninger årlig. Boligfremskaffelse er
tradisjonelt sett en av de største utfordringene for at kommuner skal klare å ta imot
flyktninger. Det var også en utfordring i Drammen og det hadde blant annet som konsekvens
at bosettingen ble lite spredt utover året. Flyktninger er vanskeligstilte på boligmarkedet når
de sitter i mottak. De er uten fast bolig i kommunen de skal bosettes i. Fra 2011 innførte
Drammen en ordning hvor de kommunale utleieboligene brukes til bosetting av flyktninger.
Det er i alt tildelt 160 kommunale utleieboliger til bosetting av 445 flyktninger i perioden 1.1.
2010 tom 31.10.2014. Det er bosatt i alt 503 flyktninger i perioden, samt 15 enslige
mindreårige hvert år. Det har vært et mål at alle skal ha fått egen bolig i løpet av
kontraktsperioden, og at det derfor ikke har vært behov å søke forlengelse av kontrakt. Den
første 3-årskontrakten er nå utløpt for 32 av de 445 husstandene. Av disse har 14 søkt
forlengelse av kontrakt, og 9 av disse har fått innvilget søknaden.
Totalt antall bosatte flyktninger
Av disse, antall bosatt i kommunal utleiebolig

2010
71
52

2011
85
75

2012
119
113

2013
118
105

31.10.2014
110
100

Tema 1.8 - Depositumsfond

I Boligsosial handlingsplan ble det i 1. tertial 2012 vedtatt å opprette et depositumsfond på 1
million kroner. Fondet er opprettet ved en engangsbevilling.
Hensikt med fondet er:
 At vanskeligstilte som ikke er NAV brukere, blir de
 Rask saksbehandling
Målgruppe er :
21





vanskeligstilte på boligmarkedet, eller mennesker som er i risiko for å bli vanskeligstilt,
og som
ikke mottar økonomisk sosialhjelp/supplerende økonomisk sosialhjelp, og som
kan betale ned depositumslånet innen rimelig tid ( 3 år?) = sparing for den enkelte (under
forutsetning av at depositumet ikke må brukes til oppussing av boligen eller til dekning av
skyldig husleie

Depositumsfondet er ment å være et supplement til ordning med sosial lån og
garantiordninger forvaltet av NAV. Målet er at depositumet skal bidra til at flere kommer
videre i sin egen boligkarriere ved smidig tilgang til depositum uten å være
sosialhjelpsmottaker. Det er forutsatt at de som innvilges depositum ved bruk av dette fondet
får veiledning til å lage og gjennomføre sin egen boligkarriereplan.
Det har vært store utfordringer med å legge til rette for en hensiktsmessig og regnkapsmessig
god forvaltning. Det er ønskelig at Boligtjenesten forvalter fondet. Det er nå dialog mellom
prosjektet, kommuneadvokaten, og regnskapsavdelingen om hvordan forvaltningen kan løses.
Det er forventet at dette skal være løst innen sluttrapporten skal være ferdig.

Hovedmål 2 - Økt boligsosial aktivitet
Det boligsosiale utviklingsprogrammet har gjennomført følgene konkrete aktiviteter som har
styrket det boligsosiale arbeidet:







Utarbeidet og iverksatt Boligsosial handlingsplan
Gjennomført et 10 punkts ”Boligløft”
Utviklet og etablert en Boligskole for unge og et tverrfaglig lavterskeltilbud for unge:
Ungdomstorget
Etablert Boligtjenesten for å koordinere og lede kommunene boligsosiale arbeid
Innført en modell med kostnadsdekkene husleie i de kommunale utleieboligene
Styrket fokus på de kommunale utleieboligene som virkemiddel

Tema 2.1 - Boligtjenesten

Boligtjenesten ble etablert som delprosjekt den 1.9.2011 med planlagt varighet ut 2014.
Prosjektet har som formål å styrke koordinering, ledelse og kompetanse på boligsosialt arbeid
i kommunen.
Ved oppstart bestod Boligtjenesten av totalt 10 årsverk. Dette er årsverk som hadde sin
linjetilknytning til ulike virksomheter i kommunen men som alle hadde boligsosiale
arbeidsoppgaver som de tok med seg inn i boligtjenesten. Forvaltning av statlig bostøtte er
senere lagt inn som del av tjenesten, med tre årsverk.
Boligtjenesten ble del av virksomheten ”Tjenestetildeling og samordning” fra 1. januar 2013,
etter omorganisering i HSO. Virksomheten har en stabsfunksjon for helse- og sosialdirektør
og er kommunens bestillerenhet for helse, sosial og omsorgstjenester. Fra samme tidspunkt
ble Boligtjenesten også samlokalisert med de øvrige avdelingene i Tjenestetildeling og
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samordning i 7. etasje i NAV bygget. Leder for boligtjenesten ble fast ansatt og lønnsmidler
ble finansiert innenfor ordinære driftsrammer fra samme tidspunkt.
Boligtjenesten har hatt følgende oppgaver:











Tildeling av kommunale boliger og gjennomføring av tverrfaglig saksbehandling i
tildelingsprosessen
Ansvar for husleiekontrakter
Startlån, boligtilskudd , bostøtte og øvrige økonomiske virkemidler
Ansvar for styringsinformasjon om boligsosialt arbeid
Kartlegging av behov for tjenester og veiledning (BOKART)
Drift av Boligskolen
Utarbeide bestillinger til Drammen eiendom ift behov for nye boliger/oppgradering av
eksisterende boliger
Daglig ledelse av delprosjektet ”Leie til eie”
Daglig ledelse av ”Ditt valg Bolig først”
Daglig ledelse av prosjektet ”Forebygge utkastelser”

Leder av Boligtjenesten har hatt stort fokus på rutiner, tverrfaglig og intern samhandling,
samt å videreutvikle og forbedre de forvaltningsmessige oppgavene. Konkret handler dette
blant annet om:





nytt reglement for tildeling av kommunale utleieboliger
nye vedtaksmaler
nye rutiner med tverrfaglige drøftinger før Boligsjefen tildeler
innføring av ”A til Å” behandling hos saksbehandlere i Boligtjenesten for å sikre
sømløse tjenester til brukere.

Erfaringer med Boligtjenesten

Boligtjenesten er evaluert ved en elektronisk spørreundersøkelse blant ansatte, ved at et er
gjort en kartlegging av styrker og svakheter ved kommunens boligsosiale arbeid ved
prosjektstart og i april 2014 og ved at det er gjennomført et fokusintervju med et tilfeldig
utvalg brukere i Boligtjenesten.
Resultat fra spørreundersøkelse blant ansatte

Undersøkelsen ble gjennomført i mars 2014 via e-post til medarbeidere som arbeider med
boligsosiale oppgaver i følgende virksomheter: NAV, Introduksjonssenteret, Senter for
rusforebygging, Senter for oppvekst, Psykiske helsetjenester, Drammen Eiendom og
Boligtjenesten. Det kom inn 41 svar. Alle virksomheter var representert blant respondentene.
Som vedlegg ligger spørreskjema som ble brukt, samt samlet resultat.
Svarskala er fra 1 til 4 hvor 4 er helt enig i påstanden.
Påstand

Snittscore Antall
”vet ikke”

Virksomheten jeg er ansatt i bidrar til at flest mulig av virksomhetens brukere bor

3,5

3
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trygt og godt
Virksomheten jeg er ansatt i bidrar til helhetlig og sammenhengende boligsosiale
tjenester
Virksomheten jeg er ansatt i bidrar til at brukere får riktig (boligsosial) tjeneste til
rett tid
Virksomheten jeg er ansatt i bidrar til at brukere opplever at overgangen mellom
de boligsosiale tjenestene er «myke»
Ansatte ved virksomheten jeg er ansatt i bidrar til tverrfaglighet i boligsosiale
tjenester for å møte brukernes sammensatte behov
De ansatte i virksomheten jeg er ansatt i sin praksis når det gjelder tverrfaglig
samarbeid er god
Virksomheten jeg er ansatt i er god til å utnytte de ansattes boligsosiale
kompetanse på tvers
Virksomheten jeg er ansatt i er god til å sikre tverrfaglig læring om boligsosialt
arbeid
Virksomheten jeg er ansatt i bidrar til boligsosial kunnskapsbygging/fagutvikling
i kommunen
Ansatte i virksomheten jeg er ansatt i har god boligsosial kompetanse
Ansatte i virksomheten jeg er ansatt i har den boligsosiale kompetansen vi skal ha
Ansatte i virksomheten jeg er ansatt i har nok myndighet og makt til å
gjennomføre pålagte oppgaver i forhold til boligsosialt arbeid
Ansatte i virksomheten jeg er ansatt i er gode på å bringe boligsosiale saker
videre når de ikke kan løses internt
Rolleavklaringen mellom ansatte i kommunen i forhold til boligsosialt arbeid er
god
Ledelse av det boligsosiale arbeidet i Drammen kommune er tydelig
Boligtjenesten legger godt til rette for tverrfaglig samarbeid
Boligtjenesten bidrar til at kommunens virksomheter arbeider etter felles
målsettinger og legger til grunn en felles strategi i forhold til boligsosialt arbeid
Det er enkelt å oppnå kontakt med den aktuelle saksbehandler ved Boligtjenesten
Samarbeidet mellom ansatte i den virksomheten jeg er ansatt i og
Boligtjenesten er god

3,1

6

2,9

9

3

14

3,3

5

3,3

6

3,2

6

3

7

3,2

9

3,2
3
3

5
9
8

3,4

8

2,6

5

3
3,2
3,3

2
5
13

3,7
3,5

8
9

Resultat fra SWOT analyse gjennomført i samlinger med ansatte

Det ble gjennomført en analyse av styrker og svakheter av kommunens boligsosiale arbeid.
Dette ble gjort i fagsamlinger med ansatte i juni 2011 og en tilsvarende analyse i april 2014. I
begge tilfelle var oppgaven å vurdere kommunens boligsosiale arbeid. Det er ikke helt
sammenfallende gruppe mennesker som har deltatt i de to analysene, men samme
virksomheter har deltatt i begge.
Styrker
Resultat 2011

Resultat 2014

Tverrfaglige drøftinger i forbindelse med tildeling av
kommunale utleieboliger

Styrket boligtjeneste, økt tverrfaglig- og boligsosial
kompetanse, engasjerte medarbeidere og god
samhandling mellom virksomhetene
Samlokalisert Boligtjeneste

Mange ansatte med høy boligsosial kompetanse og
brennende engasjement
Profesjonell eiendomsforvaltning

Prosjekter som virker
Lettere å få kommunal utleiebolig til de mest
vanskeligstilte
Det er lett å få kontakt med de ansatte i Boligtjenesten
(e-post og telefon)
Boligsosialt arbeid er forankret i ledelsen,
tverrpolitisk vilje til å satse på boligsosialt arbeid
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Rask responstid i forhold til brukere, fokus på brukere
og boligkarriereplanlegging
Nytt og bedre søknadsskjema om kommunal bolig

Svakheter
Resultat 2011

Resultat 2014

Rigide regler for startlån og lite bruk av tilskudd til
etablering– vi ”treffer” ikke målgruppen godt nok
Mangel på boligveiledere/ boveiledning
Det boligsosiale arbeidet er fragmentert og det er lite
fokus på utvikling og strategisk boligsosialt arbeid
Det tar tid før oppfølging/ tjenester er på plass

Mangelfull tilgang på verktøy for behandling av
bostøtte i Boligtjenesten (Arena)
Ansvar for oppfølgingstjenester i bolig er utydelig
Høye leiepriser i de kommunale utleieboligene

Det er ikke beredskap på oppfølging som for
eksempel kan handle raskt om noen står i fare for å bli
kastet ut av boligen sin
Dette (se punktet over) svekker mulighet til å bruke
privat leie som virkemiddel
Mangelfull boligforvaltning og boligoppfølging i
NAV
Det er få boliger med bemanning til psykisk syke og
rusavhengige
Uklar ansvarsfordeling ved bosetting av flyktninger

For dårlig samarbeid om ROP brukere (samtidig
rusavhengighet og dårlig psykisk helse)
Informasjon om boligsosialt arbeid når ikke ut til alle
ansatte
For lite fleksibilitet i bruken av de kommunale
utleieboligene
Lang saksbehandlingstid i NAV
Det tar for lang tid før ledige utleieboliger er
ferdigstilt og klar til ny leietaker, tomgang
Det tar for lang tid fra vedtak om bolig er gitt til
innflytting kan skje

Resultat av fokusintervju med (ekstern)brukere av Boligtjenesten

10 tilfeldig utvalgte brukere som hadde henvendt seg til boligtjenesten i februar, mars og
april 2014 ble invitert til intervju. Intervjuet ble gjennomført den 11. juni og det var 5 som
møtte til intervjuet. Intervjumalen og oppsummering ligger ved.
Ingen av de som ble intervjuet hadde fått innvilget kommunal utleiebolig. Alle var fornøyd
med den måten de hadde blitt møtt på og den behandlingen de hadde fått i forhold til å søke
kommunal bolig. Alle gav allikevel uttrykk for at de ikke hadde fått tilstrekkelig hjelp til å
løse den utfordringen de hadde. De ønsket seg mer hjelp til å kunne håndtere det private
leie/eie markedet, og de ønsket generelle råd og mer veiledning slik at de kunne bo trygt og
godt. Flere av dem gav også uttrykk for at de opplevde seg ”diskvalifisert” på det private
leiemarkedet og dette gjorde at de hadde behov for hjelp. Alle hadde innvandrerbakgrunn.
Tema 2.2 - Boligskole/ Ungdomstorget

Da bystyret besluttet at kommunen skulle søke deltakelse i boligsosialt utviklingsprogram
(vedlegg 1: BY 15/2010) ble det også besluttet at i programmets første fase skulle det utvikles
en Boligsosialt handlingsplan, og det skulle utvikles og eventuelt etableres en Boligskole for
unge. Arbeidet med å utvikle Boligskolen ble gjennomført i 2011, og Boligskolen har vært
etablert som et ordinært tiltak siden 2012. Det avholdes 3 til 4 kurs i året. Boligskolen er et
kompetansetilbud på to kurskvelder. Målgruppen er ungdom uten nettverk/ familie som kan
veilede i forhold til det å skulle bo alene. Kurset gir opplæring i forhold til det å anskaffe
bolig og å bo. Boligskolen har sine kurs på Ungdomstorget. Det har vært arrangert 4 ordinære
kurs med til sammen 42 deltakere.
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Ungdomstorget ble etablert i 2013 (forankret i økonomiplan 2013) og er et tverrfaglig
lavterskeltilbud til unge. Torget er samlokalisert med Uteteamet i kommunen.
Samlokaliseringen gjør det mulig å holde Torget oppe hver dag med utvidet åpningstid i
forhold til ordinær kontortid. Medarbeidere fra NAV, Barnevern, Psykiske helsetjenester,
Senter for rusforebygging, Ungdomshelsetjeneste og PPOT (fylkekommunen) har hver lagt
ca 3 timer fast ukentlig arbeidstid på Torget.
Tabellen under viser statistikk for besøk i Ungdomstorget i 2013:

Antall

Ungdom

Alder

Gutter
94

Under 15
3

Jenter
56

Tidspunkt for henvendelse
16 – 19
86

20 -25
61

8 – 12
23

12–15
78

15–18
44

18 -24
6

Tema 2.3 - Ny modell for husleieberegning

I Boligsosial handlingsplan ble følgende vedtatt som tiltak (1.5) i strategien ”Flere skal leie”
Det legges frem forslag til ny husleieberegning i første halvår 2012.
Forslaget baseres på følgende forutsetninger:
- Husleien skal dekke alle kostnader til boligen, inkludert vedlikehold som sikrer god
bygningsmessig standard
- I tråd med statlige boligpolitikk skal det legges til rette for en subsidiering av leietaker og
ikke boligen
I økonomiplan 2013 -2016 ble det vedtatt å innføre ny modell for beregning av husleie i de
kommunale utleieboligene. Fra 1.1.2013 er det gjennomført en gradvis omlegging fra en
modell med sterkt subsidierte leiepriser til kostnadsdekkende husleie i de ordinære
kommunale utleieboligene. Endringen omfatter ikke tilpassede boliger som omsorgsboliger
og bofellesskap for personer med funksjonsnedsettelse.
Hensikten med en endring av modell for husleieberegning er todelt. For det første skal
modellen sikre at husleien er tilstrekkelig til å opprettholde en god bygningsmessig standard
gjennom vedlikehold, oppgradering og modernisering. For det andre bør leienivået være på
et nivå som innebærer at leietakere ikke bli ”innelåst” i et kommunalt leieforhold.
Husleienivået bør i noen grad markedstilpasses slik at det blir lettere å komme videre i
boligmarkedet. Derfor subsidiering av leietaker og ikke boligen.
Ved utgangen av 2013 var ny husleiemodell innført i ca. 20 % av boligene.

Tema 2.4 – Boliger til rusavhengige

Tjenester og boliger til rusavhengige har vært et sentralt fokusområde i programmet, primært
via tre grep:
1. Rusavhengige er målgruppe i Ditt valg Bolig først ( se tema 1.3)
2. Ved utvidelse av BO7. BO7 er en døgnbemannet for rusavhengige. BO 7 består i dag
av 27 boenheter. Frem til 2012 bestod boligkomplekset av 15 boenhetene (8 boliger
med ordinære husleiekontrakter, 4 midlertidige boliger og 3 akutt plasser). I løpet av
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2012/ 13 er ytterligere 11 boliger tatt i bruk for rusavhengige, alle med ordinære
husleiekontrakter. Husleiekontraktene har bestemmelser som gjør at det blant annet er
besøkskontroll. De bestemmelsene som er utover ordinær kontrakt er besluttet i
samarbeid med leietakerne og bidrar til økt sikkerhet både for leietakere og ansatte.
Det er etablert et samarbeid med nabolaget og det er regelmessige møter i en
arbeidsgruppe med representanter for leietakere, naboer og ansatte. Det er også møter
hvor hele nabolaget er invitert. Boligkomplekset er stort og driften har vært
fortløpende vurdert. Senter for rusforebygging har avtale med Securitas og det er godt
samarbeid med Politiet. Erfaringene så langt er gode. Det er lite alvorlige hendelser
med leieboerne, lite sykefravær blant ansatte og lite klager fra naboer. Det har vært
noe tomgang på boliger i den siste perioden (2 til 3 leiligheter).
3. I boligsosial handlingsplan står det i tiltak 3.5 : ”Brukere med særskilte behov tilbys
boliger med nødvendig avskjerming mot omgivelser”. Tiltaket er gjennomført ved at
det er bygget 4 små modulhus, hver på ca. 35 m2, i Kobbervikdalen. Boligene var
klare til innflytting i august 2013. Beboerne har ordinære leiekontrakter og har
tjenester fra både Psykiske helsetjenester og Senter for rusforebygging. Det har vært
noe utskifting av leietakerne. Beboerne er innbyggere med store utfordringer som i
svært liten grad har hatt stabile boligforhold. Det er mennesker som ofte kommer i
konflikt med andre og som derfor ikke mestrer å bo i for eksempel en bemannet bolig
der andre bor tett på. Det er også mennesker som har en adferd som kan oppleves
truende for andre. Leietakerne i 2 av boligene har vært forholdsvis stabile. En beboer
har i forbindelse med en brann flyttet inn i en annen bolig på området. I de 2 andre
boligene har flere beboere både flyttet ut og flyttet inn. Det har ikke vært gjennomført
utkastelser fra boligene.
I programperioden er det også utarbeidet og vedtatt en Rusmiddelpolitisk handlingsplan for
Drammen kommune og BrukerPlan er tatt i bruk som kartleggingsverktøy for rusavhengige
tjenestemottakere.

Hovedmål 3 - Økt boligsosial kompetanse blant ansatte
Det boligsosiale utviklingsprogrammet har gjennomført følgene konkrete aktiviteter for å øke
ansattes boligsosiale kompetanse:





Boligkarriereplanlegging – arbeidet med å skape felles forståelse
Gjennomført felles fagsamlinger for erfaringsdeling og drøftinger av kommunens
boligsosiale arbeid
Dokumentasjon – forhold som har relevans for det boligsosiale arbeidet
Deltakelse på kurs og konferanser, samarbeid med andre kommuner

Tema 3.1 – Intern kompetansestyrking

Første fase i det boligsosiale utviklingsprogrammet ble gjennomført i perioden 2010 og 2011.
I denne perioden hadde programmet fokus på å utarbeide Boligsosial handlingsplan og på å
utvikle og prøve ut Boligskolen. I denne perioden ble det gjennomført et oppstartsmøte med
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alle ansatte som skulle delta direkte i arbeidet (ca. 30 personer) og to 2-dagers samlinger med
arbeidsgruppen for boligsosial handlingsplan (15 personer).
I den andre fasen har vært gjennomført 4 fagsamlinger for ansatte i kommunen. Målet har
vært å styrke ansattes kompetanse om boligsosialt arbeid, å informere om og å drøfte
gjennomføringen av det boligsosiale utviklingsprogrammet. Målgruppe har vært ansatte som
jobber med boligsosiale oppgaver i kommunen. Det vil si ansatte fra NAV, Psykiske
helsetjenester, Senter for rusforebygging, Senter for oppvekst (barnevern),
Introduksjonssenteret og Boligtjenesten. Det har vært ca. 50 deltakere på hver av samlingene.
Tabellen under viser hvilke tema som har vært drøftet:
Dato

Tema

22.10.2012

Informasjon om boligsosialt utviklingsprogram og
særlig fokus på:
”leie til eie”, forebygging av utkastelser og innføring
av kostnadsdekkende husleie

18.03.2013

Status på programarbeidet, Boligkarrierplanlegging,
Housing first, virkemidler og verktøy i det
boligsosiale arbeidet
Status, drøfting av planer for evaluerings- og
implementeringsarbeid
Status , boligsosialt arbeid i NAV
Presentasjon av utkast til sluttrapport

13.02.2014
10.4.2014
23.10.2014

Tema3. 2 – Eksterne kompetansestyrkingstiltak
Nettverksarbeid - Husbanken

Drammen kommune har vært en av kommunene som har deltatt i Husbanken SØR sin satsing
på boligsosialt utviklingsarbeid (BASIS). Kommunene har vært organisert som ett nettverk.
Gjennom hele programperioden har Drammen deltatt i kompetansestyrkende tiltak,
nettverkssamlinger, programsamlinger, kurs og konferanser som Husbanken har arrangert for
nettverket.
Konferanser

Gjennom programperioden har medlemmer av styringsgruppen, programleder og andre
programmedarbeidere deltatt i konferanser med boligsosialt tema.
Studiereiser

Program medarbeidere har deltatt på flere studiereiser:
Tid

Tema

Arrangør

Reisemål

2011

Husbanken

Finland

2011
2012

Housing first / arbeid med
bostedsløse
Målgruppe ”unge”
Housing First

Skottland
Lund (Sverige)

2012
2012
2013

Housing first
”Leie til eie”
Housing first

Eget arrangement
Lund universitet
(dagskonferanse)
Husbanken
Eget arrangement
Husbanken

Amsterdam
Malvik/ Trondheim
Lisboa
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Kapittel 5 – Oppsummering
Faglige vurderinger, områder for forbedringer og anbefalinger
Dette kapittelet oppsummeres og systematiseres de mest sentrale temaområdene i det
boligsosiale utviklingsprogrammet, med utgangspunkt i fakta, en analyse av fakta og
kommentarer i forhold til forbedringspotensial.

Hovedmål 1 – Forebygge bostedsløshet
Tema 1.1: Tverrfaglig samarbeid og tidlig innsats for å forebygge utkastelser

Tall og fakta

Faglig vurdering/
analyse

Område for
forbedring

Anbefalinger

Antallet utkastelser fra
kommunale utleieboliger
er redusert fra 24 i 2012
til 15 i 2013. Per
31.10.2014 er det
gjennomført 18
utkastelser

I oppstarten av arbeidet
ble det satt mål om å
halvere antallet begjærte
og gjennomførte
utkastelser. Målet mht.
begjæringer er nådd. Det
gjennomføres noen færre
utkastelser.
Begjæringer ble i stor
grad brukt for "å få ting
til å skje", både hos
leietaker men også i
tjenestene. Siden antallet
begjæringer er betydelig
redusert betyr det at dette
virkemiddelet nå i mye
mindre grad brukes for å
få andre tjenester på
banen. Dette løses nå i
større grad ved
tverrfaglige møter om de
som har restanser.
Det har vist seg
nødvendig å jobbe
systematisk både med å
identifisere de som
bygger opp restanse
tidlig, og ansvarsette
hvem som har
oppfølgingsansvar og
virkemidler for å unngå
at restansene øker

Tidlig intervenering når
restanser bygger seg opp

Det forebyggende
arbeidet følges opp av
Boligtjenesten

Tverrfaglig team må
komme inn i fast struktur
og arbeidet må prioriteres
av alle de berørte
virksomhetene

Forbedringsområdene bør
ha særskilt fokus

Antallet begjæringer er
redusert fra 74 i 2012 til
41 i 2013 og det er gjort
34 begjæringer per 31.10.
2014

Restanser på utbetalt
husleie i de kommunale
boligene er økt i
perioden. Totalt
utestående over 1000 kr i
august måned var i 2012
,kr. 483.996, i 2013
kr.912.114 og i 2014 kr.
1.868.473

Samarbeid med
Namsmannen v
begjæringer (private
boliger)

Fra september 2014 er
det etablert et tverrfaglig
team som går igjennom
og følger opp leietakere
med restanse
Avtaler om trekk i ytelser
brukes nå systematisk der
det er behov for det og
leietaker gir samtykke
Det er etablert
regelmessig samarbeid
mellom Boligtjenesten og
Kemneren
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Tema 1.2: ”Leie til eie” og ”Leie med sparing”

Tall og fakta

Faglig vurdering/
analyse

Område for
forbedring

Anbefalinger

"Leie til eie" startet opp
som et delprosjekt
sommeren 2011, med to
prosjektmedarbeidere

Ingen av deltakerne i
prosjektet hadde blitt
boligeiere uten bruk av
Startlån, og i mange tilfelle
også Boligtilskudd

Arbeidsmetoden og
virkemidlene som er
utviklet og tatt i bruk i
"Leie til eie" bør gjelde
for alle som er
vanskeligstilte på
boligmarkedet
Til nå er det "ordinære"
kommunale utleieboliger
i borettslag som har blitt
solgt til leietakere. Det
har vært noen spørsmål
om kjøp av
omsorgsboliger og
spesialboliger. Det bør
utredes om ikke også
disse skal kunne kjøpes
av leietakere med
eiepotensial

Leie til eie
implementeres som en
arbeidsmetodikk i
Boligtjenesten

Målgruppe er leietakere i
kommunale utleieboliger,
leiligheter i borettslag,
som har et eiepotensial.
Etter hvert er også søkere
til kommunale
utleieboliger i
målgruppen

643 husstander har fått
veiledning, og av disse
har 161 fått Startlån. Av
disse igjen, har 79 også
fått boligtilskudd (per
31.10.14)
Det har blitt 133 nye
boligeiere i løpet av
prosjektperioden (pr
31.10.14)
Av de 133 har 53 kjøpt
bolig privat, mens 80 har
kjøpt en boligen de leide.
Den kommunale boligen
er solgt til takst
De kommunale boligene
er solgt med en
gjennomsnittlig pris per
leilighet på 1 million
kroner
De solgte kommunale
boligene er erstattet med
nye boliger til en
gjennomsnittlig pris per
leilighet på kr.1.634.524

Virkemidler som har gitt
resultatene:
To medarbeidere med bred
kompetanse, egnede
personlig egenskaper og
avsatt tid til å følge opp den
enkelte husstand
Arbeidsrammer som har
gitt prosjektmedarbeiderne
mulighet til å ha
oppsøkende kontakt med
potensielle boligeiere og
oppfølging/veiledning ut fra
den enkelte families behov
Politisk beslutning som har
gjort det mulig for de
tidligere leietakerne i
borettslag å kjøpe den
kommunale boligen de
leide til takst. Dette gir
forutsigbar pris og gjør det
lettere å vurdere
eiepotensial i forhold til å
kunne kjøpe en bolig
tilpasset husstandens behov
Politisk og administrativt
fokus hvor kommunen er
villig til å ta stor risiko i
forhold til bruk av Startlån
og boligtilskudd. Dette har
gjort at prosjektet har
kunnet gjøre individuelle

Det bør etableres faste
rutiner slik at
samfinansiering vurderes
for alle søknader om
startlån og at
Boligtjenesten aktivt
samarbeider med
bankene for å få dette til
Det bør vurderes om det
skal stilles vilkår om at
søker til startlån må være
bosatt i Drammen

Rammen for startlånet
rekker ikke til alle
vanskeligstilte.
Rammene fra
Husbanken er usikre og
flere vanskeligstilte i
kommunen kunne vært
hjulpet til å bli
selvhjulpne og boligeier.
Flere kommuner innfører
nå et krav om at søker til
startlån må være bosatt i
kommunen. Slikt krav er
det ikke i Drammen
(boligen som skal kjøpes
må imidlertid være i
Drammen). Dette kan
føre til at flere fra andre
kommuner søker startlån
i Drammen
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Alle boligkjøp er
finansiert ved bruk av
startlån alene, med
unntak av ett lån hvor det
er samfinansiering med
privatbank

vurderinger av
betalingsevne og
betalingsvilje
Størst mulig forutsigbarhet
og skreddersøm i forhold til
utlånsbetingelser: fast rente,
lang nedbetalingstid,
mulighet for avdragsfrihet
Regelmessige tverrfaglige
drøftinger av enkeltsaker og
systemutfordringer mellom
prosjektmedarbeiderne,
forvaltere av Startlån og
Boligtilskudd, Drammen
eiendom og prosjektledelse.
Dette har muliggjort
individuelle tilpasninger,
felles forståelse av mål og
metode og raske
beslutninger

”Leie med sparing” er en
videreføring av ”Leie til
eie”. Tiltaket tar
utgangspunkt i samme
målguppe som Leie til
eie, men med de
husstandene som
vurderes å ha et
eiepotensial i et 5 års
perspektiv

”Leie med sparing” vil
skape forutsigbarhet for
husstander som ikke har et
eiepotensial i dag men som
vil kunne ha det på sikt.
Ordningen vil motivere
deltakerne til å ta ansvar for
utleieboligen de leier og til
å jobbe langsiktig for å
trygge sin egen
boligsituasjon

Leie med sparing startes
høsten 2014.
Kontraktene gis med 5
års varighet
Eventuell utvidelse av
antall deltakere vurderes
årlig

God, skjønnsmessig
vurdering av hvem som
vil kunne eiepotensial på
sikt

Leie med sparing
videreføres som planlagt
som et utviklingsarbeid
ledet av Boligtjenesten

Langsiktig oppfølging
og veiledning
(kontrakter på 5 år)

Tema 1.3 – Utprøving av Housing first som metode; Ditt valg Bolig først (DVBF)

Tall og fakta

Faglig vurdering/
analyse

Område for
forbedring

Anbefalinger

DVBF startet opp som
delprosjekt i 2013
Planlagt prosjektperiode
er 2013 - 2017

Høgskolen leverte første
delrapport i juni 2014
Rapporten er basert på
intervjuer med brukere og
ansatte
De foreløpige funnene viser
at praksis i DVBF er
sammenfallende med
sentrale prinsipper i

Boligfremskaffelse: Det
er en forutsetning av
brukeren selv skal
definere kriterier for
bolig. De fleste ønsker
ikke å bo i en bemannet
bolig, men ønsker å bo i
et rusfritt miljø. For at
deltakeren skal kunne bo

Prosjektet videreføres
som planlagt

Målet er å prøve ut
Housing first som
metode for at
rusavhengige med store
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boligsosiale utfordringer
skal kunne bo trygt og
godt
Sentrale elementer i
metoden er brukerstyring
og tilgang på de tjenester
brukeren har behov for,
for å klare å bo

Ressurser: 1 ÅV frikjøpt
fra SFR, 1 ÅV frikjøpt
fra NAV, 1 ÅV frikjøpt
fra psykiske
helsetjenester, 0,5 ÅV brukererfaring, 1 ÅV –
teamleder
Alle ressurser er
finansiert av eksterne
prosjektmidler
(Helsedirektoratet , FM i
Buskerud)
25 - 30 deltakere (27 i
juni 2014)
Høgskolen i Buskerud
Vestfold gjennomfører
løpende evaluering

metoden Housing First

DVBF har en tilnærming
som er preget av valgfrihet,
brukerstyring, ansatte som
er oppsøkende og
tilgjengelig på kort varsel
og som har en væremåte
som er preget av varme,
anerkjennelse og aksept
Tilnærmingen er også
preget av deltakernes aktive
deltakelse, styring og valg i
planlegging og utforming
av oppfølgingen

trygt og med et
langsiktig perspektiv er
det et mål å unngå
kommunale
utleieboliger. Prosjektet
arbeider med ulike
innfallsvinkler for å
fremskaffe utleieboliger
i det private markedet,
men til nå har dette vist
seg vanskelig
Å opprettholde
kontakten med deltakere
med de største
utfordringene i særlig
vanskelige perioder

Tema 1.4 – Forhindre bostedsløshet etter løslatelse fra fengsel

Tall og fakta

Faglig vurdering/
analyse

Område for
forbedring

Anbefalinger

Nasjonale kartlegginger
viser 85 bostedsløse i
2008 og 129 i 2012

Kommunens boligsosiale
tjenester er for lite kjent i
kriminalomsorgen

Den boligsosiale avtalen
mellom
Kriminalomsorgen/
NAV og Kommunen er
for lite kjent i
kommunens tjenester og
kontaktpersonansvar i
forhold til boligsosiale
spørsmål er ikke plassert

Oppfølgingsansvaret for
den boligsosiale avtalen
mellom
Kriminalomsorgen og
Drammen
kommune/NAV
Drammen bør være
linjeplassert i
Boligtjenesten
Det bør oppnevnes en
kontaktperson i
Boligtjenesten og en i
NAV. Kontaktpersonene
bør være ansvarlig for
koordinering av
boligsosiale -tjenester, råd og -veiledning i
forbindelse med
løslatelse.
Kontaktpersonene utgjør
et team som kan gjøre
overlappende arbeid ved
behov. For øvrig vises
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I 2012 var det 28 % av
de bostedsløse som var
løslatt eller utskrevet i
løpet av de siste 6 mnd

Samtykkeerklæringer må
brukes mer systematisk
både i 2. linje og 1. linje

Tydelig ansvarssetting
av hvor /hvem som har
ansvar for å veilede i
forhold til å sikre trygg
bolig etter løslatelse

Kirkens Bymisjon
Drammen har drevet
prosjektet FRI siden
2007. Målgruppen er
rusavhengige innsatte
Status FRI pr. 20/12-13
siden 2007:
100 personer gjennom
treningsbolig som har
gått bra
12 personer direkte til
pilot leiligheter
40 personer inne i bolig
delen av FRI
19 personer har kjøpt seg
leilighet gjennom start
lån
Veileder 15 personer
inne
190 betalende
medlemmer

Det er ikke systematisk
dokumentasjon om antall
løslatte som har behov for
boligsosiale tjenester i
Drammen

Boligkarriereplanlegging
under fengselsoppholdet

Det finnes ikke pålitelig
dokumentasjon om hvor
mange som løslates,
bosetter seg i Drammen
og er uten fast bolig. Slik
type informasjon kan
verken hentes ut av
datasystemer i
Kriminalomsorgen, i
NAV eller i kommunen
Fengselskontakten ved
NAV er årlig involvert i
ca 100 løslatelses-saker.
For ca 1/3 ( 30 personer)
av disse startes det ulike
tiltak. Ca.17-18 av disse
har hjemmeadresse i
Drammen. Eksempler på
tiltak:
Lønnstilskudd,
utdanning, arbeidspraksis
og ulike
arbeidsmarkedstiltak
I 2013 var det 3 personer
som benyttet seg av bolig
- akuttplass/midlertidig
bolig i BO7 i påvente av
soning/eller i forbindelse
med løslatelse
Ruskonsulentene

Innsatte tilhørende
Drammen kommune kan
være fengslet i hele landet.
Dette betyr mange
samarbeidspartnere for de
kommunale tjenestene og
NAV og stort behov for
koordinerte tjenester

Tett oppfølging
umiddelbart etter
løslatelse for de som har
behov for det

Fremskutte løslatelser gjør
det vanskelig å planlegge
for trygg bolig ved
løslatelse, delvis fordi
løslatelsen kan komme på
kort varsel, delvis fordi den
fengslede ikke opplyser om
behov for bolig fordi dette
kan utsette/ hindre
fremskutt løslatelse

Informasjon om
kommunens boligsosiale
tjenester til fengsler/
Kriminalomsorgen

det til vedlegg 9
Alle henvendelser fra
Kriminalomsorgen/
fengsel i forhold til
behov for boligsosial
bistand i kommunen i
forhold til løslatelse bør
rettes til Boligtjenesten
Boligtjenesten har
ansvar for tydelig
informasjon om
boligsosiale virkemidler
og for å koordinere
behovsprøvd tett
oppfølging etter
løslatelse
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rapporterer, basert på
erfaring at ca. 25
personer var eller ble
bostedsløse i forbindelse
med fengsling/løslatelse i
2013
Det er 13 fengsler i
region Sør. På
forespørsel til alle har det
kommet svar fra 4; I
2013 ble til sammen 24
løslatte fra disse fire
fengslene ble bosatt i
Drammen og var
registrert med store
oppfølgingsbehov
10 innsatte har søkt og
fått kommunal bolig i
2013
5 innsatte har søkt og fått
avslag på bolig i 2013

Tema 1.5 – Forhindre bostedsløshet etter utskriving fra institusjon

Tall og fakta

Faglig vurdering/
analyse

Område for forbedring

Anbefalinger

Nasjonale
kartlegginger viser 85
bostedsløse i 2008 og
129 i 2012

Samarbeid mellom
kommunen og
Helseforetaket/institusjoner
i forbindelse med
innlegging og utskriving er
bra. Samarbeid i
forbindelse med
forberedelse av utskriving
for pasienter som ikke
hadde kommunale tjenester
ved innleggelse, men vil ha
det ved utskrivelse, er ikke
tilfredsstillende

Tidligere avklaring av bolig.
Bolig bør være avklart så
tidlig som mulig etter
innlegging for å skape
forutsigbarhet for pasienten
og gi mulighet for større
fokus på behandlingen

Boligavklaring for
pasienter som er uten
fast bolig ved
innleggelse eller bor i
en bolig de ikke kan
flytte tilbake til, bør
avklares umiddelbart
etter innleggelse.
Innleggelsestiden er i
all hovedsak maksimalt
3 måneder. Leie
betales av pasienten
der dette er mulig

Når pasienter er uten fast
bolig ved innleggelse, eller
ikke kan flytte tilbake til
boligen de bodde i ( for
eksempel fordi den er i et
miljø som er ødeleggende
fore rehabilitering)
kommer ofte bolig på plass
veldig sent i
behandlingsforløpet, enten
de er privat eller kommunal
bolig. Ofte er ikke bolig på
plass før ved utskriving.
Dette gjør at planlegging
av innflytting og det å klare

Informasjon om kommunens
boligsosiale tjenester til
helseforetak og fengsler/
Kriminalomsorgen

I 2012 var det 27 %
bostedsløse som
hadde opphold i
fengsel/institusjon.
Andelen fra
institusjon hadde økt
fra kartlegging i 2008

Midlertidige boliger for
psykisk syke

Fleksibelt bruk av
kommunale
utleieboliger øker
tilgang til midlertidig
bolig
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å bo ikke kan integreres i
behandlingsløpet.
Botrening under
behandling vil også kunne
gi et bedre behandlingsløp
Ca 1 av 6
rusavhengige skriver
seg selv ut/ avslutter
behandlingen mot råd
før endt behandling

Behandlingstiden i
institusjon for
rusavhengige varierer
mye – fra
avgiftingsopphold på
3 uker til
behandlingsopphold
på 3 til 4 måneder

Det er i snitt ca. 2
personer som akkurat
er utskrevet fra
institusjon (psykisk
helse)som hver måned
oppsøker NAV fordi
de er uten fast bolig

Psykisk syke som ikke har
hatt kommunale tjenester
før innlegging, og som er
bostedsløse ved utskriving,
oppsøker NAV for
midlertidig bolig

Tydelig ansvarssetting av
hvor /hvem som har ansvar
for å veilede i forhold til å
sikre trygg bolig ved
planlegging og etter
utskriving

NAV har ikke disponibelt
egnede midlertidige boliger
for psykisk syke

Utarbeide og spre
informasjonsmateriale
om Drammen
kommunes
boligtjeneste tilbud og
organiseringen av den
Samarbeidet om
utskrivingsklare
pasienter mellom
kommunen og
Helseforetaket bør
styrkes

Kommunens boligsosiale
tjenester er for lite kjent i 2.
linje tjenestene

Samtykkeerklæringer må
brukes mer systematisk
både i 2. linje og 1. linje

Tema 1.6 Bolig som virkemiddel- Oppfølging i bolig – Boligkarriereplanlegging

Tall og fakta

Faglig vurdering/
analyse

Område for
forbedring

Anbefalinger

Per 1.1.2014 hadde
Drammen kommune
1525 disponible
utleieboliger.
Av disse var 1063
egeneide ( økt med 28 fra
2012), 88 var innleide
boliger ( økt med 2 fra
2012) og 374 var
brukereide
omsorgsboliger med
kommunal
disposisjonsrett (samme
antall i 2012)

KOSTRA indikatoren som
viser antall utleieboliger per
1000 innbygger tar
utgangspunkt i det totale
antallet disponible
utleieboliger. Dette tallet
inkluderer også de
brukereide boligene hvor
kommunen har
disposisjonsrett. I
Drammen er 25 % av
boligmassen brukereide
boliger. Til sammenligning
har Kristiansand ingen
brukereide boliger, mens
det i Oslo er 5 %
brukereide. Dette medfører
at antallet reelt disponible
utleieboliger i Drammen er

Boligkarriereplanlegging
som kan gjøre at flere
kan klare seg selv i egen
bolig.

Boligtjenesten bør ha et
tydelig ansvar for å
koordinere og informere
om boligkarriere
planlegging

Per 1 juni 2014 var det
1168 aktive leiekontrakter

Øke gjennomstrømming
i de kommunale
utleieboligene slik at
disse i enda større grad
blir et virkemiddel for de
mest vanskeligstilte.
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Dette er 23 boliger per
1000 innbygger. Dette er
på samme nivå som
gjennomsnittet i
Buskerud og høyere enn
landsgjennomsnittet ( 21)
I 2013 ble det mottatt
872 søknader om
kommunal bolig ( 13 per
1000 innbygger). 479 (55
%) av disse var nye
søknader. De øvrige var
søknader om bytte av
bolig eller søknad om
forlengelse av kontrakt
(255)

Hvert år tildeles ca. 230
kommunale utleieboliger
Ca. 80 % av disse er til
nye leietakere

51 % ( 596) av dagens
leietakere har bodd i
utleieboligen i mer enn 3
år. 45 % av disse (272)
har tidsubegrenset/varig
leiekontrakt

lavere enn 23 per 1000
innbygger og det er et
lavere antall enn for
eksempel i Oslo eller
Kristiansand.
Det er mange som søker
kommunal bolig i
Drammen. Vi har
sammenlignet Drammen
med et utvalg andre
kommuner; Fredrikstad,
Kristiansand, Asker og
Bærum. Ingen av disse
kommunene mottar så
mange søknader om
kommunal bolig som
Drammen (gjennomsnittet
er 7 per 1000 innbygger).
Andelen nye søkere er også
mye høyere i alle disse
kommunene, med unntak
av Fredrikstad som ligger
på samme nivå som
Drammen. Snittet er en
andel nye søkere på 69 %
26 % av søknadene
innvilges i Drammen.
Avslagsprosenten er lavere
i alle kommunene som er
brukt til sammenligning (se
over) I snitt innvilges 42 %
av alle søknadene i disse
kommunene. Andelen nye
søkere som innvilges bolig
av alle som innvilges bolig
er likt gjennomsnittet for
kommunene i
sammenligningen, men
variasjonen er stor mellom
kommunene fra 100 % i
Asker til 66 % i Fredrikstad
Leie til eie arbeidet har vist
at ca. 25 % av de som ble
veiledet hadde et
eiepotensial. Alle disse var
leietakere i kommunal
utleiebolig, flere av dem i
mange år. 45 % av
søknaden til kommunal
bolig gjelder søknad om
forlengelse eller bytte av
bolig. Arbeidet med
boligkarriereplanlegging
(vurdere eiepotensialet,
potensialet for sparing med
mål om eierskap og
mulighet for leie på privat
marked) er vesentlig
forbedret gjennom

Øke fleksibiliteten i bruk
av de kommunale
boligene og i større grad
integrere utleieboligene i
boligområder i hele byen

Økt fleksibilitet i bruken
av de kommunale
utleieboligene

Boliger til kvinner i
aktiv rus og til unge
under 25 år so er
rusavhengige

Ved anskaffelse av nye
kommunale utleieboliger
må det tas hensyn til at
boligene er integrert i
ordinært bomiljø og i
størst mulig grad med
spredning

Koordinering og
samordning av
oppfølgingstjenester

Boligtjenesten bør ha et
tydelig ansvar for å
koordinere og bestille
nødvendige
oppfølgingstjenester til
de som har behov for det
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Ca. 40 psykisk syke og/
eller rusavhengige bor i
egen leilighet med fast
døgnbemanning

I tillegg har ca. 145 i
samme målgruppe
oppfølging i sin egen
bolig

Til sammen ca. 60
årsverk brukes til å utføre
disse oppfølgingstjenestene som bidrar til
at brukere med stort
behov for tjenester kan
bo. De aller fleste av
disse årsverkene er fast
bemanning i de ulike
boligene, de øvrige er
ambulerende bemanning
Antallet husstander i
midlertidig bolig har økt
i perioden. I 2011 var det
76 husstander som bodde
i midlertidig bolig i løpet
av året, i 2012 var
antallet steget til 89 og i
2013 var antallet steget
ytterligere til 134. Av
disse husstandene er det
få som bor i boligen
lenger enn tre måneder.
Henholdsvis 6 i 2011, 9 i
2012 og 22 i 2013.
I 2012 og 2013 er det
ingen husstander med
barn som har bodd i
midlertidig bolig lenger
enn 3 måneder. Det er
barn som bor i
midlertidig bolig i
kortere periode: i 2011
var det 5 barn, i 2012 var
det 15 og i 2013 var det
22 barn.
I 2014 ser det ut til at

programmet. Kompetansen
på dette området er
prioritert når det er gjort
nyansettelser i
Boligtjenesten
Det totale antallet
bemannede boliger til
rusavhengige og psykisk
syke er tilstrekkelig.
Det er for lite egnede
boliger til rusavhengige og
psykisk syke som ikke
ønsker å bo i bemannet
bolig eller i et utsatt
bomiljø
Tverrfaglige
oppfølgingstjenester i
brukernes egen hjem er for
dårlig koordinert og
tildeling av bolig og
tjenester sees for lite i
sammenheng
Det er en utfordring å skape
gode og stabile boforhold
for de som ikke vil ha
oppfølgingstjenester men
som ikke klarer å bo muten
hjelp

Innbyggere som er uten
bolig henvender seg til
NAV for å få hjelp.
Saksbehandling og tildeling
av midlertidige boliger er
en av de oppgavene som
må forvaltes av NAV. NAV
styrket sitt boligsosiale
arbeid ved etablering av
”Boliggruppa” fra 2012.
Nedgangen i antall
husstander i midlertidig
bolig fra 2014 kan skyldes
et godt arbeid i boliggruppa
med å finne mer
permanente boligløsninger
for de som henvender seg
til NAV, uten at det er
behov for å ta i buk
midlertidige boligløsninger.

Bostedsløse
barnefamilier som
henvises til midlertidige
boligløsninger

Bostedsløse
barnefamilier må ha et
særskilt fokus når de
henvender seg til NAV.
NAV må, i samarbeid
med Boligtjenesten,
finne permanente
boligløsninger slik at
ingen barnefamilier
bosettes i midlertidige
boliger.

Det er en urovekkende
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antallet husstander som
søker midlertidig bolig er
redusert. I oktober måned
var det 12 husstander i
midlertidig bolig. Men
antallet barn i midlertidig
bolig ser ut til å øke. I de
siste to månedene
(september og oktober)
har det i hver av
månedene bodd 15 barn
under 18 år i midlertidig
bolig.

utvikling når antallet
barnefamilier i midlertidig
bolig øker, på tross av at
det totale antallet i
midlertidig bolig er
redusert.

Tema 1.7 – Bosetting av flyktninger

Tall og fakta

Faglig vurdering/
analyse

Område for forbedring

Anbefalinger

Flyktninger er
prioritert gruppe i
de kommunale
utleieboligene fra
2012
I perioden 1.1.2010
til 31.10.2014 er
det bosatt 503
flyktninger (i
tillegg kommer
bosetting av ca. 15
enslige mindreårige
flyktninger hver
år). 445 av disse
503 er bosatt i
kommunale
utleieboliger. Dette
tilsvarer ca. 160
husstander
(boliger)
Av disse er det 32
husstander som har
fullført
kontraktperioden
på 3 år. 14 av disse
har søkt om
forlengelse og av
disse har 9 fått
innvilget søknaden
Bystyrets vedtak
om bosetting er
effektuert og
bosettingen er
skjedd med god
spredning i løpet av
året, siden 2011

Flyktninger er definert
som Uten Fast Bolig
(UFB). Dette gir høy
prioritet for tildeling av
kommunale bolig
130 bosettinger per år og
høy prioritering i
kommunal bolig gjør at
det blir færre boliger
disponible for andre
vanskeligstilte

For kort tid til
boligkarriereplanlegging
og mangelfull kunnskap
om virkemidler

Leiekontraktsperioden
bør utvides til 4 år

Veiledning i privat
boligmarked

Boligtjenesten bør ha
ansvar for
boligkarriereplanlegging
for flyktninger. De har
bedre kompetanse og
lettere tilgang på
virkemidler enn
programrådgivere

Måten vi bruker de
kommunale boligene
gjør at vi har klart
forventningskrav om
bosetting og vi har fått
bosettingen spredt over
året

Flyktninger bør fortsatt
prioriteres til
kommunale
utleieboliger der de ikke
selv har klart å skaffe
seg bolig

Programrådgiverne i
Introduksjonssenteret
har sluppet å bruke mye
tid på å fremskaffe
boliger
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Målet var at ingen lenger
skulle være
vanskeligstilte på
boligmarkedet etter
leiekontraktsperioden
var ute. Om lag
halvparten har søkt
forlengelse av kontrakt.
Den hyppigste årsaken
til at det er søkt
forlengelse er at
husstanden fortsatt har
boligsosiale utfordringer

Hovedmål 2 – Økt boligsosial aktivitet
Tema 2.1 - Boligtjenesten

Tall og fakta

Faglig vurdering/
analyse

Område for
forbedring

Anbefalinger

Etablert som delprosjekt
fra 2011 og er
linjeplassert i stab som
egen avdeling i
bestillerkontoret for
helse- og sosialtjenester
(Tjenestetildeling og
samordning)
Oppgaveporteføljen er
knyttet til ledelse og
koordinering av
boligsosialt arbeid

Etablering av boligtjenesten
har bidratt til bedre
samordning og ledelse av
tildeling av kommunale
boliger

Oppfølging i bolig. Dette
gjelder i særlig grad
leietakere uten
omfattende
tjenestebehov, men med
behov for noe hjelp for å
klare å bo

Boligtjenesten bør
videreføres som fast
avdeling i
Tjenestetildeling og
samordning

Boligtjenesten har primært
jobbet med Husbankens
virkemidler og tildeling av
bolig.

Bedre synliggjøring av
det boligsosiale arbeidet,
internt i kommunen og i
forhold til innbyggere og
eksterne
samarbeidspartnere.

Boligtjenesten bør få
utvidet sin
oppgaveportefølje og
også ha ansvar for å
koordinere oppfølging i
bolig for at flere skal
klare å bli boende

I det siste halvåret har
tjenesten i økende grad gitt
råd og veiledning til de som
får avslag på kommunal
bolig
Boligtjenesten har 12
faste stillinger samt en
lederstilling, til sammen
13 årsverk. Alle
stillinger er innpasset i
ordinære driftsrammer
I tillegg har
Boligtjenesten ansvar for
to delprosjekter:
Leie til eie, med 2 ÅV,

Boligtjenesten har i liten
grad hatt ansvar for en
helhetlig koordinering av
kommunens boligsosiale
arbeid (oppfølging, generell
veiledning på
boligmarkedet..)
(Internett)Informasjon om
boligsosiale virkemidler er
for dårlig

Informasjon om
boligsosialt arbeid og
boligsosiale virkemidler
Boligkarriereplanlegging

Boligtjenesten bør ha
ansvar for
informasjonsarbeid
knyttet til boligsosialt
arbeid

Veiledning og
oppfølging av
vanskeligstilte (som ikke
får kommunal bolig) i
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ett er frikjøpt fra
Tjenestetildeling
finansiert av
kompetansemidler fra
Husbanken og ett er på
engasjement, også
finansiert av
kompetansemidler
Ditt valg Bolig først, 4 ½
ÅV, alle finansiert av
prosjektmidler fra
Fylkesmannen/
Helsedirektoratet

Boligtjenesten har, som del
av helse- og
sosialdirektørens stab, stort
handlingsrom i forhold til
utvikling av kommunens
boligsosiale tjenester. Dette
handlingsrommet er ikke i
full grad utnyttet

boligmarkedet

En spørreundersøkelse
blant ansatte viser blant
annet at ansatte opplever
at det boligsosiale
arbeidet er styrket, at
arbeidet er tydelig ledet,
at det tverrfaglige
samarbeidet i forhold til
tildeling av kommunale
boliger fungerer bra, at
fokuset på bruker og
boligkarriereplanlegging
har økt etter at
Boligtjenesten er etablert
Ansattundersøkelsen
viser også blant annet at
det er mangel på verktøy
for behandling av
bostøtte i boligtjenesten,
at ansvaret for
oppfølging i bolig er
utydelig, at det er lang tid
før ledigstilte boliger er
klare til innleie, at der er
for dårlig samarbeid om
oppfølging i bolig, særlig
ROP
Brukerundersøkelser
viser at boligtjenesten gir
god veiledning og hjelp i
forhold til å søke
kommunal bolig
Brukerundersøkelser
viser at boligtjenesten i
liten grad yter råd og
veiledning når det er gitt
avslag på kommunal
bolig

Tema 2.2 – Boligskole for unge og etablering av Ungdomstorg

Tall og fakta

Faglig vurdering/
analyse

Område for
forbedring

Anbefalinger

Bystyret besluttet i 2010
at det skulle utvikles og

Boligskolen er et tilbud
som blir brukt av tjenestene

Informasjon og
rekruttering av ungdom

Driften av
Ungdomstorget og
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eventuelt etableres en
boligsosiale for unge
(BY 15/2010)

som tiltak for unge brukere
som har behov for råd og
veiledning i forhold til det å
bo

til Boligskolen

Boligskolen ble utviklet i
2011 og ble etablert som
tiltak fra 2012

Kursene holdes nå på
dagtid

Boligskskolen er et
kompetansetilbud for
unge, som går over to
kurskvelder

Ungdomstorget er godt
besøkt av ungdom og de
ansatte som arbeidet på
Torget er godt fornøyd med
det tverrfaglige samarbeidet
som Torget legger til rette
for, og det
handlingsrommet et
lavterskeltilbud uten behov
for timeavtaler gir
Både Boligskolen og
Ungdomstorget har et stort
potensial for enda bedre
utnyttelse og for å gi flere
unge lavterskeltjenester

Samhandling mellom
Ungdomstorgets
tjenester/ oppgaver og
Boligskolen
Koordinering og
strategisk utvikling av
Ungdomstorget

Målgruppen er ungdom
uten nettverk/familier
som kan veilede i forhold
til det å etablere seg i
egen bolig

Boligskolen holder 3 til 4
kurs i året. Hver kurs går
over 2 dager. Kursene
holdes på
Ungdomstorget. Til nå
har ca. 50 ungdommer
deltatt i Boligskolen
Boligtjenesten har ansvar
for Boligskolen, men
praktig gjennomføring
gjøres av Senter for
rusforebygging ved
Uteteamet
Ungdomstorget ble
etablert i 2013 som et
tverrfaglig
lavterskeltilbud for unge
( økonomiplan 2013)
Følgende tjenester har
fast kontortid på
Ungdomstorget ( 3 til 4
t/u): NAV,
Ungdomshelsetjenesten,
Barneverntjenesten,
Senter for
rusforebygging, Psykiske
helsetjenester og
Oppfølgingstjenesten fra
Fylkeskommunen
(PPOT)
I 2013 oppsøkte 150
ungdommer

Boligskolen bør sees i en
større sammenheng, for
å kunne være et helhetlig
kompetanse- og
veiledningstilbud til
unge som har behov for
det
Virksomhetenes felles
forpliktelse for driften av
Ungdomstorget bør
tydeliggjøres
Det bør vurderes om
Boligskolen skal bli et
tilbud for flere unge,
ikke bare ungdom som
fra før er brukere av
kommunale tjenester

Det er ingen virksomhet
som har et definert
lederansvar for driften av
Ungdomstorget, og for å
få en mer effektiv drift
bør lederfunksjonen
plasseres

De ulike samarbeidende
virksomheter deltar med
varierende stabilitet og med
varierende delaktighet i
ansvar for drift og utvikling
av Torget
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Ungdomstorget. 63 %
var gutter og 57 % var
mellom 16 og 19 år. 52
% oppsøkte Torget
mellom 12.00 og 15.00

Hovedmål 3 – Økt boligsosial kompetanse blant ansatte
Tema 3.1 Boligsosial kompetanse

Tall og fakta

Faglig vurdering/
analyse

Område for
forbedring

Anbefalinger

Det har vært gjennomført
ca. to fagsamlinger hvert
år i programperioden.
Hver samling har hatt
mellom 30 og 50
deltakere fra alle
kommunale virksomheter
som arbeider boligsosialt
Målet med
fagsamlingene har vært å
etablere felles forankring
for mål og strategier og å
styrke kommunens
boligsosiale kompetanse

Kompetansemidlene fra
Husbanken har gjort det
mulig å jobbe aktivt og
bredt med å styrke
kommunens boligsosiale
kompetanse

Strategisk (boligsosial)
tjenesteutvikling

Ved rullering av den
boligsosiale
handlingsplanen bør det
skisseres planer for
strategisk
tjenesteutvikling av det
boligsosiale arbeidet

Tilbakemeldinger fra
ansatte dokumenterer at den
boligsosiale kompetansen
har økt, men det er
nødvendig med vedlikehold
og videre utvikling

Strategisk (boligsosial)
kompetanseutvikling

Den strategiske
kompetanseutviklingen
bør ivaretas av ”Skap
gode dager”, som er
utviklingsenheten for
helse, sosial og
omsorgstjenesten
Boligtjenesten bør ha
ansvar for tverrfaglig
refleksjon i det daglige
boligsosiale arbeidet

Gjennom programarbeidet
har kommunen deltatt i
nettverk sammen med andre
kommuner i regionene til
Husbanken Sør
Gjennom programarbeidet
har kommunen også deltatt i
studiereiser i Norge og i
utlandet og hatt gjensidig
erfaringsdeling ved at
kommuner har kommet på
besøk

Tverrfaglig refleksjon
om boligsosiale
utfordringer
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Vedlegg:
1. Bystyresak 15 /2010
2. Faktaark ( kilde : Husbanken)
3. Styringsdata for prosjektet – månedlige rapporteringsark på sentrale tema
4. NIBR rapporter om kartlegging av bostedsløse i Drammen i 2008 og 2012
5. Notat om kartlegging av bostedsløse fra leder av Boligtjenesten
6. Prosjektplan for Ditt valg Bolig først
7. Delrapport etter første halvår DVBF
8. Sluttrapport fra arbeidsgruppe – utskriving fra institusjon
9. Sluttrapport fra arbeidsgruppe – løslatelse fra fengsel
10. Spørreskjema brukt til ansatte for evaluering av boligsosialt arbeid
11. Oppsummering etter fokusintervju av deltakere i ”leie til eie”
12. Oppsummering etter fokusintervju av brukere fra Boligtjenesten
13. Mal for boligkarriereplanlegging
14. Tildelingskriterier
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