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Handlingsplan for husbankens kommuneprogram 2018-2020 og forslag til årlig aktivitetsplan 

2018, vedtas som Boligsosial handlingsplan for Ringerike kommune 2018-2020. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommune har siden høsten 2014 vært i tett dialog med Husbanken, og har deltatt i 

BASIS (Husbankens boligsosiale utviklingsprogram), i den siste perioden. Kommunen 

utarbeidet Boligsosial handlingsplan 2014 – 2022, som ble vedtatt av kommunestyret høsten 

2014.  

Fem hovedstrategier ga den gang retning for kommunens boligsosiale arbeid:  

1. Øke gjennomstrømningen i kommunalt disponerte utleieboliger  

2. Husleie på kommunalt disponerte utleieboliger settes til gjengs leie  

3. Fra «Leie til Eie»  

4. Oppfølging i bolig  

5. Samarbeid med frivillig  

 

En analyse ble gjennomført i 2015, der det kom frem at kommunen på dette tidspunktet hadde 

en fragmentert, lite koordinert og til dels manglende ledelse av det boligsosialt arbeidet. Det 

ble beskrevet manglende strategisk forankring og ikke tilstrekkelig med ressurser. Til tross for 

dette, ble det beskrevet godt arbeid knyttet til bruken av de boligsosiale virkemidlene.  
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Oppfølgingen i bolig ble beskrevet som å fungere bra, men taushetsplikten kunne skape 

vanskeligheter for deling av informasjon mellom tjenesteyterne. Kapasiteten i 

miljøarbeidertjenesten ble beskrevet som for liten. Oppfølging i bolig ble ifølge analysen 

iverksatt for sent i leieforholdet. Analysen pekte også på at det var lite samarbeid med frivillig 

sektor. 

 

Beskrivelse av saken 
Ringerike kommune inngikk avtale med Husbanken i 2016 om å delta i Husbankens by- og 

tettstedsprogram (2016-2020). Handlingsplan for kommunens deltakelse i Husbankens 

kommuneprogram (2018-2020) er ment å erstatte Boligsosial handlingsplan (2014-2022). 

 

Rådmannens vurdering 

Ut i fra analysen og de krav kommunen må håndtere i forhold til deltagelse i Husbankens 

kommuneprogram, ble det nødvendig å organisere tjenesten annerledes.  

Boligtjenesten ble opprettet i 2017. Enheten skal bistå personer som av ulike årsaker ikke har 

et trygt og stabilt boforhold, med framskaffelse av og etablering i bolig. Boligtjenesten skal 

sørge for en innbyggerorientert, helhetlig og koordinert tilnærming til boligsosiale utfordringer 

i kommunen. Dette skal blant annet skje gjennom:  

 kunnskap om innbyggernes behov og ressurser  

 tett samarbeid med øvrige enheter  

 god utnyttelse og forvaltning av den kommunalt disponerte boligmassen  

 riktig bistand ved etablering i bolig  

 god kunnskap om og bruk av Husbankens økonomiske virkemidler  

 

Boligtjenesten skal være pådriver for boligsosial kompetanseheving i kommunen og har det 

samlede strategiske og operasjonelle ansvaret for:  

 Husbankens personrettede virkemidler  

 forvaltning og utvikling av kommunalt disponerte utleieboliger  

 tildeling av kommunalt disponerte utleieboliger  

 kartlegging og vurdering av behov for vedtak til oppfølging av miljøarbeidere. Dette for 

å skape gode boforhold i den enkeltes hjem bosetting av flyktninger i deres første hjem 

i kommunen  

 

Vaktmester ansatt i Boligtjenesten skal bistå beboere i de kommunalt disponerte utleieboligene 

som ikke selv mestrer å ivareta sine forpliktelser som leietakere.  

Fra og med 1.mars 2018 vil det skje en mindre justering av organiseringen i Boligtjenesten som 

da vil bli en avdeling i den nye Forvaltningsenheten sammen med avdeling for tildeling av 

helse- og omsorgstjenester.  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  3/18 

 Side 4 av 4   

 

 

Med utgangspunkt i den inngåtte programavtalen foreslås at følgende hovedmål spesifiseres 

frem til 2020: 

1. Alle skal ha et trygt sted å bo 

2. Alle med behov for tjenester skal få hjelp til å mestre boforholdet 

3. Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv 

Disse hovedmålene er fulgt opp av detaljerte innsatsområder og delmål innenfor hvert 

hovedmål (se vedlegg: Handlingsplan 2018-2020) samt en operasjonalisering i form av en 

aktivitetsplan for 2018 (se vedlegg: Årlig aktivitetsplan for arbeidet i kommuneprogrammet). 

Denne aktivitetsplanen vil revideres hvert år i perioden. 

Rådmannen anbefaler at Handlingsplan for husbankens kommuneprogram 2018-2020 og 

Forslag til årlig aktivitetsplan 2018, vedtas som Boligsosial handlingsplan for Ringerike 

kommune 2018-2020. 

 

Vedlegg 

 Handlingsplan for husbankens kommuneprogram 2018-2020 

 Forslag til årlig aktivitetsplan 2018 
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 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 
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Handlingsplan

Med utgangspunkt i programavtalen mellom kommunen og Husbanken, skal kommunen
utarbeide en handlingsplan for perioden. Kommunen har ansvar for å planlegge og
gjennomføre programarbeidet lokalt, og handlingsplanen skal være førende.

Handlingsplanen konkretisere r de mål som skal oppnås. For 2018 - 2020 har Husbanken
åpnet for å endre målene. Ringerike kommune har revidert Handlin gs plan en som ble
utarbeidet i 2017, gjennom en prosess der aktuelle enheter og Hovedkomiteen for helse og
omsorg har bidratt. Dette har ført til et større eierskap og riktigere målsettinger.

Kommunen vil årlig utarbeide aktivitetsplaner knyttet opp mot målsettingene i
handlingsplanen.

Behovsmelding for ønsket bruk at økonomiske virkemidler fra Husbanken utarbeides også
årlig.
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Innhold

1. Status og utfordringer for kommunens arbeid s 4
2. Tverrsektorielt samarbeid s 9
3. Kommunens målsetninger s 10

1 . Status og utfordringer for kommunens arbeid

a) Historikk og status for kommunen ved oppstart av programmet.

Ringerike kommune har vært i tett dialog med Husbanken siden høsten 2014, og har deltatt i
BASIS, Husbanken s boligsosiale utviklingsprogra m , i den siste perioden. Kommunen
utarbeidet Boligsosial handlingsplan 2014 – 2022, som ble vedtatt av kommunestyret h østen
2014.

Fem hovedstrategier ga retning fo r kommunens boligsosiale arbeid :

1. Øke gjennomstrømningen i kommunalt disponerte utleieboliger
Kommunalt disponerte utleieboliger er ment som midlertidige botilbud for de fleste av
l e ietakerne. Målet er at flest mulig på sikt skal etablere seg i det ordinære
boligmarkedet, slik at man oppnår økt gjennomstrømningen i boligmassen.

2. Husleie på kommunalt disponerte utleieboliger settes til gjengs leie
Det ble først lagt opp til kostnad sdekkende husleie. Etter en gjennomgang av
konsekvensene dette ville ha for de ulike type områder i kommunen, ble det besluttet
at gjengs husleie var en bedre egnet form for fastsettelse av leien.

3. Fra «Leie til Eie»
Beboere i kommunalt disponerte utleieboliger skal få nødvendig e råd, veiledning og
bistand til å kjøpe egen bolig, der forutsetninger er til stede. Effektiv utnyttelse av
Husbankens personrettede økonomiske virkemidler skal muli g gjøre dette.

4. Oppfølging i bolig
Beboere som trenger b istand til å etablere og opprettholde gode og stabile boforhold
skal tilbys oppfølging i bolig. Oppfølgingen skal skje planmessig og koordinert, i
samarbeid med øvrige helse og velferdstjenester. Individuell plan skal benyttes i
størst mulig grad.
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5. Sam arbeid med frivillig
Det skal utvikles et strategisk og op e rasjonelt samarbeid med frivillig sektor for å
utnytte potensialet blant frivillige i kommunen.

En foranalyse ble gjennomført i 2015, der det kom frem at kommunen på dette tidspunktet
hadde en fragmentert, lite koordinert og til dels manglende ledelse av det boligsosialt
arbeidet. Det manglet strategisk forankring og det var ikke tilstrekkelig med ressurser. Til
tross for dette , ble det dre vet godt arbeid knyttet til bruken av de boligsosiale virkemidlene.
Oppfølgingen i bolig ble beskrevet som å fungere bra, men taushetsplikten kunne skape
vanskeligheter for deling av informasjon mellom tjenesteyterne. Kapasiteten i
miljøarbeidertjenesten v ar beskrevet som for liten. Oppfølging i bolig ble ifølge foranalysen
iverksatt for sent i leieforholdet. Foranalysen pekte på at det var lite samarbeid med frivillig
sektor.

Ringerike kommune inngikk avtale med Husbanken i 2016 om å delta i Husbankens by - og
tettstedsprogram (2016 - 2020). Handlingsplan for kommunens deltakelse i Husbankens
kommuneprogram (2018 - 202 0 ) vil erstatte Boligsosial handlingsplan (2014 - 2022).

b) O rganisering av det boligsosiale arbeidet.

Boligtjenesten ble opprettet i 2017. Enh eten skal bistå personer, som av ulike årsaker ikke
har et trygt og stabilt boforhold, med å fremskaffelse av og etablering i bolig.

Boligtjenesten skal sørge for en innbyggerorientert, helhetlig og koordinert tilnærming til
boligsosiale utfordringer i k ommunen. Dette skal blant annet skje gjennom :

- kunnskap om innbyggernes behov og ressurser
- tett samarbeid med øvrige enheter
- god utnyttelse og forvaltning av den kommunalt disponerte boligmassen
- riktig bistand ved etablering i bo lig
- god kunnskap om og bruk av Hu sbankens økonomiske virkemidler

Boligtjenesten er pådriver for boligsosial kompetans e heving i komm unen og har det samlede
strategiske og operasjonelle ansvaret for :

- Husban kens personrettede virkemidler
- forvaltning og utvikling av kommu nalt disponerte utleieboliger
- t ildeling av kommunalt dispo nerte utleie boliger
- kartlegging og vurdering av behov for vedtak til oppfølging av miljøarbeidere. Dette

for å skape gode boforhold i den enkeltes hjem
- bosetting av flyktninger i deres første hjem i kommunen

V aktmester ansatt i Boligtjenesten bistår overfor beboere i de komm unalt disponerte
utleieboligene som ikke selv mestrer og ivareta sine forpliktelser som leietakere.

Fra og med 1.mars vil det skje en mindre justering av organiseringen i Boligtjenesten.
Boligtjenesten vil være en avdeling i den nye Forvaltningsenheten sammen med avdeling for
tildeling av helse - og omsorgstjenester. Det strategiske arbeidet vil ha en naturlig møtearena
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i rådmannens nye utviklingsavdeling, hvor assisterende rådmann vil ha det overordnede
ansvaret for kommunens planverk knyttet til kommuneplan og byutviklingsplan.

Ringerike Boligstiftelse bistår kommunen med fremskaffelse av boliger til vanskeligstilte på
boligmarkedet. Det eksisterer i dag e t etablert sa marbeid med Blå Kors . Kommunen har
tilvisningsrett på boliger eiet av Blå Kors, som også bistår med tilsyn overfor beboerne.

c) Status for bruk av Husbankens personrettede virkemidler

Ringerike kommune jobber kontin uerlig med å kartlegge søkere til - og eksisterende beboere
i den kommunalt disponerte boligmassen og tilbyr, der det er mulig og ønskelig, startlån for
kjøp av egen bolig. Det har vært avholdt informasjonsmøte med beboere i komm unalt
disponerte utleieboliger og andre interesserte innbygge re, der alle fikk tilbud om individuell
oppfølging i etterkant av møtet. Det er en ambisjon at Boligtjenesten skal yte bistand før,
under og etter kjøpsprosessen for å sikre at vedtak om startlån.

I 201 2 finansierte Ringerike kommune boliger til vanskeli gstilte for ca. 35 mill ved bruk av
startlån og tilskudd til utbedring og tilpasning. I tiden frem til 201 6 var det en gradvis nedgang
i bruken av Husbankens personrettede virkemidler på grunn av eksterne så vel som interne
forhold. I 2016 var det en øknin g til 30 mill, som fordelte seg på omtrent like mange
fullfinansierte som refinansierte lånesaker.

Sta t us for 2017 :
Der er i inneværende år utbetalt i startlån: kr. 65.300.000. -
I tilskudd til etablering kr. 2.200.000. -
I tilskudd til utbedring kr. 328.000. -
Sum kr. 67.828.000. -
D et er forhåndsgodkjent lånebel ø p på: kr. 21 . 2 00.000. -
T il eta b lering kr. 1.050.000. -
Sum for 2017 kr. 90.078 .000. -

Vi har fått innvilget startlånsmidler kr.35.000.000. -
Tilskudd til utbedring kr. 400.000. -
Sum kr.35.400.000. -

Overført fra 2016 til 2017
Startlån kr. 52. 5 00 .000. -
Til etablering kr. 6.800.000. -
Til tilpasning kr. 721.000. -
Sum for 2017 kr. 95.421.000. -

Vi har også fått en ekstrabevilgning
fra Husbanken i desember 2017, etter
politisk vedtak. kr. 15.000.000. -
Totalt disponibelt kr. 110.421.000. -

I de kommende årene har kommunen en ambisjon om økt utlån, med forbehold om politi sk
vedtak.



7

Eie Først

I 2017 har Boligtjenesten i samarbeid med Husbanken og NAV Ringerike utviklet ideen Eie
Først , som innebærer bedre utnyttelse av Husbankens virkemidler slik a t vanskeligstilte
barnefamilier skal eie egnet bolig. Dette vil kreve tett oppfølging av og samarbeid med
familiene .

Eie Først vil ses i tett sammenheng med satsingene Helhetlig oppfølging av
lavinntektsfamilier og Jobbspesialistene.

d ) Aktuelle plandokumenter

1. Kommuneplanen s samfun n sdel 2015 - 2030

Befolkning:
Mål: Innen 2030 skal det bo 40 000 innbyggere i Ringerike kommune.
Kommunen skal tilby gode og varierte boligtilbud, med variasjon i områder, bo ligtype,
størrelse, beliggenhet og pris.

By - og lokalsamfunn :
Mål: Ringerike skal ha en balansert og livskraftig vekst og utvikling av by og lokalsamfunn.
Kommunen skal planlegge for 70 prosent av befolkningsveksten i Hønefoss - området, og 30
prosen t i de prioriterte lokalsamfunnene : Haugsbygd, Heradsbygda, Hallingby, Nes i Ådal,
Sokna og Ask/Tyristrand. D en prosentvise fordelingen skal ikke være til hinder for
bærekraftige utvikling også andre steder i kommunen.

Effektiv arealdisponering :
Ringerike skal ha en balansert og livskraftig vekst og utvikling av by og lokalsamfunn:
Å legge til rette for høy kvalitet og mangfold i tilbudet av boliger, bomiljøer og fysiske
omgivelser, og vurdere boligtyper og størrelser k o nkret ved behandling av de enkelte planer
og prosjekter. Å pne for større tomter lenger vekk fra sentrum.
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2. Handlingsprogram 2018 - 2021 – Budsjett 2018

Se ktoren Helse og omsorg
Helse og omsorg sektoren skal bidra til at den enkelte innbygger er mest mulig selvhjulpen i
eget liv og i vante omgivelser, samt at tjenestene er tilpasset den enkeltes behov. I tillegg er
formålet å bidra til at ressursene utnyttes best mulig. Det er også ønskelig at den enkelte
innb ygger får mulighet til å arbeide, leve og bo selvstendig, og til å ha en aktiv og meningsfylt
tilværelse i fellesskap med andre.

I årene frem mot 2023 vil antall eldre over 80 år i Ringerike kommune være på samme nivå
eller noe mindre. Fra 2023 vil antal l eldre øke for hvert år. Sektoren ønsker å ha fokus på
forebygging og tidlig innsats , slik at flest mulig av våre i nnbyggere får flere gode leveår og er
selvhjulpne lengst mulig. Nasjonale føringer gir uttrykk for at morgendagens
tjenesteutfordringer vil kreve omstilling av den faglige virksomheten. I tillegg må det legges til
rette for mobilisering av alle tilgjengelige ressurser hos den enkelte innbygger, deres familie
og sosiale nettverk, i nærmiljøet og lokalsamfunnet for å kunne løse morgendagens
tjen esteutfordringer. Om innslagspunktet for behov av kommunale tjenester blir ved en
høyere alder, vil sektoren måtte vokse i mindre grad enn om dagens innslagspunkt
opprettholdes med et økende antall eldre.

Sektorens strategi er: «Selvhjulpne innbyggere so m mestrer hverdagen i vante omgivelser
lengst mulig.»

NAV - tjenester
I NAV Ringerike er følgende kommunale tjenester samlet: økonomisk sosialhjelp og
gjeldsrådgivning. NAV - kontoret skal ivareta brukerens helhetlige behov for bistand, og tilby
en individue lt tilpasset oppfølging med de tjenester, tiltak og virkemidler kontoret rår over .

Utfordringer
Sektoren vil klargjøre seg og være fleksibel for morgendagens løsninger. Dette medfører et
stadig fokus på forenkling, fornying og forbedring av våre tjenester, kompetanse,
organisasjon og ledelse. Ved å ha et kreativt og utforskende blikk på dagens praksis vil vi
kunne tilpasse oss og fange opp nyvinninger og dermed kunne utvikle oss i tråd med
morgendagens behov.

Sosialhjelp
NAV har et høyt antall m ottakere av økonomisk sosialhjelp sett i forhold til de fleste andre
kommuner. Videre er gjennomsnittlig antall måneder man mottar sosialhjelp også høyt i
forhold til sammenlignbare kommuner. Det er tre «drivere» når det gjelder økonomisk
sosialhjelp. Det ene er størrelsen på utbetalingene. Det er i liten grad mulig å stramme inn
størrelsen på utbetalinger og samtidig ivareta forsvarlig utøvelse av tjenesten. NAV Ringerike
har iverksatt tiltak for å få ned de to andre driverne; antall brukere som mottar sos ialhjelp
som hovedinntekt, og i tillegg få ned gjennomsnittlig antall måneder brukere mottar
sosialhjelp. Dette arbeidet er tidkrevende og langsiktig, og fordrer tett oppfølging og mulighet
til å benytte kommunale lavterskeltiltak. Arbeidet i 2018 vil base re seg bl.a. på tiltakene fra
Holten - utvalget.



9

Videreutvikling av samordnet rus - og psykiatritjenester
Fra 1 september 2017 er Rus - og psykiatritjenesten samordnet, og dag - /døgndrift er i samme
enhet. Arbeidet med ny rusplan er startet og forventes ferd ig til politisk behandling vår 2018.
Planen vil utarbeides tverrsektorielt og med samarbeidende aktører. Statens føringer med
opptrappingsplan på rusfeltet gjør at det i 2018 arbeides tett med Boligtjenesten med tilbud
om booppfølging for innbyggere med ru sproblematikk. Rådmannen anbefaler at
lavterskeltilbudet på Villa`n flyttes som følge av utarbeidelse av ny byplan. Ny lokalisering av
tilbudet vil det arbeides med i 2018.

Hendelsesbasert analyse
Ringerike kommune innfører hendelsesbasert analyse som met ode i kontinuerlig
forbedringsarbeid. Denne metoden tar utgangspunkt i dagligdagse hendelser med sikte på å
finne forbedrings - punkter med resultat i endret praksis. Helse og omsorg er pilot for denne
innføringen i 2017 og 2018. Det er utarbeidet en egen hå ndb ok.

6. Tverrsektorielt samarbeid

Kommunen ønsker å ben ytte alle tilgjenge lige ressurser ved å videreutvikle og opprettholde
tverrsektorielt boligsosialt eierskap. Gjennom samarbeid og helhetstenkning skal det utvikles
tjenester som motvirker at kommunenes innbyggere blir eller forblir vanskeligstilte på
boligmarkedet.

A ktører som kommunen samarbeider med :

- Ringerike Boligstiftelse
- Blå Kors
- Frivilligsentralen
- Ringbo BBL
- Lokalt samarbeidsutvalg Ringerike sykehus og kommunene i Midt - Buskerud og

Ringerikesregionen
- Velferdsdirektoratene ( IMDi , Arbeid - og velfersdirektoratet, Husbanken,

Helsedirektoratet, Kri minalomsorgsdirektoratet, Barne - ungdoms og
familiedire k toratet)

a) Organisering og gje n nomføring av samarbeidet

Kommunen og Boligstiftelsen har e gen s amarbeidsavtale med vedtekter og løpende
dialog gjennom samarbeidsmøter.
Ringerike kommune har samarbeidsavtale med Blå Kors med tilvisningsavt ale for Blå
Kors sine utleieleiligheter.
Det er inngått en overordnet avtale med Frivi lligsentralen
Samarbeidsfora for Ringerike kommune, Boligstiftelsen og Rinbo BBL har som formål
og bedre ko mmunikasjonen til styrene i borettslag der Boligstiftelsen har eierandel.
Det er nedsatt et l okalt samarbeidsutvalg der Ringerike sykehus (Vestre Vik en) og
kommunene i Midt - Buskerud og Ringeri ksregionen har fastlagte møter .
IMDi møter Ringer i ke kommune år lig for planlegging.
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Gjennom blant annet prosjektet Helhetlig oppfølging av l avinntekts familier har
kommunen et samarbeid med Arbeid - og velferdsdirektoratet.
Ringerike kommune samarbeidet tett med Husbanken gjennom By - og
tettsted s programmet og det er inngått s amarbeidsavtale for dette . .

b) B rukerorientering

Tjenesten s kal ta utgangspunkt i brukerinnsikt. Gjennom blant annet Lean pr osesser vil
det jobbes med kontin uerlig forbedring av tjenesten gjennom forståe lse av hva som
hemmer og fremmer brukeropplevelsen innen de boligsosiale tjenesten e.

7. Kommunens målsetninger

Med utgangspunkt i den inngåtte programavtalen skal kommunen spesifi sere sine mål frem
til 2020. Målsettingene bør utformes som konkrete resultatmål.

I tabellen under skal kommunen sette inn sine valgte målsetninger, kategorisert inn under de
tre hovedmålene i strategien Bolig for velferd. Disse tre hovedmålene er igjen
operasjonalisert i 15 målsetninger for det boligsosiale arbeidet. I høyre kolonne skal
kommunen koble sine egne målsetninger opp mot disse.



11

Hovedmål 1: Alle skal ha et trygt sted å bo

Innsatsområde:
Hjelp fra midlertidig til varig bolig

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

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

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

4) Rask bosetting av flyktninger i
kommunene

Innsatsområ de:
Hjelp til å skaffe egnet bolig

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

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

7) Vanskeligstilte får veiledning om det
private leiemarkedet

8) Vanskeligstilte får hjelp til å kjøpe boli g
9) Vanskeligstilte som bor i en eid bolig skal

ha en god og trygg bosituasjon

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

Innsatsområde:
Forhindre utkastelser

1 0) Kommunene har internkontrollsystemer
for husstander som står i fare for å bli
kastet ut av boligen

Innsatsområde:
Gi oppfølging og tjenester i hjemmet

1 1) Alle med behov skal motta tilstrekkelig
med tjenester til å opprettholde et godt
boforhold.

Hovedmål 3: Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv

Innsatsområde:
Sikre god styring og målretting av
arbeidet

1 2) Det boligsosiale arbeidet er
kunnskapsbasert og godt organisert på
tvers av sektorer og forvaltningsnivåer.

1 3) Boligtilbud og tjenester utvikles i dialog
med brukerne

Innsatsområde:
Stimulere til n ytenking og sosial
innovasjon

1 4) Innovasjon og utvikling av det
boligsosiale arbeidet gjøres i samarbeid
og samhandling mellom ulike involverte
aktører

Innsatsområde:
Planlegge for gode bomiljø

1 5) Kommunene tar boligsosiale hensyn i
areal - og samfunnsplanleggin gen.
Kommunene planlegger for mange nok
boliger, og boliger og nærmiljø av god
kvalitet.
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Hovedmål 1: Alle skal ha et godt sted å bo

Kommunens målsetninger Nummer 1 - 9

Kommunen har m idlertidig bolig , med maks 3 mnd botid. 2

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

R ask bosetting av flyk t ninger i kommunen . 4

Kommunalt disp o nerte utleieboliger skal være et godt og verdig botilbud. 5

Kommunen disponerer utleieboliger av god kvalitet. De er lokalisert i
bomiljøer som fremmer sosial i nte gre ring og bidrar til sosial ut jevning .

6

Økt satsning på at v ansk e ligstilte på boligmarkedet får kjøpe egen bolig . 8

50% av startlån og tilskudd er reservert barnefamilier . 8

Minst 15% av leietakerne i komm unalt disponerte boliger skal ha fått
innvilget startlån .

8

Bostøtte er en allment kjent heldigital tjeneste . 9
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Hovedmål 2: Alle med behov for tjenester, skal få hjelp til å mestre boforholdet

Kommunens målsetninger Nummer 10 - 11

Alle som står i fare for å miste boligen , har fått tilbud om råd og
veiledning .

10

Samarbeide t mellom tjenestene er sømløst . 11

Tjenestene er rettet mot brukeren og tilpasset brukerens behov . 11

Alle tjenester har en boligsosial tilnærming i sitt arbeid . 11
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Hovedmål 3: Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv

Nummer 12 - 15

Det boligsosiale arbeidet skal ta utgangspunkt i forsknings - og
erfaringsbasert kunnskap .

12

Det bo ligsosiale arbeidet er tverrfag lig organisert med effektiv
ressursutnyttelse.

12

Boligtilbud og tjenester utvikles i dialog med brukerne. 13

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

15
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Årlig aktivitetsplan for arbeidet i kommuneprogrammet 
 

Kommune :  Ringerike kommune  

År:   2018 
 
I den årlige aktivitetsplanen skal kommunen beskrive aktiviteter som skal gjennomføres for å nå målsetningene handlingsplanen. Aktivitetsplanen skal 

omfatte både planlagte og igangsatte aktiviteter, samt prosjekter som inngår i kommunens innsats i kommuneprogrammet. Aktivitetsplanen oppdateres 

årlig, og oversendes Husbanken innen 14 februar. 

 

Hjelp til utfylling 

• Aktiviteter: Beskriv aktiviteten kort. En aktivitet kan også være en oppgave, satsing, tiltak, prosjekt m.m. • Resultatmål for aktiviteten: Beskriv 
hva man skal ha oppnådd når aktiviteten er gjennomført.  
 

• Finansiering: Beskriv hvordan aktiviteten skal finansieres (drift, egne midler eller prosjektmidler/tilskudd over statlig ordninger). Gjelder også 

aktiviteter hvor finansieringen ikke er avklart når planen utarbeides.  
 

• Beskrivelse: Beskriv aktiviteten nærmere, og hvordan den skal bidra til å nå målet.  

 
• Ansvar: Sett inn navn og ansvarlig fagavdeling for oppfølging av aktiviteten i kommunen. Eventuelt også for samarbeidspartner.  

 
• Periode: Sett inn tidspunktet for når aktiviteten skal starte og være sluttført.  

 
• Mål: Angi hvilke målsetninger fra handlingsplanen aktiviteten er knyttet til. Liste over mål med nummer ligger i tabellene. 
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Hovedmål 1: Alle skal ha et godt sted å bo 

1. Vanskeligstilte som er i en overgangsfase sikres en varig bolig 
2. Ingen skal bo i midlertidig botilbud i mer enn tre måneder 
3. Ingen barnefamilier eller unge skal tilbringe tid i midlertidig bolig 
4. Rask bosetting av flyktninger 
5. Det utvikles et variert tilbud av egnede boliger i kommunene 
6. Utleieboliger skal være av god kvalitet i et godt bomiljø 
7. Vanskeligstilte får veiledning om det private leiemarkedet 
8. Vanskeligstilte får hjelp til å kjøpe bolig 
9. Vanskeligstilte som bor i eid bolig skal ha en god og trygg bosituasjon 
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Aktivitet Resultatmål 
Hvem 

finansierer 
Beskrivelse Ansvar Periode Mål 

       

Utvikle gode rutiner for å ivareta de 

som er i midlertidig bolig. 

Kostnadsbesparende 

og effektivt. Brukeren 

er ivaretatt i sin 

situasjon. 

Internt Brukeren får hjelp med overgang til 

egnet bolig. Brukeren opplever stabilitet 

og trygghet i varig boforhold. 

Rutinene skal implementeres i 

tjenestene. 

Boligtjenesten i 

samarbeid med 

NAV. 

2018 2 

Kommunen fremskaffer bolig til leie 

for NAV til bruk for midlertidig 

botilbud ihtt rundskriv av lov om 

sosialetjenester. 

Kostnadsbesparende 

og effektivt. Brukeren 

er ivaretatt i sin 

situasjon. 

internt Kommunen sørger for å tilbyr bolig for 

utleie. 

Boligtjenesten i 

samarbeid med 

NAV. 

2018 

Vinter/vår 

2 

Karlegge bostedsløse.  Få oversikt over antall 

bostedsløse.  

Internt Fremskaffe statestikk i løpet av 2018, for 

å kartlegge videre behov for nødvendige 

tiltak. Dette i samarbeid med øvrige 

tjenester. 

Boligtjenesten i 

samarbeid med 

NAV, rus/psykisk 

helse, barnevern, 

flyktningtjenesten, 

tildelingskontoret. 

Vinter 

2018 

3 

 

Riktig bruk av leilighetene på 

Ramsrud, som blir ombygg i 

inneværene år. Estimert ferdigstilt i 

uke35. 

Leilighetene blir brukt 

til riktige leietakere. 

Internt Sette ned en arbeidsgruppe som ser på 

utfordringene rundt brukere: 1. med rus – 

ikke rus. 2.Skal det være bemanning – 

ikke bemanning. 

Rus/psykisk helse 

i samarbeid med 

boligtjenesten og 

NAV. 

Våren 

2018 

 

Gjennomgang av arbeidsoppgaver, 

utforming av forvaltning av 

utleieboligen. Fått midler til 

gjennomføring av lean prosess. For 

å se på verdikjeden. 

Økt effektivitet og 

kvalitet. 

God utnyttelse av 

boligmassen. 

KS Forbedring og effektivisering i forvaltning 

av kommunale utleieboliger. 

Avtalen med boligstiftelsen, frist på 3 

mnd oppussing/klargjøring, vurdering av 

denne. 

Boligtjenesten i 

samarbeid med 

KS. 

Vinter/vår 

2018 

5 
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Det utarbeides en behovsanalyse 

som avstemmes mot eksisterende 

boligportefølje for å planlegge 

endringer og utvikling i boligmassen. 

 

Godt bomiljø for 

leietakerne. 

Rett bolig til rett søker. 

internt Kartlegging av eksisterende boliger. 

GAP analyse.  

Boligtjenesten. 2018 6 

Effektivisering av forvaltning av 

startlån. 

Effektive 

arbeidsprosesser med 

god kvalitet og svar 

innenfor 

forfaltningslovens 

tidsfrister. 

internt Arbeidsmal – hvordan prosedyren blir 

gjennomført, fra A – Å. 

Samt digitalisering av søker. 

Boligtjenesten. 2018 8 

Kjøp av  data - utstyr og 

gjennomføre opplæring av 

personalet. 

Innen utgangen av 

2018 er 80% er 

søknadene på startlån 

og bostøtte digitale. 

Saksbehandlingen blir 

mere effetiv. Hvor stor 

stilling vil vi trenge? 

Internt Fremskaffe digitale hjelpemidler på 

boligtjenestens kontor, for opplæring og 

kompetanseheving på startlån og 

bostøtte.   

Boligtjenesten 

vinter/vår. 

2018 8 

Prosjekt «eie først» Ambisjonen er at dette 

skal bidra til at flere 

barn vokser opp i 

stabile hjem i gode 

bomiljøer samtidig 

kommunenes utgifter 

til sosialhjelp 

reduseres.   

Vi starter med : 

Internt Vi ønsker å utvikle et konsept for 

forsvarlig eieretablering for lavinntekts 

barnefamilier i tråd med den nasjonale 

strategiens mål om samarbeid på tvers 

av sektorer og forvaltningsnivåer. Dette 

innebærer utvikling av metode og 

verktøy for gjennomføring av prosessen, 

etablering av nye samarbeidsformer og 

rutiner for oppfølging over tid, samt 

evaluering av prosessen. 

Boligtjenesten i 

samarbeid med 

øvrige tjenester 

og Husbanken. 

Oppstart 

i 2018 

8 
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3 – 5 familier har fått 

kjøpt bolig.  

Rutiner på hvordan andre kan hjelpe 

bruker med å søke digitalt, både på 

startlån og bostøtte. 

«fjerne» 

papirsøknadene 

Frigi tid til rådgivning 

og veiledning.   

 Samarbeidsmøter/avtaler. 

NAV/flyktningtjenesten/helsestasjonen, 

for å motivere, informere og endre 

rutiner. 

Boligtjenesten Oppstart 

i 2018 

9/8 

Informasjonsmøter, og annonser i 

avis ol. Bostøtte skal bli allment 

kjent blant innbyggerne. 

Redusere kommunale 

kostnader.  

 Bruker media, de som jobber med 

vanskligstilte skal få mer kunnskap rundt 

bostøtte og se effekten av dette. 

Boligtjenesten. Oppsart i 

2018 

9 

Mer gjennomstrøming i komm. 

boliger. Få et mer varig boforhold. 

(startlån eller privat utleiemarked) 

Frigjøre 

kapital/boliger. 

 Informasjonsmøter/kartlegging til de som 

bor i komm. boliger. 

Bedre oppfølging i økonomisk situasjon i 

løpet av leieforholdet. 

Boligtjenesten. Oppstart 

i 2018 

8 

Informasjonsmøter med banker.  Riktig søkere til 

startlån. 

 Opplysning om målgruppe og 

virkemidler, samt målsetting om 50% av 

startlån til barnefamilier. 

Kompetanseøkning. 

Boligtjenesten. Oppstart 

i 2018 

8 

Informasjon til 

barnevern/helsestasjon/frivillige 

organisasjoner. 

Husbankens 

støtteordninger er godt 

kjent. 

 Tjenestene har kunnskap om 

Husbankens virkemidler og kan 

informere om mulighet for bruken av 

disse til sine brukere. 

Bruke samarbeidsmøter. 

Boligtjenesten. Oppstart 

i 2018 

8/9 
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Hovedmål 2: Alle med behov for tjenester, skal få hjelp til å mestre boforholdet 

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

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

 

Aktivitet Resultatmål 
Hvem 

finansierer 
Beskrivelse Ansvar Periode Mål 

Karlegge og utarbeide 

rutiner for utkastelse. 

Færre utkastelser. Internt Gjennomarbeide og utvikle 

ekstisternede og ny rutiner, for 

de som står i fare for å miste 

boligen.  

Boligtjenesten i 

samarbeid med: 

NAV 

Barnevernet 

Læringssenteret 

Tildelingskontoret 

Enhet for rus og 

psykisk helse 

2018 10 

Utvikle og drifte bo-

oppfølgingstjenesten opp 

mot flyktninger. 

Bedre  intergrering av deltakere 

i introduksjonsprogrammet,  

ivaretakelse av boligene. 

internt Utarbeidelse av felles mal for 

arbeidet,bedre integrering felles 

forståelse og rolleavklaring. 

Gjennomføre en LEAN prosess i 

arbeidet.  

Boligtjenesten og 

Læringssenteret 

NAV 

intergreingsavdelingen 

2018 

Vinter /vår 

11 
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Prosjekt som settes 

sammen tverrfaglig på 

strategisk nivå. Avklare  

miløarbeidertjenester 

/ansvar og avgrensing iht 

behovet i kommunen. 

Rett bistand til rett tid til flere. 

Mer effektivitet og 

forutsigbarhet. 

internt Samarbeid mellom lederne i de 

forskjellige avdelinger, sammen 

med nøkkelpersoner. 

Kartlegge behovet – finne 

løsninger, med fokus på bruker. 

Strategiprosess. 

 

Boligtjenesten, 

rus/psykisk helse, 

tildelingskontoret.  

Oppstart 

2018 

11 
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Hovedmål 3: Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv 

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

13. Boligtilbud og tjenester utvikles i dialog med brukerne 

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

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

god kvalitet 

Aktivitet Resultatmål 
Hvem 

finansierer 
Beskrivelse Ansvar Periode Mål 

I alt planverk skal det tas 

hensyn til boligsosiale 

forhold. 

God forankring av 

boligsosiale strategier. 

Internt Planlegge for gode bomiljøer – helhetlig 

boligplanlegging. Herunder sikre at 

boligsosialt arbeid har plass i det politiske 

planverket samt i 

økonomiplan/handlingsplan. 

Boligtjenesten i 

samarbeid med 

plankontoret. 

Oppstart 

2018 

12 

Brukerundersøkelse. Økt kunnskapsnivå på 

hvordan brukerne 

nyttegjør seg, og 

opplever våre tjenester. 

Internt Karlegge et utvalgt området i 

boligtjenesten, fra brukerperspektiv. 

Boligtjenesten. Oppstart i 

2018 

12 

Bevistgjøring av fremtidig 

tilbud og etterspørsel – 

starte arbeidet 

Kunnskap om rett bolig til 

brukere.  

Internt Finne god kilder for kunnskap av 

datagrunnlaget, som veiviseren  og andre 

relevante kilder. 

Boligtjenesten. Oppstart i 

2018 

15 

Boligsosialt kompetanse 

stategi ønsket inn i  

utviklingsenheten. 

God forankring av 

boligsosiale strategi. 

Internt Ny strategiavdeling vil bli opprettet i 

kommunen innen juni -18. Ta dette opp 

med rådmannen. 

Boligtjenesten. Oppstart i 

2018 

15 
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