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/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

Foranalysen for boligsosialt utviklingsprogram for Ringerike kommune tas til orientering. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommune er med i Husbankens boligsosiale utviklingsprogram – BASIS. 

Deltakelsen forutsetter at det iverksettes en foranalyse til det boligsosiale arbeid som 

forankres i Boligsosial Handlingsplan vedtatt i kommunestyret 30.10.2014. 

Denne foranalysen beskriver status og utfordringer på de fem strategivalgene som er vedtatt i 

«Boligsosial handlingsplan»: 

1. Øke gjennomstrømningen i kommunale utleieboliger 

2. Husleie (prinsippet om kostnadsdekkende husleie) 

3. Fra «Leie til Eie» 

4. Oppfølging i bolig med spesiell vekt på boevne 

5. Samarbeid med frivillige 

og gir en rekke anbefalinger til hvordan Ringerike kommune kan nå målsettingene som 

«Boligsosial handlingsplan» legger opp til. 

 Kostnadsdekkende husleie er ikke innført. Det er satt ned en gruppe som skal vurdere 

innføringen av dette prinsippet. Det er vår oppfatning at innføringen av prinsippet 

kanskje vil bidra til å øke husleiene slik at forskjellene mellom private og kommunale 

husleier reduseres. Det er imidlertid synspunkter på at husleier i oppgraderte og 

oppussede kommunale utleieboliger tilsvarer markedsleie i dag, og hvis 

kostnadsdekkende husleie overstiger markedsleie så vil etterspørsel etter kommunale 

utleieboliger falle. Dette forholdet kan da stimulere til nedsalg av kommunale 

utleieboliger. 

 Det drives godt arbeid knyttet til bruk av boligsosiale virkemidler, med knappe 

ressurser. Men det er for liten breddekompetanse i organisasjonens tjenesteytende 

enheter til å identifisere og ivareta brukers behov og muligheter på boligmarkedet. 

Det bør utarbeides en prosjektplan og et prosjektdirektiv for et opplæringsprosjekt 

som har som formål å øke kompetansen rundt Husbankens støtteordninger i større 
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deler av Ringerike kommune. Det anbefales at Husbankens boligsosiale 

kompetansetilskuddsordning søkes og benyttes til prosjekter der breddekompetansen i 

organisasjonen økes. Opplæringsplanen avstemmes og innrettes mot de fem 

strategivalgene som Ringerike kommune har vedtatt i forbindelse med Boligsosial 

handlingsplan. 

 Ringerike kommune har ikke noen klar strategi for hvilke boliger som bør selges 

gjennom et «leie til eie» program. Flere hevder at borettslagsleiligheter bør prioriteres 

først. Det er vår anbefaling at kommunen klargjør en strategi og lager en plan for 

hvilke boligtyper som bør selges gjennom programmet, beliggenheten til boligene, og 

vurderer hvilke boligtyper som bør gjenanskaffes etter hvert som boliger selges. Pr i 

dag er det ikke dokumentert salg til tidligere leietakere. Drammen, Skien og 

Holmestrand er intervjuet etter anbefaling fra Ringerike kommune, og disse 

kommunene har erfaringer organisering og gjennomføring av «leie til eie» program. 

Det anbefales referansebesøk til disse. 

 Oppfølging i bolig fungerer bra for de leietakere/brukere som blir involvert, og det er 

eksempler på at bruk av miljøarbeideres oppfølgingskompetanse har ført til 

selvstendiggjøring og fullt ansvar for eget liv. Der det er mange tjenesteytere 

involvert synes det som om taushetsplikt skaper barrierer for deling av informasjon til 

felles nytte i arbeidet. Det anbefales at håndtering av taushetsplikt gjennomgås med 

tanke på de som arbeider boligsosialt slik at det kan skapes mer effektive 

informasjonsstrømmer, og derigjennom mer målrettet innsats. 

Kapasiteten i miljøarbeidertjenesten er isolert sett for liten til å dekke alle 

brukeres/leietakeres behov for boveiledning og motiverende tiltak for å øke 

gjennomstrømningen i kommunale utleieboliger. Slik innsats må settes inn langt 

tidligere i leieforholdet enn i dag, og dette vil kreve flere ressurser. 

 Ressursinnsatsen vil også samlet bidra til å oppfylle ambisjonene i Boligsosial 

handlingsplan og de fem strategivalgene. Andre former for veiledning, oppfølging og 

vedlikeholdsoppgaver bør vurderes. Dette kan være et supplement til 

miljøarbeidertjenestens oppgaver, og kan søkes finansiert gjennom statlige 

tilskuddsordninger (jfr. Skien kommune). Supplerende innsats kan avlaste oppgaver i 

miljøarbeidertjenesten slik at tjenesten kan konsentrere sin innsats mot faglig rettet 

miljøarbeid. 

 Det samarbeides lite med frivillige lag og foreninger, men det er mange konstruktive 

gode forslag til hvordan frivillige kan nyttes i boligsosialt arbeid som et supplement 

til ordinære tjenester. Det anbefales at kommunen definerer hvilke oppgaver frivillige 

kan utføre etter «fadderprinsippet». Oppgavene må ikke kreve fagkompetanse. 

 Forankringen av det boligsosiale arbeidet på operativt nivå synes i stor grad å være 

ivaretatt, selv om dette arbeidet foregår fragmentert og utføres av ulike enheter i 

organisasjonen. På strategisk nivå synes derimot boligsosialt arbeid å være dårlig 

forankret i organisasjonen. Vår klare anbefaling er at kommunen oppretter en stilling 

som boligkoordinator/boligsjef med ansvar og myndighet for alt arbeid av boligsosial 
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karakter. Stillingen må også ha ansvar for kvalitetssikring opp mot planlagte og 

vedtatte planer som omhandler boliger og boligsosialt arbeid. En mulig plassering av 

stillingen er i stab under rådmann. 

 Tomgangsleie er omtalt under analysekapittelets strategivalg om å øke 

gjennomstrømningen i kommunale utleieboliger. Ringerike Boligstiftelse fastsetter 

hvert år hvilket vederlag de skal ha for å stille boligene til Ringerike kommunes 

disposisjon. Leien belastes budsjett hos NAV hvert kvartal.  

Samtidig har samarbeidsavtalen mellom Ringerike boligstiftelse og Ringerike 

kommune fastsatt at stiftelsen har 90 dagers frist med å klargjøre/oppgradere/pusse 

opp boliger ved fraflytting. Stiftelsen selv har statistikk på at de bruker 

gjennomsnittlig 58 dager på dette. Disse 58 dagene sammen med alle øvrige tilfeller 

av tomme boliger har en kostnad i form av manglende husleieinnbetaling fra 

leietakere. Tomgangsleien er i rapporten beregnet til å ha en kostnad på nærmere 8 

mill. kr i årene 2011-2014. Beregningen er gjort utfra innhentede og kvalitetssikrede 

regnskapstall fra Ringerike kommune. Reell tomgangsleie er av kommunen selv 

beregnet til kr 3 mill. for årene 2011-2014. Differansen begrunnes med kostnader for 

fellesarealer og kontorarealer i enkelte utleieboligkomplekser, samt kostnadsøkninger 

fra boligstiftelsen til kommunen som kommunen i henhold til husleieloven ikke har 

mulighet til å hente inn fra leietakere i samme omfang. 

 Vår anbefaling er at 90-dagersfristen for ferdigstilling av bolig etter utflytting bør 

revurderes. Det bør i stedet utarbeides et klassifiseringssystem som med utgangspunkt 

i behovet for oppgradering/ oppussing av den enkelte bolig definerer tids- og 

ressursbruk knyttet til dette arbeidet. Ved ledig bolig vil det framkomme hvor mange 

dagers arbeid som må påregnes for oppgradering, og ny innflyttingsdato kan da 

beregnes og tas hensyn til i tildelingsmøter. 

 Det bør også utarbeides en behovsanalyse som klart definerer hvilke krav til standard, 

størrelse og beliggenhet som skal settes til utleieboligene. Analysen avstemmes mot 

eksisterende boligportefølje slik at det framkommer hvilke boliger man skal beholde, 

hvilke boliger man kan selge og hvilke boliger man mangler. 

                               

Rådmannens vurdering 

«Boligsosial handlingsplan ble vedtatt i Ringerike kommunestyre 30.10.14. For å 

optimalisere arbeidet med realisering av planen har kommunen ansatt en prosjektleder for 

boligsosialt utviklingsprogram og i samarbeid med PricewaterhouseCoopers AS (PwC) er det 

utarbeidet en foranalyse som beskriver status og utfordringer innenfor de hovedstrategivalg 

som «Boligsosial handlingsplan» omhandler. Foranalysen gir også en rekke anbefalinger, 

som er gjengitt i denne sak. 

Rådmannen er av den oppfatning av vedlagte foranalyse gir et godt og riktig bilde av 

situasjonen når det gjelder boliger for vanskeligstilte i Ringerike kommune, og er et godt 
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utgangspunkt for kommunens videre arbeid for å realisere vedtatte «Boligsosiale 

handlingsplans» mål og strategier. 

Rådmannen vil allikevel bemerke at et av hovedmålene i planen var å redusere behovet for 

kommunale utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet med 83 boliger i perioden 

2014-2022. Ved en inkurie er det benyttet feil KOSTRA-tall på antall kommunale 

utleieboliger pr 1000 innbyggere for 2012 (det er benyttet 29 kommunale utleieboliger pr 

1000 innbyggere, mens KOSTRA-databasen i dag sier 23). 

Det er derfor noe misvisende når dette har blitt framstilt som om Ringerike kommune har en 

langt høyere boligportefølje disponibelt for gruppen enn sammenlignbare kommune. Antall 

boliger er helt i tråd med både Buskerud, KOSTRA gruppe 13 og landet for øvrig. 

Hovedmålet med strategien «Fra leie til eie» har derimot ikke primært vært å redusere antall 

kommunale boliger, men sørge for at langt flere får mulighet til å eie egen bolig og på den 

måten få ta del i den økonomiske utvikling i samfunnet, og dermed sikre forutsigbarhet for 

egen familie og egen families framtid. Det samlede måltall for overføringer av boliger kan 

derimot måtte revurderes. 

Rådmannen legger med dette fram foranalysen til politisk orientering.  

 

Vedlegg 

 Foranalyse boligsosialt utviklingsprogram, - Ringerike kommune av 12. juni 2015. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.11.2015 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Kommunalsjef Christine Myhre Bråthen 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Omsorgstjenesten - invitasjon til deltagelse i forsøk med statlig finansiering  

 

Arkivsaksnr.: 15/8820   Arkiv: 234 F00 &23  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

35/15 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 10.11.2015 

/ Eldrerådet  

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune søker ikke om deltagelse i forsøk med statlig finansiering av helse og 

omsorgstjenester. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

På vegne av regjeringen inviterer Helsedirektoratet kommuner til å søke om å delta i en 

forsøksordning med statlige kriterier for tjenestetildeling og finansiering av omsorgstjenester. 

Regjeringen ønsker at staten skal ta et større ansvar for å øke kvaliteten i omsorgstjenesten 

samt sikre kompetanse og kapasitet i helse- og omsorgssektoren 

Formålet med forsøksordningen er å sikre at de elders behov dekkes på en bedre måte enn i 

dag og sikre et mer likeverdig tilbud på tvers av kommunene for alle tjenestemottakere. 

 

Beskrivelse av saken 

Regjeringen har i statsbudsjettet for 2015 foreslått at det skal gjennomføres et forsøk med 

statlig finansiering av omsorgstjenestene. Forsøksordningen skal inkludere 20 kommuner og 

vare i 3 år med oppstart 01.05.16. Følgende tjenester inngår i forsøket: Alle opphold i 

sykehjem (inkl. rehabilitering), alle former for avlastning, trygghetsalarm, støttekontakt, 

BPA, alle former for praktisk bistand, hverdagsrehabilitering, hjemmesykepleie samt ergo- 

og fysioterapitjenester i hjemmet. 

Det legges til grunn at forsøket skal omfatte to modeller (modell A og modell B). I 

kommuner innenfor modell A skal tjenester tildeles etter statlige tildelingskriterier, en 

retningsgivende budsjettramme og en statlig finansierings- og prismodell. Eventuelle 

budsjettoverskridelser må dekkes av en statlig overslagsbevilgning. 

I kommuner innenfor modell B fortsetter kommunen å tildele tjenester som i dag. Midler til 

kommunen gis som et øremerket tilskudd fra Helsedirektoratet. Eventuelle 

budsjettoverskridelser må dekkes av kommunen selv. 

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å etablere et utredningsprosjekt for å forberede forsøket. 

Helsedirektoratet vil også få ansvaret for å gjennomføre forsøket. Helsedirektoratet har 

prosjektorganisert utrednings- og forberedelsene, og betegner prosjektet «Statlig initierte 

omsorgstjenester» (SIO-prosjektet). 
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Deltagelse i forsøket er frivillig. Kommuner som søker bestemmer ikke selv hvilken modell 

de skal delta i. Helsedirektoratet vil fordele kommuner på de to modellene, med en jevn 

fordeling av kommuner i de to modellene. Det påregnes en prosjektperiode på tre år. 

 

Modellbeskrivelse modell A:  

I forsøket skal det prøves ut om statlige tildelingskriterier og statlig finansiering gir økt 

likebehandling på tvers av kommunegrenser, samt riktigere behovsdekning. Nåværende 

tildelingsansvarlige skal fortsette å håndtere tildelinger og opprettholder sitt 

ansettelsesforhold i kommunen. Forsøket innebærer ingen avvik fra arbeidsmiljøloven. 

Ansatte ved tildelingstjenesten inngår i et tett samarbeid med Helsedirektoratet og skal etter 

avtale mellom Helsedirektoratet og kommunen følge statlige kriterier for tjenestetildeling. 

 

Modellbeskrivelse modell B:  

I forsøket skal det prøves ut om øremerket sektortilskudd til kommunen gir økt 

likebehandling på tvers av kommunegrenser, samt riktigere behovsdekning.  

 

Ved begge modeller gjelder at  

 Plikten til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten, slik at 

tjenestens omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift, jf. 

helse- og omsorgstjenestelovens 5 3-1, tredje ledd skal opprettholdes i 

forsøksperioden. 

 Kommunens planleggingsansvar for å imøtekomme fremtidige behov innen 

omsorgstjenestene opprettholdes. Kommunen skal i forsøksperioden sikre nødvendige 

investeringer i heldøgns omsorgsplasser. 

 På samme måte som i dag vil kommunen stå ansvarlig for kvaliteten på tjenesten. 

Forsøket innebærer ingen avvik fra helse- og omsorgstjenesteloven sett fra brukers 

side. Klagehåndtering og tilsyn med tjenestene blir som i dag. 

 

Økonomiske rammer under forsøksperioden: 

Omsorgstjenestene finansieres i dag gjennom kommunens frie inntekter (skatteinntekter og 

rammetilskudd), egenbetaling fra brukere, inntekter fra evt. salg av tjenester, tilskudd fra 

eksisterende øremerkede ordninger, toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester 

og andre inntekter di rekte knyttet til omsorgsvirksom heten. 

I forsøksperioden vil finansieringen som stammer fra frie inntekter bortfalle. Øvrige inntekter 

videreføres som før. 

Det legges til grunn at egenbetalingsordninger videreføres på samme reelle nivå, og at 

kommuner som deltar i forsøksordningen fortsatt utnytter de muligheter som ligger i 

eksisterende øremerkede tilskuddsordninger.  

Kommunene viderefører arbeidsgiveransvaret for sine ansatte på tildelingskontoret, slik at 

retten til å kreve kompensasjon fra NAV for fravær, videreføres for forsøkskommunene på 

linje med andre kommuner. 

Kommunene kompenseres for bortfall av frie inntekter tilsvarende kommunens netto 

driftsutgifter til omsorgstjenester året forut for forsøksperioden, tillagt den generelle veksten i 
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kommunerammen (kompensasjon for lønns- og prisvekst, samt realinntektsvekst til blant 

annet å dekke demografiske endringer). Grunnlaget vil være foreløpige regnskapstall for 

2015, jf. KOSTRA, og uttrekket vil ta utgangspunkt i kommunenes netto driftsutgifter på 

KOSTRA-funksjonene 234, 253, 254 og 261. Dersom særskilte forhold skulle tilsi det, f.eks. 

dersom det har vært feilføringer på de respektive funksjonene e.l., vil det også kunne tas 

hensyn til dette i fastsettelsen av uttrekket. 

Kommuner som deltar i modell A kompenseres gjennom en kombinasjon av et øremerket 

tilskudd og en statlig prismodell. 

Kommuner som deltar i modell B kompenseres gjennom et øremerket tilskudd. 

 

Økonomi 

De kommunene som deltar i forsøket vil få et eget inntektspåslag tilsvarende 4 % av netto 

driftsutgifter til omsorgstjenester inntektspåslaget er oppad begrenset til 25 mill. kroner pr år 

for en enkelt kommune. Påslaget vil bli gitt med 8 måneders effekt i 2016, 12 måneders 

effekt i 2077 og 2018, og 4 måneders effekt i 2019. Utmålingen av det øremerkede tilskudd 

vil skje våren 2016, forut for forsøksperioden, men etter at forsøkskommunene er bestemt. 

I modell A skal inntektspåslaget gå til tjenesteproduksjon. Inntil 500 000 kroner per 

kommune per år kan øremerkes til utgifter knyttet til prosjektgjennomføring i kommunen. 

Dersom kommunen ikke greier å produsere de tjenester som er bestilt etter de statlige 

tildelingskriterier til den stykkpris staten setter, vil kommunen måtte dekke underskuddet. 

I modell B gis inntektspåslaget som en del av det øremerkede tilskuddet til omsorgstjenester, 

uten spesifikke bindinger, men inntektspåslaget skal gå til videreutvikling av kommunale 

omsorgstjenester med vekt på kvalitetshevende tiltak, forebyggende tjenester og utvikling av 

nye tjenester. For øvrig avgjør kommunen selv den nærmere budsjettfordelingen av det 

øremerkede tilskuddet, så lenge det skjer til omsorgstjenester. 

Kostnader som ligger fast, og som i liten grad påvirkes av vedtak om tildeling av tjenester til 

den enkelte bruker, blir tilført kommunen som en øremerket årlig «rundsumstilskudd». 

Eksempler på slike kostnader er drift av tildelingskontor og den faste ledelsen i kommunens 

omsorgstjeneste. 

«Rundsumstilskuddet» vil også omfatte tjenester som kommunen tilbyr som åpne eller 

oppsøkende tjenester (eksempelvis eldresentre og oppsøkende hjemmebesøk) og uten at 

brukere må ha vedtak om denne tjenesten. 

Inntektspåslaget vil etter at forsøket er avsluttet bli trappet ned over 3 år. 

 

Kriterier for å få tjenester: 

Helsedirektoratet utvikler kriterier for tildeling av hjemmetjenester og institusjonstjenester. 

Det tas utgangspunkt i utvalgte tjenester etter helse - og omsorgstjenesteloven 5 3-2, 5 og 6 

ledd, 55 3-6 og 3-8. 

Med utgangspunkt i kommunale kriteriedokument og tjenester som rapporteres i IPLOS, har 

Helsedirektoratet utformet kriterier på et sett av tjenester. Helsedirektoratet har valgt å gjøre 

et tydelig skille mellom bolig og tjenester. Tjenestene er delt opp i to hovedkategorier; 

hjemmetjenester og institusjonstjenester. 
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Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser svært positivt på at staten initierer et sett med kriterier for å etablere 

omsorgstjenester som sikrer like tilbud i hele landet. I dag er det det enkelte kommunestyre 

som vedtar slike kriterier i egen kommune, og angir med dette hvilket nivå (også 

kostnadsnivå) den enkelte kommune skal ha. Dette fører til forskjellsbehandling av 

omsorgstrengende fra kommune til kommune. Vi ser allerede i dag en uheldig utvikling av 

dette, ved at omsorgstrengende velger å flytte mellom kommuner for å få det tilbudet de 

mener de trenger (omsorgsflyktninger). 

Organisatorisk er det ikke noe i veien for at Ringerike kommune søker å få delta i et slikt 

prosjekt. Kommunen har et kompetansemessig sterkt tildelingskontor, adskilt fra 

tjenesteproduksjonen, og kan enkelt dokumentere de krav direktoratet setter til deltakerne er 

oppfylt. 

Driftsmessig er rådmannen svært betenkt når det gjelder flere forhold som ligger i slik 

prosjektdeltagelse: 

1. Ringerike kommune er kommet langt, men er ikke ferdig med de omstillingsprosesser 

som er nødvendig for å sikre bærekraftige tjenester og nødvendig framtidsrettet 

utvikling innen helse og omsorgsfeltet. Å legge et slikt stort prosjekt inn i 

kommunens mest kostnadskrevende og personellintensive virksomhet parallelt med 

de prosesser som må videreføres, vil kunne virke svært forstyrrende på det pågående 

arbeid med å harmonisere tjenestetilbudet til de disponible rammer. 

For mange kan det sikkert være fristende å se for seg en 4 % økning av rammene i en 

3-års periode, men så skal dette trekkes tilbake, og vi utsetter dermed i realiteten 

gjennomføringen av de nødvendige prosesser som nå pågår. Det er etter rådmannens 

syn svært viktig at organisasjonen nå holder fokus på de mål og strategier som er 

valgt, og ikke avspores av prosjektdeltagelse som kun vil være et eksperiment. 

2. Prosjektet vil trekke ut helse og omsorgstjenestens budsjett fra kommunens budsjett, 

for så å tilbakeføre dette (tillagt 4 %) som øremerkede midler. Et slikt valg ville være 

å frata rådmannen muligheten for også å innbefatte denne tjenesten i det 

omstillingsarbeidet som pågår. Sett i relasjon til den store andel disse tjenestene 

utgjør i budsjettet, og dermed rådmannens handlingsrom, vil dette bety at de andre 

enheter i kommunen vil «måtte bære belastningene» med de pågående 

endringsprosesser/kostnadsreduksjoner alene, med de konsekvenser dette ville 

medføre.  

3. Ringerike kommune innførte en ordning i 2008 der de operative enheter i 

omsorgstjenesten fikk tilført økonomiske ressurser knyttet opp i mot de tjenester som 

tildelingskontoret tildelte og som enhetene skulle utføre. De enkelte tjenestene var 

kostnadsberegnet (stykkpris), og enhetene fikk tilført ressurser hver måned i forhold 

til det som var bestilt (ISF
i
-modell/Bestiller-utførermodell). Dette var også året 

utgiftene til helse og omsorg «eksploderte». Det er mulig dette skjedde fordi de 

faktiske utgiftene ble synliggjort og realisert, eller fordi tildelingskriteriene var «for 

slakke», men modellen ble også forskjellig mottatt, bl.a. fordi mange mente den 

«banet vei» for større bruk av private aktører i tjenesten. Kommunen forlot denne 
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modellen i 2012, men det statlige prosjektet som direktoratet inviterer til deltagelse i 

er basert på samme tankegang, riktignok nå med statlige tildelingskriterier.  

Rådmannen hadde ikke vært så bekymret dersom man kunne garantere at en deltagelse i 

forsøket fra Ringerike kommunes side kunne garanteres å havne i modell B. Det er 

uttrykkelig presisert fra direktoratets side at dette kan ikke deltagende kommuner selv 

påvirke. Rådmannen er også skeptisk til at kommunen skal garantere nødvendige 

investeringer i heldøgns omsorgsplasser i forsøksperioden, når tildeling av tjenester skal skje 

etter kriterier kommunen selv ikke har bestemt. En deltakelse i dette prosjektet vil i realiteten 

frata kommunestyret styringsretten over disse tjenestene i prosjektperioden. 

Ut fra en helhetlig vurdering, og med bakgrunn i den prosessen kommunen er inne i, vil ikke 

rådmannen anbefale at det søkes om deltagelse på nåværende tidspunkt. Rådmannen ser 

allikevel en rekke positive effekter for omsorgstjenesten selv om man ikke deltar aktivt i 

selve prosjektet. De statlige tildelingskriterier, kostnadsnøkler og analyser vil være fullt 

tilgjengelige for «benchmarking» i forhold til Ringerike kommunes tildelingskriterier og 

kostnadsnivå i hele forsøksperioden. Likeens de evalueringsdata og erfaringsgrunnlag som 

måtte komme i ettertid, selv om Ringerike kommune ikke aktivt deltar på nåværende 

tidspunkt. 

 

Vedlegg 

 Omsorgstjenesten - invitasjon til deltagelse i forsøk med statlig finansiering 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.10.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Kommunalsjef: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Forslag til vedtak: 

 

Vedlagte forslag til ny serviceerklæring for helse og omsorgstjenester i Ringerike kommune 

vedtas. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Politisk vedtatte serviceerklæringer har til hensikt å tydeliggjøre hvilke forventninger 

brukeren kan stille til tjenestene samt hvilke rettigheter og plikter som gjelder i forholdet 

mellom bruker og tjenesteleverandør. 

I spørsmålet om bruker eller pårørende skal være tilfreds med tjenesten (innhold, leveranse 

og presentasjon) er derfor serviceerklæring helt nødvendig for å klargjøre hvilke 

forventninger innbyggerne kan ha til tjenestene. En serviceerklæring er en ensidig lovnad, og 

svært forpliktende for tjenesteapparatet. Samtidig vil dokumentet kunne legge til rette for et 

godt samarbeid mellom bruker, pårørende og tjenesteyter. 

Forslaget til serviceerklæring har blitt til gjennom innspill fra verneombud og 

«forflytningsmedarbeidere», representanter fra «hverdagsrehabilitering», fysio - og 

ergoterapitjenesten og Tildelingskontoret. Forslaget er ført i pennen av en arbeidsgruppe 

bestående av Rune Faksvåg, Marianne Ruhmor Berge og Anette Sulland. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen oppfatter forslaget til serviceerklæring som et godt og oppklarende dokument når 

det gjelder hvilke forventninger brukere, pårørende og andre kan ha til helse og 

omsorgstjenestene i Ringerike kommune, og anbefaler dette vedtatt. 

Rådmannen er oppmerksom på at et foreløpig utkast er tatt i bruk og publisert på kommunens 

hjemmeside 20. juli d.å.. Endelig serviceerklæring vil bli implementert etter politisk 

behandling i november 2015. 

 

Vedlegg 

 Forslag til serviceerklæring for helse- og omsorgstjenester i Ringerike kommune 
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 Ringerike kommune, 02.11.2015 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Kommunalsjef: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf 909 99 923 
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Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommune er med i Husbankens boligsosiale utviklingsprogram – BASIS. 

Deltakelsen forutsetter at det iverksettes en foranalyse til det boligsosiale arbeid som 

forankres i Boligsosial Handlingsplan vedtatt i kommunestyret 30.10.2014. 

Denne foranalysen beskriver status og utfordringer på de fem strategivalgene som er vedtatt 

i «Boligsosial handlingsplan»: 

1. Øke gjennomstrømningen i kommunale utleieboliger 

2. Husleie (prinsippet om kostnadsdekkende husleie) 

3. Fra «Leie til Eie» 

4. Oppfølging i bolig med spesiell vekt på boevne 

5. Samarbeid med frivillige 

og gir en rekke anbefalinger til hvordan Ringerike kommune kan nå målsettingene som 

«Boligsosial handlingsplan» legger opp til. 

 Kostnadsdekkende husleie er ikke innført. Det er satt ned en gruppe som skal 

vurdere innføringen av dette prinsippet. Det er vår oppfatning at innføringen av 

prinsippet kanskje vil bidra til å øke husleiene slik at forskjellene mellom private og 

kommunale husleier reduseres. Det er imidlertid synspunkter på at husleier i 

oppgraderte og oppussede kommunale utleieboliger tilsvarer markedsleie i dag, og 

hvis kostnadsdekkende husleie overstiger markedsleie så vil etterspørsel etter 



kommunale utleieboliger falle. Dette forholdet kan da stimulere til nedsalg av 

kommunale utleieboliger. 

 Det drives godt arbeid knyttet til bruk av boligsosiale virkemidler, med knappe 

ressurser. Men det er for liten breddekompetanse i organisasjonens tjenesteytende 

enheter til å identifisere og ivareta brukers behov og muligheter på boligmarkedet. 

Det bør utarbeides en prosjektplan og et prosjektdirektiv for et opplæringsprosjekt 

som har som formål å øke kompetansen rundt Husbankens støtteordninger i større 

deler av Ringerike kommune. Det anbefales at Husbankens boligsosiale 

kompetansetilskuddsordning søkes og benyttes til prosjekter der breddekompetansen 

i organisasjonen økes. Opplæringsplanen avstemmes og innrettes mot de fem 

strategivalgene som Ringerike kommune har vedtatt i forbindelse med Boligsosial 

handlingsplan. 

 Ringerike kommune har ikke noen klar strategi for hvilke boliger som bør selges 

gjennom et «leie til eie» program. Flere hevder at borettslagsleiligheter bør 

prioriteres først. Det er vår anbefaling at kommunen klargjør en strategi og lager en 

plan for hvilke boligtyper som bør selges gjennom programmet, beliggenheten til 

boligene, og vurderer hvilke boligtyper som bør gjenanskaffes etter hvert som 

boliger selges. Pr i dag er det ikke dokumentert salg til tidligere leietakere. 

Drammen, Skien og Holmestrand er intervjuet etter anbefaling fra Ringerike 

kommune, og disse kommunene har erfaringer organisering og gjennomføring av 

«leie til eie» program. Det anbefales referansebesøk til disse. 

 Oppfølging i bolig fungerer bra for de leietakere/brukere som blir involvert, og det er 

eksempler på at bruk av miljøarbeideres oppfølgingskompetanse har ført til 

selvstendiggjøring og fullt ansvar for eget liv. Der det er mange tjenesteytere 

involvert synes det som om taushetsplikt skaper barrierer for deling av informasjon 

til felles nytte i arbeidet. Det anbefales at håndtering av taushetsplikt gjennomgås 

med tanke på de som arbeider boligsosialt slik at det kan skapes mer effektive 

informasjonsstrømmer, og derigjennom mer målrettet innsats. 

Kapasiteten i miljøarbeidertjenesten er isolert sett for liten til å dekke alle 

brukeres/leietakeres behov for boveiledning og motiverende tiltak for å øke 

gjennomstrømningen i kommunale utleieboliger. Slik innsats må settes inn langt 

tidligere i leieforholdet enn i dag, og dette vil kreve flere ressurser. 

 Ressursinnsatsen vil også samlet bidra til å oppfylle ambisjonene i Boligsosial 

handlingsplan og de fem strategivalgene. Andre former for veiledning, oppfølging og 

vedlikeholdsoppgaver bør vurderes. Dette kan være et supplement til 

miljøarbeidertjenestens oppgaver, og kan søkes finansiert gjennom statlige 

tilskuddsordninger (jfr. Skien kommune). Supplerende innsats kan avlaste oppgaver i 

miljøarbeidertjenesten slik at tjenesten kan konsentrere sin innsats mot faglig rettet 

miljøarbeid. 



 Det samarbeides lite med frivillige lag og foreninger, men det er mange konstruktive 

gode forslag til hvordan frivillige kan nyttes i boligsosialt arbeid som et supplement 

til ordinære tjenester. Det anbefales at kommunen definerer hvilke oppgaver 

frivillige kan utføre etter «fadderprinsippet». Oppgavene må ikke kreve 

fagkompetanse. 

 Forankringen av det boligsosiale arbeidet på operativt nivå synes i stor grad å være 

ivaretatt, selv om dette arbeidet foregår fragmentert og utføres av ulike enheter i 

organisasjonen. På strategisk nivå synes derimot boligsosialt arbeid å være dårlig 

forankret i organisasjonen. Vår klare anbefaling er at kommunen oppretter en stilling 

som boligkoordinator/boligsjef med ansvar og myndighet for alt arbeid av 

boligsosial karakter. Stillingen må også ha ansvar for kvalitetssikring opp mot 

planlagte og vedtatte planer som omhandler boliger og boligsosialt arbeid. En mulig 

plassering av stillingen er i stab under rådmann. 

 Tomgangsleie er omtalt under analysekapittelets strategivalg om å øke 

gjennomstrømningen i kommunale utleieboliger. Ringerike Boligstiftelse fastsetter 

hvert år hvilket vederlag de skal ha for å stille boligene til Ringerike kommunes 

disposisjon. Leien belastes budsjett hos NAV hvert kvartal.  

Samtidig har samarbeidsavtalen mellom Ringerike boligstiftelse og Ringerike 

kommune fastsatt at stiftelsen har 90 dagers frist med å klargjøre/oppgradere/pusse 

opp boliger ved fraflytting. Stiftelsen selv har statistikk på at de bruker 

gjennomsnittlig 58 dager på dette. Disse 58 dagene sammen med alle øvrige tilfeller 

av tomme boliger har en kostnad i form av manglende husleieinnbetaling fra 

leietakere. Tomgangsleien er i rapporten beregnet til å ha en kostnad på nærmere 8 

mill. kr i årene 2011-2014. Beregningen er gjort utfra innhentede og kvalitetssikrede 

regnskapstall fra Ringerike kommune. Reell tomgangsleie er av kommunen selv 

beregnet til kr 3 mill. for årene 2011-2014. Differansen begrunnes med kostnader for 

fellesarealer og kontorarealer i enkelte utleieboligkomplekser, samt 

kostnadsøkninger fra boligstiftelsen til kommunen som kommunen i henhold til 

husleieloven ikke har mulighet til å hente inn fra leietakere i samme omfang. 

 Vår anbefaling er at 90-dagersfristen for ferdigstilling av bolig etter utflytting bør 

revurderes. Det bør i stedet utarbeides et klassifiseringssystem som med 

utgangspunkt i behovet for oppgradering/ oppussing av den enkelte bolig definerer 

tids- og ressursbruk knyttet til dette arbeidet. Ved ledig bolig vil det framkomme 

hvor mange dagers arbeid som må påregnes for oppgradering, og ny innflyttingsdato 

kan da beregnes og tas hensyn til i tildelingsmøter. 

 Det bør også utarbeides en behovsanalyse som klart definerer hvilke krav til 

standard, størrelse og beliggenhet som skal settes til utleieboligene. Analysen 

avstemmes mot eksisterende boligportefølje slik at det framkommer hvilke boliger 

man skal beholde, hvilke boliger man kan selge og hvilke boliger man mangler. 

                               



Rådmannens vurdering 

«Boligsosial handlingsplan ble vedtatt i Ringerike kommunestyre 30.10.14. For å 

optimalisere arbeidet med realisering av planen har kommunen ansatt en prosjektleder for 

boligsosialt utviklingsprogram og i samarbeid med PricewaterhouseCoopers AS (PwC) er 

det utarbeidet en foranalyse som beskriver status og utfordringer innenfor de 

hovedstrategivalg som «Boligsosial handlingsplan» omhandler. Foranalysen gir også en 

rekke anbefalinger, som er gjengitt i denne sak. 

Rådmannen er av den oppfatning av vedlagte foranalyse gir et godt og riktig bilde av 

situasjonen når det gjelder boliger for vanskeligstilte i Ringerike kommune, og er et godt 

utgangspunkt for kommunens videre arbeid for å realisere vedtatte «Boligsosiale 

handlingsplans» mål og strategier. 

Rådmannen vil allikevel bemerke at et av hovedmålene i planen var å redusere behovet for 

kommunale utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet med 83 boliger i perioden 

2014-2022. Ved en inkurie er det benyttet feil KOSTRA-tall på antall kommunale 

utleieboliger pr 1000 innbyggere for 2012 (det er benyttet 29 kommunale utleieboliger pr 

1000 innbyggere, mens KOSTRA-databasen i dag sier 23). 

Det er derfor noe misvisende når dette har blitt framstilt som om Ringerike kommune har en 

langt høyere boligportefølje disponibelt for gruppen enn sammenlignbare kommune. Antall 

boliger er helt i tråd med både Buskerud, KOSTRA gruppe 13 og landet for øvrig. 

Hovedmålet med strategien «Fra leie til eie» har derimot ikke primært vært å redusere antall 

kommunale boliger, men sørge for at langt flere får mulighet til å eie egen bolig og på den 

måten få ta del i den økonomiske utvikling i samfunnet, og dermed sikre forutsigbarhet for 

egen familie og egen families framtid. Det samlede måltall for overføringer av boliger kan 

derimot måtte revurderes. 

Rådmannen legger med dette fram foranalysen til politisk orientering.  

 

Vedlegg 

 Foranalyse boligsosialt utviklingsprogram, - Ringerike kommune av 12. juni 2015. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.11.2015 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Kommunalsjef Christine Myhre Bråthen 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 



 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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Sammendrag

Ringerike kommune er med i Husbankens boligsosiale utviklingsprogram – BASIS. Deltakelsen forutsetter at
det iverksettes en foranalyse til det boligsosiale arbeid som forankres i Boligsosial Handlingsplan vedtatt i
kommunestyret 30.10.2014.

Denne foranalysen beskriver status og utfordringer på de fem strategivalgene som er vedtatt i Boligsosial
handlingsplan, og gir også anbefalinger til hvordan Ringerike kommune kan nå målsettingene som Boligsosial
handlingsplan legger opp til.

Arbeidet er utført ved hjelp av datainnsamling (dokumentinnsamling) og intervjuer.

Dagens organisering av det boligsosiale arbeidet for vanskeligstilte i boligmarkedet i Ringerike kommune har i
hovedsak fire aktører; NAV, Helse- og omsorg, Teknisk Forvaltning og Ringerike Boligstiftelse. Arbeidet utføres
av disse aktørene, og det er etablert noen samhandlingsarenaer:

 Den praktiske forvaltningen av inn- og utflytting, inspeksjon og utsjekk av boliger, vurdering av behov
for vedlikehold/oppussing, utstedelse av kontrakter mv håndteres av Teknisk Forvaltning.

 Tildeling av bolig foregår i et tildelingsmøte med rus/psykiatritjenesten og boligsosialt team (NAV).
 Oppfølging av brukere gjøres av rus/psykiatritjenesten og boligsosialt team. Flyktningeteamet følger

opp flyktninger.
 Normalt vedlikehold og oppgradering/oppussing av boliger utføres av Ringerike Boligstiftelse
 Skader og mangler som følge av unormal slitasje utbedres av Teknisk forvaltning
 Økonomisk rådgivning og behandling av startlån foregår i NAV
 Samarbeidsmøter mellom Ringerike kommune og Ringerike boligstiftelse har deltakelse fra Teknisk

(kommunalsjef, avd.leder Teknisk forvaltning), Helse- og omsorg (kommunalsjef) og Ringerike
boligstiftelse (med Eiendomsservice).

Samarbeidsmøtet mellom Ringerike kommune og Ringerike boligstiftelse er sammen med det interne ukentlige
tildelingsmøtet i kommunen de to viktigste samhandlingsfora som formelt er etablert. Utover dette er det
etablert uformelle samhandlingskanaler som bidrar til at boligsosialt arbeid ivaretas i kommunen.
Samhandlingen preges av etablerte personlige kontaktpunkter mellom enkeltpersoner, og kan framstå som at
den som «maser» får utført oppgaver og blir prioritert foran andre. Dette henger klart sammen med
ressurssituasjonen og etablerte arbeidsmønstre der tidsfaktoren er en knapphet.

Analysen av det boligsosiale arbeidet er utført og framstilt basert på de fem strategivalg som følger av
Boligsosial handlingsplan. Det henvises til kapittel «Analyse av boligsosialt arbeid i Ringerike kommune» for
detaljert oversikt. Men kort oppsummert er vår oppfatning at det gjøres for liten innsats for å bidra til å øke
gjennomstrømningen i kommunale utleieboliger. Dette gjelder både i form av boligoppfølging ved at leietakere
ikke blir fanget opp tidlig nok til å kunne klare å etablere nytt, eget boforhold enten ved kjøp (startlån),
gjennom «leie til eie» program, eller etablering av privat leieavtale. Men også ved at tidsavgrensede treårs-
kontrakter blir forlenget fordi oppfølgingsarbeid i mange tilfeller ikke iverksettes før leiekontrakten
framkommer på en termineringsliste tre måneder før terminering. Når boforholdet ikke har endret seg blir
kontraktene forlenget.

Kostnadsdekkende husleie er ikke innført. Det er satt ned en gruppe som skal vurdere innføringen av dette
prinsippet. Det er vår oppfatning at innføringen av prinsippet kanskje vil bidra til å øke husleiene slik at
forskjellene mellom private og kommunale husleier reduseres. Det er imidlertid synspunkter på at husleier i
oppgraderte og oppussede kommunale utleieboliger tilsvarer markedsleien i dag, og hvis kostnadsdekkende
husleie overstiger markedsleien så vil etterspørsel etter kommunale utleieboliger falle. Dette forholdet kan da
stimulere til nedsalg av kommunale utleieboliger.

Det drives godt arbeid knyttet til bruk av boligsosiale virkemidler, med knappe ressurser. Men det er for liten
breddekompetanse i organisasjonens tjenesteytende enheter til å identifisere og ivareta brukers behov og
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muligheter på boligmarkedet. Det bør utarbeides en prosjektplan og et prosjektdirektiv for et
opplæringsprosjekt som har som formål å øke kompetansen rundt Husbankens støtteordninger i større deler av
Ringerike kommune. Det anbefales at Husbankens boligsosiale kompetansetilskuddsordning søkes og benyttes
til prosjekter der breddekompetansen i organisasjonen økes. Opplæringsplanen avstemmes og innrettes mot de
fem strategivalgene som Ringerike kommune har vedtatt i forbindelse med Boligsosial handlingsplan.

Ringerike kommune har ikke noen klar strategi for hvilke boliger som bør selges gjennom et «leie til eie»
program. Flere hevder at borettslagsleiligheter bør prioriteres først. Det er vår anbefaling at kommunen
klargjør en strategi og lager en plan for hvilke boligtyper som bør selges gjennom programmet, beliggenheten til
boligene, og vurderer hvilke boligtyper som bør gjenanskaffes etter hvert som boliger selges. Pr i dag er det ikke
dokumentert salg til tidligere leietakere. Drammen, Skien og Holmestrand er intervjuet etter anbefaling fra
Ringerike, og disse kommunene har erfaringer med organisering og gjennomføring av «leie til eie» program.
Det anbefales referansebesøk til disse.

Oppfølging i bolig fungerer bra for de leietakere/brukere som blir involvert, og det er eksempler på at bruk av
Boligsosialt teams oppfølgingskompetanse har ført til selvstendiggjøring og fullt ansvar for eget liv. Der det er
mange tjenesteytere involvert synes det som om taushetsplikt skaper barrierer for deling av informasjon til
felles nytte i arbeidet. Det anbefales at håndtering av taushetsplikt gjennomgås med tanke på de som arbeider
boligsosialt slik at det kan skapes mer effektive informasjonsstrømmer, og derigjennom mer målrettet innsats.

Kapasiteten i Boligsosialt team er isolert sett for liten til å dekke alle brukeres/leietakeres behov for
boveiledning og motiverende tiltak for å øke gjennomstrømningen i kommunale utleieboliger. Slik innsats må
settes inn langt tidligere i leieforholdet enn i dag, og dette vil kreve flere ressurser. Ressursinnsatsen vil også
samlet bidra til å oppfylle ambisjonene i Boligsosial handlingsplan og de fem strategivalgene. Andre former for
veiledning, oppfølging og vedlikeholdsoppgaver bør vurderes. Dette kan være et supplement til
miljøarbeidertjenestens oppgaver, og kan søkes finansiert gjennom statlige tilskuddsordninger (jfr Skien
kommune). Supplerende innsats kan avlaste oppgaver i miljøarbeidertjenesten slik at tjenesten kan konsentrere
sin innsats mot faglig rettet miljøarbeid.

Det samarbeides lite med frivillige lag og foreninger, men det er mange konstruktive gode forslag til hvordan
frivillige kan nyttes i boligsosialt arbeid som et supplement til ordinære tjenester. Det anbefales at kommunen
definerer hvilke oppgaver frivillige kan utføre etter «fadderprinsippet». Oppgavene må ikke kreve
fagkompetanse.

Forankringen av det boligsosiale arbeidet på operativt nivå synes i stor grad å være ivaretatt, selv om dette
arbeidet foregår fragmentert og utføres av ulike enheter i organisasjonen.

På strategisk nivå synes derimot boligsosialt arbeid å være dårlig forankret i organisasjonen. Vår klare
anbefaling er at kommunen oppretter en stilling som boligkoordinator/boligsjef med ansvar og myndighet for
alt arbeid av boligsosial karakter. Stillingen må også ha ansvar for kvalitetssikring opp mot planlagte og
vedtatte planer som omhandler boliger og boligsosialt arbeid. En mulig plassering av stillingen er i stab under
rådmann.

Tomgangsleie er omtalt under analysekapittelets strategivalg om å øke gjennomstrømningen i kommunale
utleieboliger. Ringerike Boligstiftelse fastsetter hvert år hvilket vederlag de skal ha for å stille boligene til
Ringerike kommunes disposisjon. Leien belastes budsjett hos NAV hvert kvartal. Samtidig har
samarbeidsavtalen mellom Ringerike boligstiftelse og Ringerike kommune fastsatt at stiftelsen har 90 dagers
frist med å klargjøre/oppgradere/pusse opp boliger ved fraflytting. Stiftelsen selv har statistikk på at de bruker
gjennomsnittlig 58 dager på dette.

Disse 58 dagene sammen med alle øvrige tilfeller av tomme boliger har en kostnad i form av manglende
husleieinnbetaling fra leietakere. Tomgangsleien er i rapporten beregnet til å ha en kostnad på nærmere 8 mill
kr i årene 2011-2014. Beregningen er gjort utfra innhentede og kvalitetssikrede regnskapstall fra Ringerike
kommune. Reell tomgangsleie er av kommunen selv beregnet til kr 3 mill for årene 2011-2014. Differansen
begrunnes med kostnader for fellesarealer og kontorarealer i enkelte utleieboligkomplekser, samt
kostnadsøkninger fra boligstiftelsen til kommunen som kommunen i henhold til husleieloven ikke har mulighet
til å hente inn fra leietakere i samme omfang.
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Vår anbefaling er at 90-dagersfristen for ferdigstilling av bolig etter utflytting bør revurderes. Det bør i stedet
utarbeides et klassifiseringssystem som med utgangspunkt i behovet for oppgradering/ oppussing av den
enkelte bolig definerer tids- og ressursbruk knyttet til dette arbeidet. Ved ledig bolig vil det framkomme hvor
mange dagers arbeid som må påregnes for oppgradering, og ny innflyttingsdato kan da beregnes og tas hensyn
til i tildelingsmøter.

Det bør også utarbeides en behovsanalyse som klart definerer hvilke krav til standard, størrelse og beliggenhet
som skal settes til utleieboligene. Analysen avstemmes mot eksisterende boligportefølje slik at det framkommer
hvilke boliger man skal beholde, hvilke boliger man kan selge og hvilke boliger man mangler.

Boligsosial handlingsplan har et hovedmål om å redusere behovet for kommunale utleieboliger for
vanskeligstilte på boligmarkedet med 83 boliger i perioden 2014-2022. Som vi har påpekt i analysen er det
benyttet feil KOSTRA-tall på antall kommunale utleieboliger pr 1000 innbyggere for 2012. Det er benyttet 29
kommunale utleieboliger pr 1000 innbyggere, mens KOSTRA-databasen (i dag) sier 23.

Dersom hovedmålsettingen om å redusere behovet for kommunale utleieboliger er satt på bakgrunn av et høyt
antall disponible boliger, bør denne revurderes fordi antallet kommunale utleieboliger synes å være helt i tråd
med både Buskerud, Kostragruppe 13 og landet for øvrig.

Forbehold

Denne rapport er utarbeidet for Ringerike kommunes interne bruk i forbindelse deltagelse i Husbankens
Boligsosiale utviklingsprogram, jamfør engasjementsbrev datert 25.02 2015.

Våre vurderinger bygger på faktainformasjon som har fremkommet i intervjuer med ansatte og andre
informanter og dokumentasjon som Ringerike kommune har gjort tilgjengelig for oss. PricewaterhouseCoopers
(PwC) har ikke foretatt noen selvstendig verifisering av informasjonen som har fremkommet, og vi innestår
ikke for at den er fullstendig, korrekt og presis. PwC har ikke utført noen form for revisjon eller
kontrollhandlinger av Ringerike kommunes virksomhet. Rapporten inneholder materiale som er konfidensiell
for Ringerike kommune og PwC.

Ringerike kommune har rett til å benytte informasjonen i denne rapporten i sin virksomhet, i samsvar med
forretningsvilkårene som er vedlagt vårt engasjementsbrev. Rapporten og/eller informasjon fra rapporten skal
ikke benyttes for andre formål eller distribueres til andre uten skriftlig samtykke fra PwC. PwC påtar seg ikke
noe ansvar for tap som er lidt av Ringerike kommune eller andre som følge av at vår rapport eller utkast til
rapport er distribuert, gjengitt eller på annen måte benyttet i strid med disse bestemmelsene eller
engasjementsbrevet.

PwC beholder opphavsrett og alle andre immaterielle rettigheter til rapporten samt ideer, konsepter, modeller,
informasjon og know-how som er utviklet i forbindelse med vårt arbeid.

Enhver handling som gjennomføres på bakgrunn av vår rapport foretas på eget ansvar.
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Målsetting for prosjektet

Mandat
Mandatet for oppdraget er beskrevet i konkurransegrunnlaget og i vedlegget Del III bilag foranalyse:

«Ringerike kommune skal anskaffe en analyse som skal supplere allerede vedtatt Boligsosial handlingsplan, for
at arbeidet skal optimaliseres. Som deltaker i Husbankens Boligsosiale utviklingsprogram skal Ringerike
kommune de neste årene arbeide systematisk med å utvikle en helhetlig og lokalt tilpasset politikk for de
vanskeligstilte på boligmarkedet. Kommunens boligsosiale handlingsplan er utarbeidet for 2015 – 2022 den gir
grunnlag for beslutning om strategisk og operative mål og tiltak frem mot 2022. Planen ble vedtatt politisk
30.10.14.

Husbanken er regjeringens sentrale verktøy for gjennomføring av boligpolitikken. Felles målsetting er
forebygging og bekjempelse av fattigdom og bostedsløshet ved økt boligsosial aktivitet og kompetanse i
kommunene. Gjennom boligsosialt utviklingsprogram inviterer Husbanken kommuner med boligsosiale
utfordringer til et felles løft. Husbanken definerer boligsosialt arbeid med; ”alle tiltak, virkemidler og tjenester
som må til for at vanskeligstilte kan bosette seg og bli boende” (www.Husbanken.no).»

Organisering av arbeidet
Ringerike kommune har opprettet stilling som prosjektleder for boligsosialt utviklingsprogram. Det er tenkt at
denne stillingen skal koordinere det interne arbeidet som knyttes til gjennomføringen av det boligsosiale
utviklingsprogrammet i tråd med Husbankens BASIS-program.

Organiseringen av arbeidet er etter oppstartsmøtet blitt slik:

Prosjekteier (PE)
Styringsgruppe (SG)
Ringerike kommune

Prosjektansvarlig (PA)
Kommunalsjef

Helse, omsorg og velferd

Prosjektmedarbeidere
PwC

Prosjektdeltaker/aktør
Eiendom

Ringerike kommune

Prosjektdeltaker/aktør
Helse, omsorg og NAV
Ringerike kommune

Prosjektdeltaker/aktør
Ringerike boligstiftelse

Eiendomsservice

Prosjektleder
Ringerike kommune

Prosjektleder
PwC
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Ringerike kommune er prosjekteier, kommunalsjef helse og omsorg er prosjektansvarlig, og den operative
funksjonen er tillagt prosjektleder. Prosjektleder ivaretar i praksis alle rollene, med delegert fullmakt fra
kommunalsjef og rådmann.

PwCs prosjektteam består av prosjektleder og prosjektmedarbeidere.

Sentrale prosjektdeltakere og aktører fra Ringerike kommune var sentrale medarbeidere i:

 Teknisk Forvaltning (eiendomsseksjonen)

 Kommunalavdelingen for helse og omsorg (tildelingskontoret, kommunalsjef, rus/psykisk helse)

 NAV (avd.leder, boligsosialt team, øk.rådgivning og startlån, og flyktningetjenesten)

 Ringerike Boligstiftelse (styreleder, og representanter fra Eiendomsservice)

Metode
Metodisk tilnærming til dette prosjektet har vært dokumentinnsamling og intervju.

I og med at Ringerike kommune har en dedikert intern prosjektleder for dette arbeidet har det vært naturlig at
alle bestillinger fra PwCs side har gått gjennom denne. Dokumentinnsamlingen har således kommet fra både
Boligstiftelsen, NAV, kommunalavdelingen, Teknisk Forvaltning.

Metodisk gjennomføring er basert på PwCs metodiske rammeverk Transform. Prosjektet er gjennomført i fire
faser:

 Planlegging

 Kartlegging

 Analyse

 Rapport

I kartleggingsfasen har det vært gjennomført intervjuer med utvalgte medarbeidere innen de ulike enheter og
funksjoner. Intervjuene ble gjennomført 25. og 26. mars i rådhuset og i NAVs lokaler. I tillegg har det vært
gjennomført telefonintervjuer i etterkant.

Følgende personer er intervjuet:

Navn Enhet Funksjon Intervjumøte Telefonintervju
Roger Sørslett Teknisk Forvaltning Avd.leder 
Geir Johansen Teknisk Forvaltning Konsulent 
Torunn Kaspersen Teknisk Forvaltning Konsulent 
Cicilie Ingrirud Bestillerenheten Enhetsleder 
Beate Jensen Bestillerenheten Konsulent 
Christine Myhre
Bråthen

Komm.avd Helse/omsorg Komm.sjef 

Kjellaug Myrseth Rus/psykisk helse Avd.leder 
Marthe Moseng Rus/psykisk helse Konsulent 
Jan Andreassen Rus/psykisk helse Miljøarbeider 
Ingrid Nicolaisen Rus/psykisk helse Ruskonsulent 
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Gjermund Brekke Ringerike Boligstiftelse Styreleder 
Edgar Brentebråten Eiendomsservice 
Tor B. Aslaksrud Eiendomsservice 
Elin Stein NAV Avd.leder 
Tove Emilsen NAV/Boligsosialt team 
Nina Gulbrandsen NAV/Boligsosialt team 
Gjermund Kolstad NAV/Boligsosialt team 
Kari Vatne NAV/Øk.rådgivning 
Torill Foss NAV/Øk.rådgivning 
Ann Kristin Hoås NAV/Startlån 
Irene Parthaugen NAV/Flyktningetjenesten Avd.leder 
Mari Ann Lien NAV/Flyktningetjenesten 
Brukerrepresentant 
Bente Jansen NAV/Enhetsleder 

Intervjuene ble forberedt med utarbeidelse av en intervjuguide. Intervjuguiden ble utformet for å kunne dekke
opp de sentrale spørsmål og avklaringer som Ringerike kommune har framsatt i konkurransegrunnlaget. De
fem strategivalg som kommunestyret har vedtatt i Boligsosial handlingsplan er satt opp som temaoverskrifter,
og spørsmålene under hvert tema er i hovedsak forankret i bilaget til del III i konkurransegrunnlaget.
Intervjuguiden ble godkjent av kommunens prosjektleder, og ble distribuert til alle intervjuobjekter slik at de
kunne forberede seg til avtalte intervjuer.

Intervjuene ble gjennomført som semi-strukturerte intervjuer, der formålet var å dekke mest mulig av
intervjuguidens spørsmål. Ikke alle spørsmål var like relevante for alle, og alle hadde ikke samme
forutsetninger for å kunne besvare alle spørsmål. Derfor ble tyngden i intervjuene tilpasset intervjuobjektenes
ståsted slik at mest mulig relevant informasjon kunne innhentes i intervjuene.

Intervjuene ble referert skriftlig, og det ble utarbeidet en samlet oversikt som er benyttet i det videre arbeid.

Referanse-/tilleggsintervjuer:

For å få et best mulig grunnlag for utarbeidelse av foranalysen ble det i samarbeid med Ringerike kommune
besluttet at både Husbanken og tre referansekommuner (som har fått utarbeidet foranalyser) skulle intervjues:

Navn Instans Enhet Funksjon
Stein Roger Westby Husbanken Drammen
Glenny Jelstad Drammen kommune Stab Leder av boligprogrammet
Solveig Nilsen Holmestrand kommune Personal- og utvikling Leder av boligprogrammet
Ann Beate Myhra Skien kommune Leder av boligprogrammet

Intervjuene ble gjennomført som intervjumøter (Husbanken, Drammen kommune) og telefonintervjuer
(Holmestrand og Skien).
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Bakgrunnsinformasjon

Husbankens boligsosiale utviklingsprogram (BASIS)
Gjennom Boligsosialt utviklingsprogram inviterer Husbanken de største kommunene til et felles løft.

Overordnede mål med satsingen er:

1. Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet

2. Økt boligsosial aktivitet i kommunene

3. Økt boligsosial kompetanse i kommunene

Innsatsen skal rettes mot innbyggere som faller utenfor det ordinære boligmarkedet og / eller som er avhengig

av bistand for å kunne ha en tilfredsstillende bosituasjon. En prioritert målgruppe er ungdom. Programmet vil

innebære tilnærming til hele det boligsosiale området. Innen dette vil kommuner velge fokusområder, for

eksempel knyttet til målgrupper, effektiv ressursbruk, boligplanlegging eller organisasjon. Det er her viktig å

framheve at Husbanken har hovedansvar for selve programsatsningen, mens kommunene har ansvar for den

lokale gjennomføringen. Det er også kommunene som bærer hovedansvaret for utviklingsprosessene lokalt, selv

om Husbanken og andre bidrar.

Husbanken har i tillegg et spesielt ansvar for å bidra til å koordinere den statlige innsatsen på området.

Husbankens mål med satsingen

Husbanken har som prioritert oppgave å sette kommunene og deres samarbeidspartnere i best mulig stand til å

gjennomføre en helhetlig og lokalt tilpasset politikk for de vanskeligstilte på boligmarkedet. Gjennom

boligsosialt utviklingsprogram ønsker man å finne bedre og forsterkede måter å støtte opp under de store

kommunenes boligsosiale aktivitet.

Satsningen skal bidra til:

- Bosetting av alle vanskeligstilte på boligmarkedet

- Kompetanseheving av boligsosialt arbeid i kommunene

- Optimal utnyttelse og utvikling av Husbankens økonomiske virkemidler, og andre statlige virkemidler

- Metodeutvikling innen boligsosialt arbeid

- Bedre intern samordning av kommunenes boligsosiale arbeid

- Bedre samarbeid mellom stat og kommune

- Videreutvikle det tverrsektorielle samarbeidet

- Utarbeide/revidere/ta i bruk boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan
Ringerike kommune vil, gjennom deltakelse i boligsosialt utviklingsprogram, utvikle en bred, koordinert
boligsosial politikk på tvers av enheter og sektorer. Kommunens boligsosiale handlingsplan er utarbeidet for
2015-2022, og den gir grunnlag for beslutning om strategisk og operative mål frem mot 2022.

Med en samordnet satsning på bolig, skal kommunen jobbe målrettet for å forebygge og redusere bostedløshet.

Boligsosial handlingsplan skal føre til:

- Økt kunnskap om boligbehovet i kommunen

- Bedre utnyttelse av kommunens boligmasse

- Større effektivitet ved å samordne ressursene
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- Økt kunnskap om, og bruk av statlige virkemidler

Boligsosialt arbeid for de som er vanskeligstilte omfatter alle tiltak, virkemidler og tjenester som må til for at
vanskeligstilte kan bosette seg og bli boende. De vanskeligstilte på boligmarkedet er personer som ikke har
mulighet til å skaffe seg og/eller opprettholde en tilfredsstillende bosituasjon på egen hånd.

I boligsosial handlingsplan framkommer at Ringerike kommune har en høy andel kommunale boliger per
innbygger, sammenlignet med tilsvarende kommuner og landsgjennomsnittet. I planen har Ringerike
kommune 29 boliger per 1000 innbyggere, mens landsgjennomsnittet er 20 boliger per 1000 innbyggere. PwC
har påpekt at dette tallet ikke stemmer med det som i dag ligger publisert i KOSTRA. KOSTRA-tallet for 2012
viser 23 boliger pr 1000 innbyggere (se kapittel Kommunale utleieboliger).

Ringerike kommune disponerer ca. 700 utleieboliger, hvor NAV disponerer 283 av disse til vanskeligstilte på
boligmarkedet.

Generelt har det vært en manglende boligsosial oppfølging og innsats mot denne målgruppen de siste årene.

Hovedmål: redusere behovet for kommunale utleieboliger til vanskeligstilte på boligmarkedet
fra 283 til 200.

For å nå dette målet, er det en forutsetning at man får en bedre organisering og ledelse av dette arbeidet, og
boligsosial handlingsplan beskriver 5 strategivalg:

- Øke gjennomstrømningen i eksisterende kommunale utleieboliger

- Fra leie til eie

- Boligoppfølging «mestre å bo trygt og godt»

- Husleie; prinsippet om kostnadsdekkende husleie

- Samarbeid med frivillige

Det har tidligere vært for lite fokus på at kommunale utleieboliger skal være midlertidige botilbud, og at målet
for de fleste må være å etablere seg i det ordinære boligmarkedet. Mange har blitt boende svært lenge, og
manglende gjennomstrømning har ført til behov for flere utleieleiligheter.

Om Ringerike kommune
Ringerike kommune ligger i den østlige delen av Buskerud fylke, ca. 50 km nordvest for Oslo. Kommunen er en
av de største bykommunene i Norge med et areal på 1 553 kvadratkilometer, og det er en av landets største
skognæring største jord- og skogbrukskommune. I tillegg finner man industri og handels- og servicevirksomhet,
og Ringerike er å regne som både en bykommune og en landkommune. Kommunen har 29 712 innbyggere per
1.1. 2015, og Ringerike Sykehus er et regionsykehus i Buskerud. Statens Kartverk har hatt sitt hovedsete i
kommunen siden slutten av 70-årene. Tinglysingen er etablert i Hvervenkastet næringspark sammen med
Statens Kartverk. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avdeling Ringerike(HBV) ligger også i Hønefoss.

Levekårsstatus
Noen få utvalgte indikatorer understøtter Ringerike kommunes egen omtale av innbyggernes arbeidsmarkeds-
tilknytning, familiesituasjon, tilknytning til NAV (øk.sosialhjelp), samt andelen innvandrere.

Tallene er på ingen måte egnet til å trekke konklusjoner, men er kun ment som en indikator.

Ringerike Buskerud KOSTRA13 Landet
Andel skilte og separerte 16 – 66 år 13,2 % 12,5% 11,8% 10,9%

Innvandrerandel 12, 4 % 17,5% 15,2% 15,6%

Andel arbeidsledige 15 – 29 år 2,4 % 2,3% 2,4% 2,2%

Andel arbeidsledige 30 – 74 år 2,1 % 1,8% 1,8% 1,7%
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Andelen sosialhjelpsmottakere i
forhold til innbyggere

3,3 % - - 2,6%

Kilde: KOSTRA

Befolkningssammensetning og -prognose
Forventet befolkningsvekst/befolkningsutvikling 2015 - 2040 middels nasjonal vekst

Årstall Ringerike
kommune

Buskerud Hele landet

2015 29 908 275 604 5 167 475
2020 31 249 292 642 5 450 104
2025 32 538 308 823 5 710 613
2030 33 769 323 716 5 948 156
2035 34 781 336 523 6 150 734
2040 35 589 347 606 6 323 562
Kilde: KOSTRA

Framskrevet folkemengde menn Ringerike kommune 2015 - 2040

Menn 2015 2020 2025 2030 2035 2040
0 – 24 år 4 404 4 424 4484 4 580 4 650 4 691
25 – 34 år 1 772 1 947 1 963 1 873 1 835 1 855
35 – 44 år 2 046 1 966 2 089 2 264 2 288 2 196
45 – 69 år 5 099 5 319 5 427 5 480 5 678 5 778
70 – 79 år 1 026 1 384 1 647 1 757 1 803 1 943
80 år eller
mer

595 630 736 1 018 1 235 1 443

14 942 15 670 16 346 16 972 17 489 17 906
Kilde: KOSTRA

Framskrevet folkemengde kvinner Ringerike kommune 2015 - 2040

Kvinner 2015 2020 2025 2030 2035 2040
0 – 24 år 4 061 4 096 4 200 4 320 4 383 4 418
25 – 34 år 1 690 1 795 1 810 1 732 1 716 1 740
35 – 44 år 1 962 1 993 2 068 2 165 2 197 2 121
45 – 69 år 5 120 5 244 5 330 5 415 5 533 5 611
70 – 79 år 1 173 1 525 1 760 1 848 1 913 2 043
80 år eller
mer

960 926 1 024 1 317 1 550 1 750

14 966 15 579 16 192 16 797 17 292 17 683
Kilde: KOSTRA

Befolkningen i Ringerike kommune øker ikke like mye som i Buskerud og landet for øvrig i perioden fram til
2040. Mens Ringerikes befolkning øker med 19%, øker Buskeruds befolkning med 26% og landet for øvrig med
22%. I Ringerike er det gruppen menn som øker mest (+19,8%), mens kvinnene øker med 18,1%. Innen
kjønnsgruppene er det menn i alderen 80+ som øker desidert mest – med hele 142,5% mot 82, 3% for kvinnene
i samme aldersgruppe.

Flyktninger – status og framskrivning
Ringerike kommune mottar 45 flyktninger i 2015. Utfordringen rundt flyktningemottaket er å finne egnede
boliger som er store nok til flyktningefamilier. Det anslås at halvparten av flyktningene bosettes i kommunale
utleieboliger, og andre halvparten i private utleieboliger. Det var i 2014 kun 5 flyktninger som ikke ble bosatt i
Ringerike kommune.
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Ringerike kommune er positiv til departementets og IMDIs anmodning om å øke mottak av flyktninger i 2015
fra 45 til 71 og i 2016 fra 45 til 59, samt at kommunen er positiv til å utnytte Hvalsmoen transittmottak
inkludert midlertidige brakker for å avhjelpe en økning av flyktninger fra Syria. Dette er vedtatt i
kommunestyret 28.05.2015 i sak 71/15.

Forutsetningen for dette er at staten i tilstrekkelig grad finansierer kommunenes merutgifter til bosetting og
oppfølging av flyktningene.

Kommunale utleieboliger

Ifølge kommunens vedtatte boligsosiale handlingsplan 2014-2022 disponerer Ringerike kommune nærmere
700 utleieboliger og det var 29 boliger per 1000 innbyggere i 2012. Landsgjennomsnittet var 20 boliger per
1000 innbyggere i 2012.

E

Figur 1 Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbygger

KOSTRA nøkkeltallet er beregnet ved å ta antall kommunalt disponerte boliger delt på innbyggerne i
kommunen 31.12.xx ganget med 1000. Antall innbyggere som ligger til grunn og antall kommunalt disponerte
boliger rapportert inn fra kommunen i KOSTRA er følgende:

2011 2012 2013 2014
Antall innbyggere per 31.12 29.236 29.400 29.624 29.712
Kommunalt eide boliger 601 0 561 0
Kommunalt innleide boliger 7 575 561 556
Privat eide boliger med kommunal disposisjonsrett 0 105 19 87
Sum boliger som ligger til grunn for nøkkeltallet 608 680 1141 643
Tabell 1 Datagrunnlag for nøkkeltallet kommunalt disponerte boliger per 1000 innbygger i perioden 2011-2014

Vi ser av innrapporteringen at antall boliger varierer veldig, og at det ligger en dobbeltrapportering i 2013.
Følgende presiseringer gjelder:

 Kommunalt eide boliger: Dette skal være 0 i alle årene, siden det er Ringerike Stiftelse som eier
boligmassen.

 Kommunalt innleide boliger: Dette skal være de boligene kommunen leier fra Stiftelsen.
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 Privat eide boliger: Dette skal være boliger der kommunen har avtaler med private utleiere og dermed
kommunal disposisjonsrett

Ifølge kommunens boligsosiale handlingsplan var det 29 boliger per 1000 innbygger i 2012. Dette skulle tilsvare
853 boliger. Vi kjenner ikke til hvorfor det ble benyttet 29 boliger per 1000 innbygger i planen. En mulig årsak
kan være feil i innrapporteringen til KOSTRA for 2012, som siden er rettet opp. Per i dag ligger det rapportert
23 boliger per 1000 innbygger i 2012 i KOSTRA.

Sum boliger rapportert for 2014 er 643 boliger. Det er gitt tilbakemelding på at det er korrekt med 87 privateide
boliger. Hvor mange kommunalt innleide boliger kommunen har er vi usikre på, da ulike lister viser ulikt antall.
Noe av variasjonen skyldes at listene er utarbeidet på ulike tidspunkt. En annen årsak til variasjonen kan være
hvordan man teller leilighetene.

Utleie Omsorg PU Totalt
Rapportert i KOSTRA per 15.02.2015 556
Leilighetsliste mottatt 04.03.2015 570
Oversikt over eiendommer og boligtyper 10.03.15 320 153 62 535
Bolig-leilighetslisten i ISY 14.04.2015 312 269 581
Tabell 2 Antall boliger for utleie som kommunen leier fra Ringerike Stiftelse (KOSTRA og mottatt fra kommunen)

Uansett kan vi konkludere med at 29 boliger per 1000 innbygger som vist i Bolig sosial handlingsplan er feil.
Det riktige nivået for 2014 kan se ut til å ligge på om lag 22 boliger, dvs. som snitt i Buskerud.

Når det innrapporteres til KOSTRA skal kommunene også rapportere data for søknader, avslag og venteliste
status. Dette gjelder både utleie-, omsorg- og PU boliger.

2011 2012 2013 2014
Antall søknader siste år 252 155 0 229
Antall avslag på søknad om kommunal bolig 185 65 0 48
Antall husstander tildelt bolig i alt 61 61 0 71
Antall nyinnflyttede husstander 39 48 0 60
Tabell 3 Antall søknader og avslag i perioden 2011-2014 (KOSTRA)

Det ble ikke rapportert data for dette i 2013. Tallene for 2014 er kontrollert av kommunen, og stemmer med
faktiske forhold. Vi kjenner ikke til om data for 2011 og 2012 er korrekte.

I 2014 mottok kommunen 229 søknader og 48 av disse ble avslått (21 %). 71 husstander fikk tildelt ny bolig (31
%). Vi antar at øvrige søknader var under behandling på rapporteringstidspunktet.

2011 2012 2013 2014
Nye husstander på venteliste , i alt 49 37 0 50
Herav antall med behov for tilrettelagt bolig, på
venteliste

-- 7 -- 10

Herav antall med psykiske lidelser på venteliste 5 4 -- 9
Herav antall rusmisbrukere med psykiske lidelser,
på venteliste

4 -- -- 11

Herav antall med andre problemer på venteliste 31 22 -- 20
Tabell 4 Antall husstander på ventelister for kommunal bolig (KOSTRA)

Tallene for 2014 er bekreftet korrekte fra kommunen. Det var ved årsskiftet 50 husstander på venteliste for
kommunal bolig. Av disse har 10 behov for tilrettelagt bolig, 20 er innenfor kategorien rus/psykiatri og 20 har
andre type problemer.

Ringerike kommune har i løpet av de siste fire årene bygget 3 nye boliger. Det er ikke kjøpt nye utleieboliger i
perioden.
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Antall solgte boliger i perioden, leieavtaler sagt opp og avhendende boliger kan vises i følgende tabell:

2011 2012 2013 2014
Solgte boliger og leieavtaler sagt opp 5 22
Ikke leid ut siden 11 5 2
Brann i bolig 4 2
Revet bolig 1 10
Sum boliger solgt eller avhendet 4 19 27 12
Tabell 5 Solgte og avhendede boliger i perioden 2011-2014 (data fra kommunen)

I løpet av perioden 2011 til 2014 har det blitt 62 færre boliger som kommunen disponerer for utleie.

Lovgrunnlag og boligsosiale
virkemidler

Sentrale lovverk
Et overordnet mål i norsk boligpolitikk er at alle skal kunne disponere en god bolig i et godt bomiljø. Bolig

utgjør sammen med arbeid, helse og utdanning sentrale elementer i velferdssamfunnet. En god bolig er

grunnlaget for en anstendig tilværelse, og vil ofte være avgjørende for innbyggernes helse og deltakelse i

arbeidslivet.

Regjeringen satt i statsråd 21.05.10 ned et nytt offentlig utvalg som skulle drøfte og gi tilrådinger om hvordan

sentrale oppgaver i den sosiale boligpolitikken skulle møtes i årene framover. Dette utvalget leverte sin

innstilling den 18. 8. 2011; NOU 2011: 15 «Rom for alle - En sosial boligpolitikk for framtiden».

Boligutvalget innleder sin utredning med å slå fast at å ha et sted å bo er en forutsetning for helse, utdanning,

arbeid og samfunnsdeltakelse og er således den fjerde velferdspilaren. Alle trenger en bolig og et hjem for å leve

et verdig liv.

Det pekes på fem suksessfaktorer for godt boligsosialt arbeid i kommunene:

- Samordning

- Forankring og eierskap

- Overordnet strategi for det boligsosiale arbeidet

- Boligsosial kompetanse

- Økonomiske ressurser

Utredningen har følgende hovedkonklusjoner:

- Bolig må, sammen med helse, utdanning og inntektssikring, forankres som den fjerde av

velferdspolitikkens pilarer

- Flest mulig skal kunne eie sin egen bolig. Leie-til-eiemodeller bør settes i system og benyttes i helhetlig

boligsosialt arbeid

- Arbeidet for å bekjempe bostedsløshet må styrkes. Barnefamilier og unge er prioriterte

Målgrupper:

- Kommunene er iverksettere og gjennomfører av den sosiale boligpolitikken og et boligsosialt løft er

mulig dersom det blir lagt til rette for at kommunene kan løse sine pålagte oppgaver.

- Den kommunale utleiesektoren bør i størst mulig grad være et tilbud for en kortere periode
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- Forholdene på det private leiemarkedet må styrkes og modeller for subsidiering av utleieselskaper med

utleie til sosiale formål bør utprøves

"Bolig for velferd" er regjeringens nye strategi for vanskeligstilte på boligmarkedet. Denne strategien skal samle

og målrette den offentlige innsatsen overfor vanskeligstilte på boligmarkedet. Strategien er langsiktig og skal

gjelde fra 2014 til 2020. Den gir en oversikt over politikkområdet, der ansvaret er fordelt på flere sektorer og

forvaltningsnivåer. Et godt samarbeid forutsetter at aktørene kjenner sin egen og andres rolle. Strategien skal

derfor bidra til å tydeliggjøre ansvar, oppgaver og forventninger i det boligsosiale arbeidet.

De innbyggerne som er i målgruppen for denne handlingsplanen er innbyggere som er vanskeligstilte på

boligmarkedet:

I NOU 2011:15” Rom for alle” brukes denne definisjonen av vanskeligstilte på boligmarkedet;

«Vanskeligstilte på boligmarkedet er personer og familier som ikke har mulighet til å skaffe seg og/

eller opprettholde en tilfredsstillende bosituasjon på egen hånd.»

Kommunens forpliktelser overfor vanskeligstilte og bostedsløse er regulert i:

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen pålegger kommunen å medvirke til å hjelpe

vanskeligstilte på boligmarkedet, og forplikter kommunen på ansvaret for å tilby midlertidig botilbud til den

som ikke makter å skaffe seg bolig selv.

§ 1. Lovens formål

Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder

at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og

aktiv deltakelse i samfunnet. Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og

samordnet tjenestetilbud. Loven skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer.

§ 15. Boliger til vanskeligstilte

Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte personer som

ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet.

§ 27. Midlertidig botilbud

Kommunen er forpliktet til å finne midlertidig botilbud for dem som ikke klarer det selv.

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Formålsparagrafen i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester har direkte relevans til kommunens

boligsosiale arbeid.

§ 1-1. Lovens formål er blant annet å sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og til å ha en

aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.

§ 3-7. Boliger til vanskeligstilte

Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på

boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det

på grunn av alder, funksjonshemning eller av andre årsaker.
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Lov om folkehelsearbeid

§ 1. Formål

Formålet med denne loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner

sosiale helseforskjeller.

§ 7. Folkehelsetiltak

Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer, jf. § 5. Dette kan

blant annet omfatte tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold som bolig, utdanning, arbeid og inntekt,

fysiske og sosiale miljøer, fysisk aktivitet, ernæring, skader og ulykker, tobakksbruk og alkohol- og annen

rusmiddelbruk.

Kommunale virkemidler
Et kommunalt virkemiddel er å stille garantier for depositum, slik at innbyggerne som ikke kan dekke dette selv
kommer seg inn på det private leiemarkedet.

2011 2012 2013 2014
Garantier for depositum til leie av bolig, antall 55 138 0 117
Tabell 6 Antall kommunale garantier for depositum (KOSTRA)

Det var ved årskiftet 117 kommunale garantier for depositum.

Et annet kommunalt virkemiddel er kommunalt boligtilskudd. Ifølge Ringerike kommune er det ikke gjort
utbetalinger direkte fra kommunen i perioden, kun videretildelt boligtilskudd fra Husbanken.

Husbankens virkemidler

Bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for husholdninger som har lav inntekt og høye boutgifter.
Husbanken og kommunene samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken forvalter ordningen, men det er
kommunene som er saksbehandlere, og ivaretar kontakten med søker.

Figur 2 Antall hustander tilkjent statilig bostøtte fra Husbanken
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Vi ser at bruken av virkemiddel bostøtte ligger høyere enn landssnitt, kommunegruppe 13 og Buskerud i hele
perioden.

2011 2012 2013 2014
Beløp per måned i statlig bostøtte fra
Husbanken, per kommune

1 623 904 1 515 684 1 357 678 1 434 142

Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra
Husbanken

888 841 764 776

Tabell 7 Bostøtte i perioden 2011-2014 (KOSTRA)

Både i Ringerike og som de det sammenlignes med er det utover i perioden færre husstander som blir tilkjent
bostøtte fra Husbanken. Fra 888 husstander i 2011 til 776 husstander i 2014.

Startlån

Kommuner søker Husbanken om startlån, og nedbetaler lånet. Lånet blir gitt til kommuner for videreutlån til
enkeltpersoner. Startlånet kan benyttes til topp- eller fullfinansiering ved kjøp av bolig. Det kan også gis lån til
refinansiering og til toppfinansiering ved bygging av ny bolig. Lånet blir også gitt til utbedring.

Figur 3 Beløp per innbygger i startlån videertildelt av kommunen

Dette virkemiddelet har i hele perioden vært mindre i bruk i Ringerike enn kommunegruppe 13 og landet uten
Oslo. 732 per innbygger i Ringerike tilsvarer 21,7 millioner kroner i utbetalt startlån. Dersom Ringerike
kommune hadde ligget på samme nivå som i Buskerud i 2014 hadde det blitt utbetalt 29,4 millioner kroner.
Hvis vi gjøre samme beregning for kommunegruppe 13 og landet, ville utbetalingen vært henholdsvis 13,2 og
12,4 høyere (1174 per innbygger gir 34,9 millioner kroner og 1149 per innbygger gir 34,1 millioner kroner ).

2011 2012 2013 2014
Antall boliger godkjent av kommunen for
finansiering med startlån

62 66 45 31

Gjennomsnittligsbeløp for startlån
videretildelt av kommunen, i kroner

353 581 511 439 721 867 701 355

Søkt ramme til Startlån og innvilget fra
Husbanken

35.000.000 35.000.000 31.500.000 28.250.000*

Beløpt til startlån videretildelt av kommunen
i kroner

21.922.000 33.755.000 32.484.000 21.742.000

Tabell 8 Startlån i perioden 2011-2014 (KOSTRA og Husbanken)
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*Merk: I 2014 ble det fra kommunen søkt om 35.000.000 kroner med innvilget 28.250.000 fra Husbanken.

Vi ser at det i perioden er blitt færre husstander som har fått godkjent finansiering med startlån, men at
gjennomsnittsbeløpet er økt. Det vil ofte være en differanse mellom innvilget beløp fra Husbanken og faktisk
videretildelt beløp fra kommunen. Dette har sammenheng med behandlingstid og tidpunkt for utbetaling.

Boligtilskudd til tilpasning

Tilskudd til tilpasning skal bidra til å sikre egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet (nedsatt
funksjonsevne). Tilskuddet gis til enkeltpersoner som har behov for tilrettelagt bolig, og det skal vektlegges at
tilpasningsbehovet er av varig karakter. Familier med funksjonshemmede barn skal være høyt prioritert ved
tildeling av tilskudd.

Figur 4 Beløp per innbygger i boligtilskudd til tilpasning videretildelt fra kommunen

I 2011 og 2012 ble det utbetalt mer per innbygger enn i 2013 og 2014. Som vist i neste tabell er variasjonen fra
718.000 kroner i 2011 til 364.600 kroner i 2014. Det er ikke store beløp som går til dette virkemiddelet.

2011 2012 2013 2014
Antall boliger godkjent av kommunen for
boligstilskudd til tilpasning

9 10 7 2

Gjennomsnittsbeløp for boligtilskudd til
tilpasning, i kroner

79 778 91 500 34 876 182 300

Søkt ramme til boligstilskudd for tilpasning
og innvilget fra Husbanken

500 000 1000 000 400 000 550 000

Beløp til boligtilskudd til tilpasning
videretildeltfra kommunen, i kroner

718 000 915 000 244 131 364 600

Tabell 9 Boligtilskudd til tilpasning i perioden 2011-2014 (KOSTRA og Husbanken)

Vi ser at det i de to siste årene er søkt om lavere ramme enn i 2012, og det er også innvilget til færre enn i 2012.

Boligtilskudd til etablering

Boligtilskudd til etablering kan gis i kombinasjon med startlån for å redusere lånebyrden. Tilskuddet er sterkt
behovsprøvd, og det legges vekt på behovet for bolig og om den økonomisk vanskelige situasjonen er av varig
karakter.
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Figur 5 Beløp per innbygger i boligtilskudd til etablering videretildelt av kommunen

Dette virkemiddelet er lite i bruk i Ringerike. Dersom utbetaling hadde ligget på samme nivå som i
kommunegruppe 13 ville det blitt utbetalt 2,1 millioner kroner i boligtilskudd til etablering. Som vist i neste
tabell ble det i 2014 videretildelt og utbetalt 1,2 millioner kroner.

2011 2012 2013 2014
Antall boliger godkjent av kommunen for
boligtilskudd til etablering

5 5 7 4

Gjennomsnittsbeløp for boligtilskudd til
etablering, i kroner

101 201 270 000 150 641 300 000

Søkt ramme til boligtilskudd for etablering
fra innvilget fra Husbanken

1 500 000 1 200 000 1 500 000 2 200 000

Beløp til boligtilskudd til etablering
videretildelt av kommunen, i kroner

506 003 1350 000 1 054 487 1 200 000

Tabell 10 Boligtilskudd til etablering i perioden 2011-2014 (KOSTRA og Husbanken)

Vi ser at det i de tre siste årene er blitt utbetalt i overkant av 1 mill kroner til dette formål. Søkt og innvilget
ramme til boligstilskudd for etablering er imidlertid økt i 2014, til 2,2 millioner kroner.

Husbank statistikk for perioden 01.01.2014
til 01.01.2015 mottatt fra kommunen

Startlån Tilskudd
tilpasning

Tilskudd
til

etablering
Mottatte søknader 119 12 17
Avviste søknader 0 0 0
Forhåndsgodkjenninger 3 0 1
Innvilgelser 3 3 0
Utbetalinger 28 0 4
Utgåtte forhåndsgodkjenninger 4 0 0
Ubehandlede søknader per 01.01.2015 4 0 0
Søknader under behandling per 01.01.2015 5 0 1
Avslag totalt i 2014 33 0 3
Avslag grunnet anses ikke som økonomisk
vanskeligstilt

8 0 1

Avslag grunnet manglende betalingsevne 16 0 2
Avslag grunnet annet 9 0 0
Tabell è Husbank statistikk 2014 mottatt fra kommunen
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Vi ser at det i løpet av 2014 ble mottatt 119 søknader om startlån. Av disse var det 33 som fikk avslag. 16 av disse
fikk avslag grunnet manglende betalingsevne, 8 grunnet «ikke økonomisk vanskeligstilt» og 9 grunnet andre
årsaker.

Mottatte søknader i 2014 for boligtilskudd til tilpasning og etablering var henholdsvis 12 og 17.

Boligsosialt kompetansetilskudd

Husbankens boligsosiale kompetansetilskudd skal bidra til å heve kompetansen innenfor boligsosialt arbeid og
boligsosial politikk, og til å formidle kunnskap om boligmarkedet og offentlig boligpolitikk generelt.
Målgrupper for tilskuddet er kommuner, frivillig sektor, brukerorganisasjoner og andre aktører innen det
boligsosiale feltet.

Ringerike kommune mottok kompetansetilskudd i 2013 til et prosjekt «Selvstendige voksne», som har som
formål å identifisere og gi tilbud til utsatte ungdommer som er på vei inn i egen bolig. Dette er en gruppe unge
mennesker som vil ha behov for en forsterket oppfølging i en vanskelig overgang til en selvstendig tilværelse.

Det kjennes ikke til andre prosjekter finansiert med kompetansetilskudd.
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Dagens organisering av
boligsosialt arbeid i Ringerike
kommune

Organisasjonskart

Organisasjonskartet for Helse og omsorg:

For tildeling og forvaltning av boliger til vanskeligstilte er følgende aktører involvert:
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NAV, rus/psykiatri, boligsosialt team, tildelingskontoret
Tildelingskontoret er vedtaksmyndighet for tjenester innen pleie og omsorg, og ivaretar tildeling av boliger etter
vedtak innenfor Helse- og omsorgslovgivningen. Boligene er omsorgsboliger og noen andre kommunale
utleieboliger. Tildelingskontoret har også ansvar for innstilling av kjøpere til omsorgsboliger som legges ut for
salg på det åpne marked. Krav for å kjøpe er at du må ha helseproblematikk som bakgrunn.

Rus/psykiatritjenestens brukere er oftest vanskeligstilte som ikke har muligheter til å leie eller kjøpe på det
åpne markedet. De søker og tildeles kommunal utleiebolig, og mottar i de fleste tilfeller også tjenester fra
kommunen.

Boligsosialt team jobber med oppfølging og veiledning av brukere som er tildelt utleiebolig, og som i
utgangspunktet trenger både boveiledning og annen oppfølging for å mestre bosituasjonen. Boligsosialt team
har en boligkonsulent og en koordinator, samt for tiden en prosjektstilling med særskilte veilednings-/
tilretteleggingsoppgaver. Boligsosialt team kjenner brukerne godt, og vil også i enkelte tilfeller oppfordre
brukere til å kontakte NAV for å søke startlån og/eller etableringstilskudd med tanke på å kjøpe egen bolig.

Flyktningetjenesten har ansvar for å ta imot, bosette og gjennomføre introduksjonsprogrammet for flyktninger.
I denne gruppen er det mange som kan klare å finne bolig på eget ansvar når introduksjonsprogrammet er
gjennomført og man er i aktiv jobbsituasjon.

Økonomisk rådgivning og Husbankens lån- og tilskuddsordninger ivaretas av eget personell i NAV. I hovedsak
er det brukere/leietakere og huseiere som på eget initiativ oppsøker tjenesten når situasjonen krever det.
Gjeldsrådgivning og refinansiering er ved siden av søknader om statlige tilskuddsmidler de viktigste oppgavene.

Det er etablert et tverrfaglig tildelingsmøte èn gang i uken. I dette møtet tas nye søknader opp til vurdering
sammen med eksisterende ajourførte venteliste. Tildelingsmøtet har deltakere fra rus/psykisk helse og fra
boligsosialt team (NAV).

Ved tildeling av bolig fattes et vedtak i fagsystemet (Gerica), brukeren får skriftlig vedtaksbrev og beskjed om
både å returnere aksept samt å kontakte Eiendomsseksjonen for visning. Ved aksept utstedes leiekontrakt som
signeres, og nøkler utleveres.
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Eiendomsseksjonen
Eiendomsseksjonen har ansvar for utstedelse og oppfølging av leiekontrakter, visninger, utdeling av nøkler og
inspeksjon ved utflytting. I tillegg har enheten ansvar for vaktmestertjenester/vedlikehold av tekniske
innretninger og renhold av fellesarealer i eiendommene. Vaktmesteroppgavene ble ved opprettelsen av
Ringerike boligstiftelse igjen i kommunen, dette er regulert i samarbeidsavtalen (pkt 12 og 13).
Eiendomsseksjonen skal også godkjenne vedlikeholdte/ oppgraderte eiendommer som er gjort i regi av
Boligstiftelsen. Eiendomsseksjonen har også den daglige kontakt mot leietakere der spørsmål vedrørende
leieforholdet må avklares. I tillegg er eiendomsseksjonen kontaktpunktet internt i kommunen for alle spørsmål
knyttet til boliger.

Ringerike boligstiftelse
Ringerike kommune solgte 269 boliger/eiendommer til Ringerike boligstiftelse i 2010 og 2011. Gjennom en
samarbeidsavtale og en leieavtale betaler kommunen en årlig leie for disposisjonsretten til disse boligene.
Boligstiftelsen har ansvar for alt innvendig og utvendig vedlikehold av boligene, samt også salg og nybygging av
boliger i de tilfeller dette er ønskelig fra kommunens side. Boligstiftelsen har ingen ansatte, og forvaltningen av
eiendomsmassen kjøper boligstiftelsen fra Eiendomsservice Ringerike AS som er en privat aktør i
eiendomsmarkedet. Ringerike boligstiftelse opplyser at forvaltningen nå skal ut på anbud. Kommunen og
boligstiftelsen har fire informasjons- og drøftingsmøter i året. (se eget avsnitt under)

Eiendomsservice
Eiendomsservice Ringerike AS er et selskap innenfor eiendomsforvaltning og prosjektadministrasjon. Selskapet
har både offentlige og private kunder, og tilbyr et totalkonsept for ettersyn, utvikling, vedlikehold og utleie av
eiendommer. Selskapet forvalter ca. 100.000 m² bygg, som innbefatter kontorer, forretnings- og
industrilokaler. Eiendomsservice Ringerike AS forvalter ca. 650 boenheter i Ringerike kommune på vegne av
Ringerike Boligstiftelse.

Informasjons- og drøftingsmøter
Samarbeidsavtalen mellom Ringerike kommune og Ringerike boligstiftelse av 24.11.2011 sier i pkt2
«Overordnede informasjons- og drøftingsmøter – Gjennomføring og innhold» at partene er enige om å

gjennomføre slike møter fire ganger pr år. I møtene skal det
utveksles opplysninger og drøftes forhold som har vesentlig
betydning for samarbeidet – herunder:

Investeringsbehov og langsiktige planer, budsjettsituasjonen
og budsjettplanlegging for løpende prosjekter, interne vedtak i
hhv. Stiftelsen og kommunen som har betydning for
samarbeidet, samt ny lovgivning og andre ytre
rammebetingelser som kan innvirke på samarbeidet.

Det skal videre drøftes anslått utvikling i behov for alle typer boliger, den boligstandard som forventes og
ønskes for de enkelte brukergrupper, samt løpende prosjekter.
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Analyse av boligsosialt arbeid i
Ringerike kommune

Strategivalg 1: Øke gjennomstrømningen i kommunale
utleieboliger

Fakta:

Boligsosial handlingsplan inneholder en figur med «botid pr. leietaker i kommunal utleiebolig – des 2013»:

Figuren viser kommunale utleieboliger eksklusive bofellesskap og omsorgsboliger. 54% har en botid på mer enn
5 år.

Fra intervjuer framkommer at historisk har tildelt kommunal utleiebolig vært ensbetydende med «varig» bolig
og boforhold. I dette ligger at det var vanlig at husleiekontraktene var uten sluttdato – kun med oppsigelsestid
– slik at leietaker i praksis ikke kunne kastes ut av boligen. Ovenstående figur bekrefter dette bildet, da 54% av
leietakerne har en botid lenger enn fem år.

Det framkommer videre at endringen til tidsbegrensede kontrakter av tre års varighet i utgangspunktet vil
motvirke langvarige leieforhold. Samtlige leiekontrakter etter 2008/2009 har nå varighet på tre år, med
oppsigelsestid på tre måneder ihht Husleieloven, men utleieforholdet opphører etter tre år og leietaker skal da i
utgangspunktet fraflytte boligen.

Vurdering:

I praksis erfarer man at leiekontrakten kommer på en termineringsliste hos Boligsosialt team tre måneder før
utløpsdato. Dersom det inntil da ikke har vært ytt tjenester eller boveiledning/-oppfølging mot leietaker, vil
dette arbeidet forsøkes iverksatt i termineringstiden. Dette gjelder boveiledning, motivasjonsskapende arbeid
knyttet til anskaffelse av egen bolig eller også bruk av ulike økonomiske virkemidler for å fremme muligheten
for alternativt bosted.

Fordi dette er et omfattende arbeid, og tre måneder er kort tid, blir de langt fleste leiekontrakter fornyet utover
treårs-tiden da hensynet til leietakers boforhold og vurderingen av om dette har endret seg vil veie tungt.

En slik praktisering av tidsbegrensede leiekontrakter fører ikke til den tilsiktede økte gjennomstrømningen i
kommunale utleieboliger.
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Innføringen av tidsbegrensede leiekontrakter gjør i utgangspunktet leieforholdet midlertidig, gitt at leietaker
blir opplyst om (og forstår) at leieforholdet opphører tre år etter innflytting. Ringerike kommunes overordnede
plan var at leietaker skulle stimuleres og motiveres til å skaffe seg nytt leie- eller eieforhold til bolig i løpet av
den tidsbegrensede kontraktsperioden med kommunen.

Tomgangsleie

Fra intervjuene med NAV framkommer opplysninger om at det ble gjort en endring fra og med budsjettåret
2015 som går på at det er NAV som betaler for tomgangsleie (i de perioder hvor boliger ikke er utleid).

En beregning av hvor mye tomgangsleie som er betalt i perioden 2011-2014 viser:

(1000kr) 2011 2012 2013 2014 SUM 2011-
2014

Husleie til RB inklusive institusjoner 41 416 45 429 53 178 53 245 193 268

Institusjonsleie (Sokna, Nes, Austjord,
Hvelven)

11 154 12 624 15 327 15 420 54 525

Husleie til RB ekskl institusjoner (reelt for
utleieboliger)

30 262 32 805 37 851 37 825 138 743

Husleieinntekter fra utleieboliger 32 258 32 091 31 960 34 439 130 748

Tomgangsleie -1 996 714 5 891 3 386 7 995

Figur: Tomgangsleie

Tabellen bygger på tilsendte data fra Ringerike kommune. Dataene kommer både fra regnskap og innhentet
internt i kommunen. Oversikten over boliger det betales leie for til Ringerike Boligstiftelse er splittet opp i
institusjoner og i utleieboliger. Tomgangsleie er således beregnet i forhold til utleieboligene (der det er
husleiekontrakter).

Inkludert i tomgangsleien er også leiekostnader for disponering av fellesarealer og kontorarealer i enkelte
utleieboliger og boligkomplekser. Dette er arealer det ikke kan kreves husleieinntekter fra, og som inngår i
avregningen mellom Ringerike kommune og Ringerike boligstiftelse.

Fra 2012 til 2013 økte avregningen fra boligstiftelsen til kommunen vedrørende utleieboligene betydelig (ca kr 5
mill). Ringerike kommune må forholde seg til husleieloven vedrørende økninger mot leietakere, slik at
indeksregulert leie gjelder i tre år, og hvert tredje år kan gjengs leie legges til grunn. Kommunen hadde ingen
mulighet til å dekke inn boligstiftelsens husleieøkning ved å øke ordinære husleier.

Interne beregninger gjort i Ringerike kommune viser at reell tomgangsleie fra ikke utleide boliger utgjør ca kr 3
mill i fireårs-perioden. Tabellen over viser ca kr 8 mill, og differansen er da kostnader for disponering av
fellesarealer og kontorarealer, samt kostnadsøkninger fra boligstiftelsen som ikke kan hentes inn igjen hos
leietakerne.

Konklusjon:

 Over halvparten av leietakerne har pr. desember 2013 en botid på mer enn fem år (jfr Boligsosial
handlingsplan). Disse besitter i praksis uoppsigelige leiekontrakter.

 Ringerike kommune har siden 2008/2009 startet med å utstede treårs-kontrakter som – sammen med
andre virkemidler og tiltak – vil medvirke til at botiden forkortes. Dette forutsetter at tiltak som
boveiledning, motivering til å benytte boligsosiale virkemidler, samt ønske om å eie bolig blir
gjennomført og forankret.

 Dette forutsetter også at oppfølging i egen bolig, boveiledning og andre tiltak iverksettes på et tidligere
tidspunkt enn i dag slik at leietakeren er innstilt på å skaffe ny bolig før treårs-perioden er utløpt.

 I praksis forlenges de aller fleste leiekontrakter utover tre år siden boforholdene ikke har endret seg.
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Strategivalg 2: Husleie (prinsippet om kostnadsdekkende
husleie)

Fakta:

Ringerike kommune har hatt flere gjennomganger av husleiene, og det har også vært flere økninger. Prinsippet
om husleieøkning til «gjengs leie» er delvis fulgt og gjennomført. Et interessant forhold i husleielovens §4-3
vedr justering opp/ned til gjengs leie er at dette gjelder både for utleier og leietaker. Kravet er at dette skjer
innenfor de siste seks måneder av en treårs-kontrakt. Før dette er det kun årlig justering ihht indeks som er
lovlig å gjennomføre.

Vurdering:

Oppregulerte husleier er nok nærmere en markedsleie enn en definert «gjengs leie». Boligporteføljen som
Ringerike kommune disponerer består av både nyoppussede boliger og eldre, nedslitte boliger. Disse kan være
plassert i samme husrekke, blokk eller i samme nabolag. Det er kun ved utflytting at boligen kommer til
vurdering for fornyelse eller oppgradering. Fastsatt husleie varierer også avhengig av boligens standard og
tilstand.

Husleien for nyoppussede, oppgraderte boliger er fastsatt av eiendomsavdelingen og vil framstå som en husleie
i tråd med markedsleien.

Konklusjon:

 Kostnadsdekkende husleie er ikke innført.

 Det er satt ned en gruppe i kommunen som skal vurdere innføringen av dette prinsippet, som
innbefatter drifts- og vedlikeholdskostnader samt avkastningen boligkapitalen kunne fått ved alternativ
anvendelse.

Strategivalg 3: Fra «leie til eie»

Fakta:

En førende strategi gjennom både Boligsosial handlingsplan og boligsosialt utviklingsprogram er å motivere og
tilrettelegge for at de leietakere som ønsker og har evne til det skal kunne finansiere og kjøpe sin egen bolig.
Dette skal skje ved blant annet bruk av økonomiske boligsosiale virkemidler, motiverende arbeid.

Gjennom intervjuer og kartlagt informasjon er det framkommet opplysninger om at boligstiftelsen har solgt 27
boliger i 2012 og 2013. Det foreligger ingen informasjon om at boligene er solgt til tidligere leietakere.

Under intervjuene framkommer at målgruppen for et slikt program bør være de med lang botid og som har god
«boevne», barnefamilier og flyktningefamilier. Rus/psykiatritjenesten mener også å ha brukere som kan
komme inn under programmet.

Vurdering:

PwCs oppfatning er at kommunen må fokusere på at kommunal bolig er et midlertidig bosted og ikke et
permanent bosted. Leietaker skal ha som målsetting å komme over i eierskap eller leie på det private marked.

Det synes som om det er stor usikkerhet knyttet til hvilke boliger som er aktuelle å selge gjennom «leie til eie»-
programmet. På den ene siden snakker man om å selge boligene til leietakerne som de i dag disponerer/leier –
slik boligene framstår - og på den annen side snakker man om å tilby aktuelle kjøpere helt andre boliger
innenfor «leie til eie»-programmet. Borettslagsleiligheter pekes ut av flere som egnet for salg.
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Det er mye som tyder på at Ringerike kommune ikke har noen klar og entydig oppfatning av boligstiftelsens
boligportefølje med hensyn til volum, egnethet eller beliggenhet. Det foreligger ingen analyse av dette. Det
framkommer mange synspunkter fra intervjuene på hvilke typer boliger som bør selges, og hvilke som bør
anskaffes.

I henhold til samarbeidsavtalen mellom Ringerike kommune og Ringerike boligstiftelse skal det avholdes fire
samordnede informasjons- og drøftingsmøter hvert år. I disse møtene skal det blant annet også drøftes behov
for ulike typer boliger, og hvilken boligstandard som forventes og ønskes for de enkelte brukergrupper.
Kommunalsjefen sier at disse møtene nå er utvidet til å gjelde seks ganger pr år.

Imidlertid er det lite som konkret framstår som «bestillinger» til boligstiftelsen hva angår slike vurderinger.
Ifølge boligstiftelsen er det kun bestillingen på småhus som faller inn under denne kategorien. Det har vært sagt
over bordet i møtene at det er behov for boliger med flere soverom, men dette har ikke blitt formulert som
konkrete bestillinger. Ifølge boligstiftelsen er dette medvirkende til at ingen boliger er kjøpt eller prosjektert for
bygging. Unntaket er tre ferdigstilte småhus i 2014, og igangsetting av bygging av to nye småhus som skal
ferdigstilles i 2015. Det er i tillegg bestilt fem nye småhus som er under planlegging og prosjektering.

Konklusjon:

 Det drives noe aktivitet knyttet til å få leietakere til å kjøpe boliger, men ingen faktiske salg er registrert.
Dette forutsettes bedret gjennom Boligsosial handlingsplan og gjennom foranalysen til Boligsosialt
utviklingsprogram

 Internt i Ringerike kommune er det mange meninger om hvilke målgrupper som bør komme inn under
et slikt program, men ingen klar og entydig strategi for dette

 Internt i Ringerike kommune mangler det en klar strategi for hvilke boliger som bør selges gjennom et
slikt program. Dette gjelder også beliggenhet.

 Det eksisterer ingen plan for hvilke boligtyper som bør gjenanskaffes gjennom nybygging eller kjøp.
Unntaket er tre ferdigbygde småhus i 2014, og bygging av to til i 2015.

Strategivalg 4: Oppfølging i bolig med spesiell vekt på
boevne

Fakta:

Leietakere i kommunale utleieboliger vil få oppfølging av kommunen ved behov. Boligsosialt team og
rus/psykisk helse følger opp leietakere og brukere, og de som mottar andre tjenester fra kommunen vil gjennom
disse være underlagt en form for tilsyn.

Dersom en leietaker leier en privat bolig faller disse oppfølgingstjenestene bort. Da er det eventuelt bare
ordinære tjenester som ytes etter vedtak som også kan ha karakter av tilsyn.

Ut fra intervjuer framkommer at leietakerne i kommunale utleieboliger faller i alle kategorier, fra velfungerende
med god boevne og ryddig forhold til økonomi, til leietakere uten kontroll og styring verken på bolig med
interiør og inventar, økonomi og med dårlig boevne.

Flyktningetjenesten benytter flyktningeteamet til oppfølging i bolig. Som supplement benyttes også økonomisk
rådgivning fra NAV der det er behov.
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Vurdering:

Ringerike kommune ønsker å bedre boevnen til de leietakere som mangler denne. Boligoppfølging er et sentralt
virkemiddel for å nå et slikt mål. Boligsosialt team jobber ad-hoc og til utvalgte brukere heller enn i sekvensiell
prosess der alle brukere/leietakere skal besøkes. På denne måten kan teamet drive mer aktiv og målrettet
oppfølging mot enkeltbrukere der det sikres at man kommer nærmere målet innenfor en avgrenset tidsperiode.

Spesielt er det noen leietakere som kommer inn under oppfølging av rus/psykiatritjenesten som mangler
boevne. Disse «raserer» boligen sin av og til, og etterlater seg et større vedlikeholdsarbeid som må utføres av
Teknisk Forvaltning/eiendomsseksjonen. Småhusene som ble ferdigstilt i 2014 er et boligsosialt virkemiddel
som er tiltenkt denne målgruppen. Interiør og konstruksjon tillater tøffere behandling enn i vanlige boliger.
Erfaringene er at brukere og leietakere i denne målgruppen ikke tar til seg den vanlige oppfølgingen for å
forbedre boevne og ta ansvar for bolig og livsførsel.

Den kanskje største målgruppen for boligoppfølging er den gruppen som både har evner og motivasjon for å
klare å bo i egen bolig, ta ansvar for egen økonomi og ha kontroll over eget liv. Men hvor det også «glipper»
innimellom… Her er boligsosialt team på banen og kan iverksette tettere oppfølging i en periode for å rette opp
misforhold.

I tillegg har boligsosialt team prosjektstilling som forsøker å ha særskilt oppfølging mot enkeltbrukere i forhold
til søppel, konflikter, husdyrhold mm. Boligsosialt team jobber også med motivering mot de som mangler
grunnleggende kunnskap om mestring av f.eks økonomi. Prosjektstillingen har ansvar for «boligskolen» som
skal sørge for at brukeren evner å ta dette ansvaret selv. I ytterste konsekvens er det kommunens
økonomirådgivere på NAV som bistår med å gjenopprette brukerens økonomi.

Tverrfaglig jobber både boligsosialt team og rus/psykiatritjenesten noen ganger mot samme brukere. I tillegg
kan brukerne også motta hjemmesykepleie/-tjenester slik at det er flere instanser som yter tjenester til de
samme brukerne. I intervjuene påpekes at i slike tilfeller mangler det en koordineringsinstans for blant annet
samlet informasjon om brukeren. Det hevdes at tjenesteytere ikke kjenner noe ansvar for å meddele
informasjon om brukeren til andre tjenesteytere som er relevant for utførelsen av arbeidet.

Flyktningetjenesten benytter kun egne ressurser til oppfølging i bolig. Det er flyktningeteamet som utøver
denne tjenesten. I de tilfeller hvor det er behov for økonomisk rådgivning og boveiledning generelt er det
muligheter for tilgang på prosjektstillingen til boligsosialt team èn dag i uken, samt tilgang til «boligskolen»
som er et tilbud i regi av prosjektstillingen. Økonomisk rådgivning ivaretas av NAV også for flyktninger.

Gitt at man er innenfor taushetsbelagte begrensninger så er dette en ineffektiv måte å håndtere samlet
ressursbruk mot brukeren. For de tilfeller som beskrives her mangler en samlet koordinerende instans som
med utgangspunkt i brukerens boligsituasjon kan bidra til en mer målrettet, effektiv og koordinert ressursbruk.

Det er grunn til å trekke fram at samlet boligsosial kompetanse synes å være godt ivaretatt i Ringerike
kommune. Men når det kommer til utnyttelse av kompetansen på best mulig måte er det sterke og delte
meninger om kompetansen benyttes riktig. Det er åpenbart et behov for en koordinerende funksjon som
boligkoordinator eller boligsjef:
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En slik koordinerende funksjon med ansvar og myndighet vil kunne fylle de mange hull som Ringerike
kommune har i dag i form av manglende strategier, planer, koordinering av praktiske aktiviteter samt boligkjøp
og –salg utfra eksisterende og framtidige behov.

Konklusjon:

 Leietakere i kommunale utleieboliger får oppfølging med spesiell vekt på boevne ved behov. Leietakere
i private boliger får ikke dette, kun ordinære tjenester etter vedtak.

 Det jobbes med å definere hvilke kategorier leietakere som trenger oppfølging med spesiell vekt på
boevne og som viser motivasjon og vilje til å mestre dette. Disse jobbes det ad-hoc på fra boligsosialt
team, og dette gir resultater

 For de leietakere som ikke viser slik vilje og motivasjon forsøkes etablert alternative botilbud (småhus)

 Taushetsplikt skaper hindre for informasjonsflyt som er til felles nytte for boligsosialt arbeid

 Det mangler en koordinerende funksjon for å kunne ivareta strategisk arbeid, planlegging,
koordinering og beslutninger om kjøp/salg av boligtyper utfra nåværende og framtidige behov

Strategivalg 5: Samarbeid med frivillige

Fakta:

Ringerike kommune har vært moderate i forhold til samarbeid med frivillige organisasjoner innenfor
boligsosialt arbeid. Intervjuobjektene har ingen direkte erfaring med dette. Frivillighetssentralen organiserer et
bredt spekter av tjenester mot ulike brukergrupper. Ifølge kommunalsjefen har Ringerike kommune et godt
samarbeid med Frivillighetssentralen, men dette er ikke spesifikt rettet mot boligsosialt arbeid.

Blå Kors er ansvarlig for Stjernegruppen – en attføringsbedrift hvor arbeidstrening er hovedmålsettingen.
Stjernegruppen har også et prosjekt «Videre i livet» som ivaretar veiledning, trening og mestring av oppgaver
for utsatte brukergrupper. Kommunen har erfaring med plassering av brukere i Stjernegruppen, men
oppfølging er håndtert av Blå Kors uten kommunens innflytelse.

Ifølge kommunalsjefen har Ringerike kommune en strategi som går ut på at bruk av frivillige skal være som et
supplement til ordinært tjenesteytende arbeid.
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Vurdering:

I forhold til kommunens brukergrupper innen boligsosialt arbeid er det et generelt syn at frivillige ikke kan
erstatte fagansatte tjenesteytere, men at enkelte omsorgsoppgaver kan ytes av frivillige. Det pekes på at det
blant kommunens brukere, spesielt innen rus/psykisk helse er mange svært syke mennesker som har en adferd
som kan true frivillige som ikke har nødvendig faglig kompetanse til å håndtere brukerne.

Blant brukere med mer normal adferd er oppgaver som opplæring og veiledning, bistand til å orientere seg mot
informasjonsinnhentingskilder via internett, enkle reparasjons- og vedlikeholdsoppgaver i prinsippet oppgaver
som kan tenkes løst av frivillig innsats.

Kommunalsjefen mener at bruk av frivillige kan foregå på «fadderprinsippet» ved for eksempel oppfølging i
boliger der brukerne har behov for veiledning i forhold til praktiske oppgaver, og der de trenger noen å snakke
med om ulike ting fra tid til annen.

Dette forholdet er svært interessant – ikke minst fordi det er komplementært ved at den faglige tjenesteytingen
ivaretas av kommunens fagenheter og der den frivillige kommer inn og yter brukeren de «tjenester» som
kommunen ikke har muligheter til å finansiere, og som heller ikke krever fagkompetanse. Slik blir dette en
vinn-vinn situasjon for alle parter, og bruker/leietaker opplever at omsorgsbehovet er ivaretatt på beste måte.

I intervju med Skien kommune framkommer at kommunen har søkt og fått prosjektmidler fra
Helsedirektoratet til å opprette en mentorstilling som blant annet lærer opp flyktninger til å reise rundt og bistå
brukere/leietakere som trenger botrening og få utført enklere vedlikeholdsoppgaver. På denne måten mener
Skien kommune at de har skapt en vinn-vinn situasjon ved å aktivisere flyktninger i meningsfullt arbeid, samt
få løst enklere botrenings-, veilednings- og vedlikeholdsoppgaver for brukerne.

Konklusjon:

 Ringerike kommune har i praksis ingen erfaring med bruk av frivillige knyttet til boligsosialt arbeid

 Det må selekteres blant leietakere/brukere for å identifisere de som egner seg til kontakt med frivillige

 Det må spesifiseres hvilke oppgaver frivillige kan utføre etter «fadderprinsippet», og som ikke krever
fagkompetanse

 Bruk av frivillige skal være et supplement til kommunens ordinære tjenester

Forankring og organisering av det boligsosiale arbeidet
på operativt og strategisk nivå

Operativt nivå

Boligsosialt arbeid på operativt nivå involverer følgende enheter:
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Enhetene samhandler seg imellom delvis etter nedfelte instrukser og retningslinjer, og delvis etter
erfaringsbaserte kommunikasjonslinjer.

Teknisk forvaltning/eiendomsseksjonen:

Fakta:

Vedtak om tildeling av bolig oversendes eiendomsseksjonen, som avventer kontakt fra leietaker. Når leietaker
tar kontakt avtales visning av aktuell bolig, og kontrakt utstedes. Alle leiekontrakter utstedes og følges opp av
eiendomsseksjonen. Seksjonen har investert i et system – ISY Eiendom – som er et helhetlig system for alle
nivåer innen eiendomsforvaltning. Systemet er implementert, men ikke fullt ut tatt i bruk. Leiekontrakter som
har tre måneder igjen før terminering kjøres ut på en liste for videre oppfølging av rus/psykiatritjenesten eller
boligsosialt team/flyktningetjenesten.

Eiendomsseksjonen har også ansvar for formaliteter knyttet til inn- og utflytting av boliger. Dette omfatter
inspeksjon av bolig og vurdering av normal/unormal slitasje og eventuelle skader. Normal slitasje dekkes av
samarbeidsavtalen med Ringerike Boligstiftelse, mens unormal slitasje/skader må dekkes av Ringerike
kommune.

Eiendomsseksjonen skal vurdere oppussing/oppgradering av fraflyttede boliger i samarbeid med Ringerike
boligstiftelse. I tillegg utfører eiendomsseksjonen vaktmestertjenester for alle boliger.

Vurdering:

Det opplyses at det medgår mye tid til diskusjoner mellom eiendomsseksjonen og boligstiftelsen vedrørende
definisjoner på unormal slitasje. På grunn av ressurssituasjonen tar det også periodevis lang tid fra nøkler til
bolig er utlevert og til kontrakt foreligger og husleiefakturering kan starte. Eiendomsseksjonen har internt gitt
beskjed om at kommunikasjonen skal gå pr epost og ikke på telefon. Dette oppleves som problematisk fordi det
kan ta lang tid før eposter besvares.

Ringerike boligstiftelse har avtalt at Ringerike kommune skal utføre vaktmestertjenester for Ringerike
boligstiftelse. I den forbindelse har teknisk drift og teknisk sjef møter med Ringerike boligstiftelse( gjennom
forretningsfører Eiendomsservice) ca hver annen måned. På møtene blir driften og vedlikeholdet som
vaktmesterne kan utføre gjennomgått. Driftsoppgavene til vaktmester, knyttet til internkontroll, er spesifisert i
egen bok pr sted/adresse.

Det er fra boligstiftelsens side reist kritikk mot kvalitet og omfang på leverte vaktmesterjenester, da disse ikke
oppfyller de leveransekrav til slike tjenester som boligstiftelsen forutsetter.
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Det synes som om operativt ansvar i eiendomsseksjonen i stor grad er lagt på èn person, og denne personen
ivaretar all løpende dialog og samhandling mot kommunen internt og mot boligstiftelsen. Ytterligere èn person
har ansvar for administrativ husleieadministrasjon og ivaretar kontakt mot beboere og fakturering/kreditering.
Eiendomsseksjonen framstår dermed som en «flaskehals» i forhold til avklaringer som må gjøres raskt, og
beslutninger som må tas løpende i forhold til boligsosialt arbeid i kommunen.

Konklusjon:

 Samarbeidsavtalen mellom Ringerike kommune og Ringerike boligstiftelse regulerer i tilstrekkelig grad
samarbeidet på overordnet nivå

 Instrukser på et mer detaljert nivå synes mangelfull, det benyttes uformelle kommunikasjonskanaler
 Ringerike boligstiftelse mener de ikke får levert de tjenester med det omfang og den kvalitet som

samarbeidsavtalen fastsetter
 Eiendomsseksjonen framstår som en «flaskehals» med lite ressurser til å ivareta blant annet intern

kommunikasjon mot enheter som driver boligsosialt arbeid
 Eiendomsseksjonen har bestemt at epost er eneste kommunikasjonskanal for enheter som driver

boligsosialt arbeid
 Ringerike kommunes system ISY Eiendom – som er et helhetlig system for alle nivåer innen

eiendomsforvaltning – er implementert, men ikke fullt ut tatt i bruk

Helse og omsorg:

Fakta:

Tildelingskontoret mottar og behandler alle søknader om omsorgsbolig, samt noen enkelte utleieboliger.
Tildelingen skjer i ukentlig tildelingsmøte.

Tildelingsteamet, som består av boligteam og rus/psykisk helse behandler søknader om annen bolig.
Tildelingsteamet har ukentlige tildelingsmøter.

Vedtak om tildelt bolig oversendes bruker, som tar kontakt med eiendomsseksjonen for visning og eventuelt
kontraktsskriving. For brukerne til rus/psykiatritjenesten gjelder samme prosedyre fra vedtak til
kontraktsskriving.

Vurdering:

Det synes som det er noen uklarheter rundt ansvaret for flytting av trygghetsalarmer, samt oppsigelse av
omsorgsbolig ved død. Konsekvensen har vist seg å være at det tar uforholdsmessig lang tid fra dødsfall og til
oppsigelse for boligen foreligger.

For brukerne til rus/psykiatritjenesten er utfordringen at det kan gå uker fra vedtak og til kontrakten er utstedt
og signert. Nøkler og adgang til boligen kan være gitt langt tidligere, og brukerne klarer ikke å sette av
tilstrekkelige midler til å dekke husleien i denne perioden. For Ringerike kommune blir dette en husleierestanse
som må dekkes via NAV eller på annen måte.

Konklusjon:

 Tildelingskontoret mottar og behandler søknader om omsorgsbolig samt noen enkelte utleieboliger.
 Tildelingsteamet, som består av boligteam og rus/psykisk helse behandler søknader om annen bolig.
 Det er uklart hvor ansvaret for flytting av trygghetsalarmer ligger
 Det er uklare retningslinjer for oppsigelse av bolig ved død. Dette medfører at det kan ta lang tid fra

dødsfall til oppsigelse foreligger og bolig kan fraflyttes
 Kostnadene for dette bæres av Ringerike kommune (NAV)
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NAV:

Fakta:

Boligsosialt team består av koordinator, boligkonsulent og en prosjektstilling som jobber målrettet mot
individuelle brukere og leietakere, med alt fra ordinær boveiledningstjeneste til gjennomføring av «boligskole».
Teamet jobber og gir tjenester til leietakere i kommunale utleieboliger. Kommunens brukere som bor i private
leieforhold faller utenfor ansvarsområdet til boligsosialt team. Men teamet jobber mye med oppfølging og
veiledning mot brukere som har søkt kommunal bolig, og da spesielt med tanke på å kanalisere hjelp til å bruke
husbankens økonomiske virkemidler.

Flyktningetjenesten har ansvar for mottak, bosetting og introduksjonsprogram for flyktninger og –familier som
kommer til kommunen.

Økonomirådgivningstjenesten jobber med brukere som enten på eget initiativ kommer for å be om bistand,
eller som henvises fra andre tjenesteytende enheter. Disse kan være økonomiske sosialhjelpsveiledere,
barnevernet, rus/psykiatritjenesten, og også boligsosialt team. Tjenesten har kontakt mot banker og
finansinstitusjoner, kreditorer og inkassoselskaper. De løsningene som velges skal være håndterbare for
brukerne.

Vurdering:

Boligsosialt team er svært fornøyd med å jobbe ad-hoc og ikke sekvensielt mot brukergrupper. På denne måten
mener de at de kan yte best mulig tjeneste mot de brukerne som bør følges opp særskilt. Det fremkommer
imidlertid et behov for oppfølging av alle brukere/leietakere dersom intensjonen med treårs-kontrakter skal
oppfylles. Dette fordi det bør settes inn ressurser på motiverende tiltak for å kunne komme ut av kontrakten
etter tre år og inn i boforhold i egen regi (kjøp, leie). Slik boligsosialt team jobber i dag er det en for stor del av
leietakerne som ikke følges opp, og som ender opp med å få forlenget leiekontrakten med nye tre år fordi det
mangler riktig oppfølging, tilrettelegging og motivering.

Det er diskusjoner mellom boligsosialt team og eiendomsseksjonen med hensyn til hva som kan regnes som
normal slitasje i boliger og hvem som skal dekke kostnadene for istandsetting. Boligstiftelsen dekker normal
slitasje. Eiendomsseksjonen må dekke kostnadene ved unormal slitasje, og må søke å dekke inn disse fra
leietaker/NAV.

Flyktningetjenesten mener at operativ samhandling fungerer bra. Utfordringen er å finne egnede boliger. Det
var fem flyktninger som kommunen ikke klarte å bosette i 2014.

Konklusjon:

 Boligsosialt team jobber ad-hoc og målrettet mot de brukergrupper som trenger særskilt oppfølging
 Konsekvensen av dette er at en stor del av brukere/leietakere ikke får tilstrekkelig veiledning og

motiverende oppfølging til å kunne skaffe seg alternativt botilbud i løpet av treårs-kontrakten
 Av denne grunn er de aller fleste treårs-kontraktene fornyet med ytterligere tre år siden bosituasjonen

ikke har endret seg
 Boligsosialt team diskuterer internt med eiendomsseksjonen hva som kan regnes som normal slitasje.

Samme diskusjon er det mellom eiendomsseksjonen og Ringerike boligstiftelse. Det er behov for
klarere og tydeligere definisjoner på dette området

 Flyktningetjenestens største utfordring er å finne fram til egnede boliger for flyktningefamilier. Det er
inngått mange leiekontrakter mellom private utleiere og flyktninger, med bistand fra kommunen.
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Ringerike boligstiftelse:

Fakta:

Ringerike boligstiftelse kjøpte til sammen 269 boliger fra Ringerike kommune i 2010 og 2011. Boligstiftelsens
operative ansvar er forvaltning, drift og vedlikehold av boligene, herunder også salg, nybygging og kjøp av
boliger. Finansieringen gjøres ved egenkapital og låneopptak. Ringerike kommune innehar bestillerrollen.
Ringerike boligstiftelse har ingen ansatte og kjøper forvaltning og driftstjenester fra Eiendomsservice.
Kontrakten opphører snart, og det forberedes nytt anbud. Samarbeidsavtalen mellom Ringerike kommune og
Ringerike boligstiftelse stadfester at løpende samarbeid mellom partene går direkte mellom Ringerike
kommune og boligstiftelsens forvalter.

Vurdering:

Boligstiftelsens operative ansvar er klart og tydelig definert. Det framkommer at de kvartalsvise informasjons-
og drøftingsmøtene med kommunen ikke gir de nødvendige avklaringer og bestillinger til boligstiftelsen. Det
oppleves at boligbehov diskuteres uten å resultere i bestillinger som er konkrete nok for iverksettelse.

Det er et stort behov for boenheter med flere soverom. Behovet knyttes til familiestørrelser og til alenemødre
med barn. Forespørsler går til eiendomsseksjonen som etterspør boliger hos Boligstiftelsen. Når boliger ikke
finnes meldes dette tilbake, og for å dekke behovet er det derfor påkrevet å gå ut på det private marked for å
etterspørre boliger. Leiekontrakter må da inngås med kommunal husleiegaranti hvis depositum ikke kan
etableres.

Behovet for mer egnede kommunale boliger er meldt til NAV-leder, som igjen kommuniserer dette til
Eiendomsseksjonen (Teknisk Forvaltning). Teknisk Forvaltning sammen med kommunalsjef Helse- og omsorg
skal så melde behovet videre til Ringerike Boligstiftelse i de kvartalsvise informasjons- og drøftingsmøtene
mellom kommunen og Boligstiftelsen. Erfaringen som Boligstiftelsen har er at slike behov ikke blir meddelt
konkret på disse møtene. Boligstiftelsen har tilgang på kapital til kjøp eller nybygg av boliger. Dette kunne
imøtekommet slike behov dersom dette kom i form av vedtatte bestillinger.

Boevne er et sentralt moment knyttet til utvikling av boligporteføljen. Flere leietakere har mangelfull eller
fraværende boevne, og dette påvirker kostnadsbildet for kommunen knyttet til vedlikehold og reparasjoner. En
strategisk beslutning om å bygge småhus tilrettelagt for leietakere med mangelfull boevne ble tatt på et tidligere
tidspunkt. Tre boliger er ferdigstilt, og to nye er under oppføring. Det knyttes store forventninger til disse
prosjektene. Dette frigjør andre boliger i porteføljen. Men mest sannsynlig ikke boligtyper som imøtekommer
behovene.

Salg av boliger er ifølge Teknisk Forvaltning et strategisk tema på de kvartalsvise møtene mellom kommunen og
Boligstiftelsen. Forslag til salg av boliger kommer fra Helse- og omsorg i møtene, og kriterier synes å være
tilfeldige (tilstand, beliggenhet). Det hevdes fra Boligsosialt team at det er solgt boliger som kommunen i
ettertid hadde stort behov for. Dette underbygger at salg av boliger muligens er knyttet opp mot mer tilfeldige
kriterier.

Konklusjon:

 Samarbeidsavtalen regulerer samarbeidet mellom Ringerike kommune og Ringerike boligstiftelse
 Ringerike kommune anses som bestiller – og skal i de kvartalsvise informasjons- og drøftingsmøtene

drøfte behov for ulike typer boliger med Ringerike boligstiftelse
 Slike drøftinger gjennomføres, men det fremmes kun ulike synspunkter på ulike boligbehov i møtene.

Dette anses av boligstiftelsen ikke som tilstrekkelig til å iverksette salg, kjøp eller nybygging

Strategisk nivå:

Strategisk planlegging for utvikling av boligporteføljen er regulert i Samarbeidsavtale mellom Ringerike
kommune og Ringerike Boligstiftelse av 24.11.2011.
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Fakta:

Samarbeidsavtalen mellom Ringerike kommune og Ringerike boligstiftelse har i pkt 2 listet opp hvilke tema
som skal være gjenstand for drøfting og utveksling av opplysninger om i det overordnede informasjons- og
drøftingsmøtet som skal avholdes hvert kvartal:

 Investeringsbehov og langsiktige planer
 Budsjettsituasjonen og budsjettplanlegging for løpende prosjekter
 Interne vedtak ihhv. stiftelsen og kommunen som har betydning for samarbeidet
 Ny lovgivning og andre ytre rammebetingelser som kan innvirke på samarbeidet

Videre skal det drøftes anslått utvikling i:

 Behov for ulike typer boliger
 Den boligstandard som forventes og ønskes for de enkelte brukergrupper
 Løpende prosjekter

Dette møtet har altså i utgangspunktet en strategisk innretning i form av drøfting av utviklingen innen behov
for ulike typer bolig, samt forventet boligstandard for de enkelte brukergrupper.

Ringerike kommunes plandokumenter (handlingsplan, økonomiplan) omhandler i liten grad strategisk
planlegging for utvikling av boligporteføljen, men fokuserer generelt mer på boligpolitiske utfordringer i form
av tilrettelegging for bosetting av vanskeligstilte og flyktninger.

Boligsosial handlingsplan er derimot mer konkret i forhold til utvikling av boligporteføljen. Nedsalg fra 283 til
200 utleieboliger er et eksempel.

Vurdering:

Boligsosial handlingsplan oppsummerer dagens situasjon med at det har vært en fragmentert, lite koordinert og
til dels manglende ledelse av boligsosialt arbeid/utvikling i kommunen. Det boligsosiale arbeidet i kommunen
er derfor fragmentert og mangler strategisk forankring. Kommunen har ikke evnet å ta i bruk og samkjøre alle
virkemidler.

Både NAV, Helse- og omsorg, samt Teknisk Forvaltning utøver mye bra boligsosialt arbeid innenfor hver sine
enheter, innenfor de ressursrammer de disponerer. Men utfra intervjuer synes det som om samhandlingen
mellom enhetene er liten, samt at kommunikasjonen kan stoppe opp av og til i påvente av avklaringer som tar
tid.

Det synes som om det internt i Ringerike kommune mangler et forum for strategisk planlegging av boligsosialt
arbeid og utvikling av boligporteføljen. I samarbeidsmøtene med boligstiftelsen fremmes flere synspunkter på
behov for boliger, men dette framsettes ikke som «ferdigbehandlede bestillinger» på egnede boliger.
Kommunen mener for så vidt at samarbeidsavtalens punkt vedrørende drøfting av anslått utvikling i behov for
boliger oppfylles på denne måten. Boligstiftelsen på sin side hevder at dette vanskelig kan oppfattes som en
«bestilling» av boligtyper. Det mangler en mer formalisert beslutning på dette.

Det synes også å mangle en koordinerende funksjon som boligkoordinator/boligsjef med ansvar og myndighet
til å fatte beslutninger som ivaretar Ringerike kommunes helhetlige boligsosiale arbeid. Pr i dag ligger dette
ansvaret på rådmanns- og kommunalsjefsnivå. Og må prioriteres opp mot andre viktige oppgaver.

En boligkoordinator/boligsjef med ansvar og myndighet kunne ivaretatt oppgavene på daglig basis og sikret at
for eksempel uegnede boliger ble lagt ut for salg (eller i «leie til eie»-programmet), og ble erstattet med egnede
nybygde eller kjøpte boliger for å oppfylle boligbehovet. Funksjonen kunne også hatt den naturlige, avklarende
rollen i ulike diskusjoner opp mot boligsosialt arbeid internt i kommunen, og sikret at målsettinger og strategier
ble oppfylt.
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Konklusjon:

 Både NAV, Helse- og omsorg samt Teknisk forvaltning utøver mye bra boligsosialt arbeid innenfor hver
sine enheter, innenfor de ressursrammer de disponerer.

 Det er ingen klar og tydelig ledelse av det boligsosiale arbeid i kommunen, og det mangler et forum for
strategisk planlegging av boligsosialt arbeid og utvikling av boligporteføljen.

 Opprettelse av en koordinerende funksjon som boligkoordinator/boligsjef med ansvar og myndighet til
å fatte beslutninger som ivaretar kommunens helhetlige boligsosiale arbeid ville vært avgjørende for å
fremme målsettinger innen området.

 Funksjonen kunne også hatt den naturlige, avklarende rollen i ulike diskusjoner opp mot boligsosialt
arbeid internt i kommunen, og sikret at målsettinger og strategier ble oppfylt.

Bruk av boligsosiale virkemidler

Fakta:

Boligsosiale virkemidler omfatter kommunale og statlige ordninger som skal fremme muligheter for
vanskeligstilte på boligmarkedet til å skaffe seg et boforhold. Kommunale virkemidler er blant annet garanti for
depositum ved leieforhold mot private (eller lån til depositum), mens statlige virkemidler gjennom Husbanken
omfatter startlån, bostøtte, boligtilskudd til tilpasning, boligtilskudd til etablering.

Et statlig boligsosialt virkemiddel direkte rettet mot kommunen er boligsosialt kompetansetilskudd som skal
bidra til å øke kommunens kompetanse slik at de riktige virkemidler blir brukt på de riktige brukere.

I Ringerike kommune er det NAV som forvalter de boligsosiale virkemidler med 2,5 årsverk, og som håndterer
alle søknader om slike. Alle interne enheter som jobber brukerrettet vil i de tilfeller det er behov for å etablere et
boforhold som betinger bruk av boligsosialt virkemiddel henvise bruker til NAV for videre saksgang. I tillegg er
det tre stillinger som jobber med gjeldsrådgivning, som i og for seg kan ses i sammenheng med boligsosiale
virkemidler.

Vurdering:

Innenfor NAV er både kompetansen og bruken av boligsosiale virkemidler god. Ansvaret for startlånsordningen
faller på èn medarbeider, dette kan være svært sårbart for en kommune som Ringerike. Økonomirådgiverne
driver med økonomisk kartlegging og rådgivning. I de tilfellene de vurderer startlån som virkemiddel viser
etterfølgende beregninger at det i mange tilfeller er billigere for bruker å leie enn å etablere lån for å kjøpe.
Dette på grunn av høy gjeld knyttet til blant annet forbrukslån. Selv om kommunen selv utmåler størrelsen på
startlånet er det selvsagt en plikt å ikke påføre bruker større gjeldsbyrde enn hva som kan håndteres.

Fra intervjuer framkommer et behov for å øke kunnskapen og kompetansen om hvilke boligsosiale virkemidler
som finnes, og hva disse går ut på. Denne kompetansen bør alle som jobber brukerrettet mot vanskeligstilte på
boligmarkedet ha, slik at riktige virkemidler blir brukt på den enkelte bruker.

Konklusjon:

 Boligsosiale virkemidler brukes godt innenfor de ressursrammer kommunen har i dag

 Startlånsordningen håndteres av 1,3 årsverk – dette må anses som sårbart sett opp mot målsettingene i
Boligsosial handlingsplan



Foranalyse Boligsosial utviklingsplan – Ringerike kommune

38

 Større breddekompetanse i forhold til boligsosiale virkemidler i kommunens tjenesteytende enheter
hadde forbedret kunnskapen om hvilke virkemidler som egner seg best for den enkelte bruker

 Med større breddekompetanse kunne flere brukere/vanskeligstilte blitt stimulert og motivert av
tjenesteytere til å fremme alternative boforhold («leie til eie», kjøp ved bruk av startlån, )
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Anbefaling for det videre arbeid

Boligsosial handlingsplan bygger på feilaktige KOSTRA-tall for 2012 når det gjelder kommunale utleieboliger pr
1000 innbyggere. I handlingsplanen brukes 29 boliger pr 1000 innbyggere, mens det riktige tallet (slik
KOSTRA-databasen viser nå) er 23. I saksframlegget 14/823-1 Boligsosial handlingsplan vedtas i pkt 1 framlagt
forslag til plan som Ringerike kommunes «Boligsosiale handlingsplan 2015-2022». I saksutredningen beskrives
at «Ringerike kommune har relativt sett flere kommunale boliger enn andre sammenlignbare kommuner, men
leietakerne bor lenge i de kommunale boligene». Videre heter det «Forslaget til ny plan definerer følgende
hovedmålsetting for arbeidet i perioden: Redusere behovet for kommunale utleieboliger fra 283 til 200».

Det kan synes som om Ringerike kommune med dette vedtaket skal foreta et nedsalg av antall utleieboliger
(gjennom Ringerike boligstiftelse) med netto 83 boliger i perioden 2015-2022. PwC ønsker å påpeke at et slikt
nedsalg kan være riktig å gjøre gitt at boligsosialt arbeid fører til at behovet for kommunale utleieboliger
reduseres. Og det kan være en korrekt målsetting i forhold til «leie-til-eie» programmet, gitt at eksisterende
leietakere kjøper boligene de i dag leier.

Men – dersom målsettingen kommer som en konsekvens av at tallet 29 kommunale utleieboliger pr 1000
innbyggere er brukt feil, vil målsettingen være egnet til revurdering. Pr i dag framstår Ringerike kommune med
et antall utleieboliger pr 1000 innbyggere i tråd med både KOSTRA-gruppe 13 og sammenlignbare kommuner
for øvrig inkludert landsgjennomsnittet. Med kommunestyrets positive vedtak om at Ringerike kommune vil ta
imot flere flyktninger (Syria-flyktninger) øker behovet for kommunale utleieboliger.

I analysen er det lagt vekt på å analysere i tråd med de fem strategivalg som Boligsosial handlingsplan legger
opp til, og som ble vedtatt i forbindelse med behandling av saken.

I anbefaling for det videre arbeid er det lagt vekt på svare på de spørsmål som stilles i konkurransegrunnlaget til
hva foranalysen skal gi svar på:

Hvordan utnytte boligmassen på en best mulig måte?
Behovet for kommunale utleieboliger er varierende fra år til år. Dette gjelder også boligenes utforming og
standard.

Samarbeidsavtalen mellom Ringerike kommune og Ringerike boligstiftelse gir boligstiftelsen 90 dager fra
utflytting til boligen skal være oppgradert og/eller pusset opp. Ringerike boligstiftelse har selv statistikk som
viser at gjennomsnittlig tidsbruk er 58 dager. Dette begrunnes ofte med bestillings- og leveringstider. Det kan
synes som om en bolig kan stå lenge tom før arbeid iverksettes, selv om fristen på 90 dager overholdes. Her er
det et effektiviseringspotensiale i form av klassifisering av behov for oppgradering/oppussing, samt
organisering av dette arbeidet. Dersom arbeidet som skal gjøres er av en karakter som gjør at det kan
påbegynnes umiddelbart vil denne boligen være klar til innflytting etter bare kanskje 10 dager i stedet for å stå
tom i 80 dager før arbeidet påbegynnes. For de boliger der man har kunnskap om tilstanden (byggeår, tidligere
oppgraderinger etc) vil det kanskje være mulig å foreta bestillinger før oppsigelsestiden er omme for å
minimere tidsbruken på oppgraderingen.

Analysen – og også intervjuene – peker på et behov for boliger med flere soverom for å kunne fange opp
boligbehovet til bl.a flyktningefamilier og familier/eneforsørgere med flere barn. For å løse slike utfordringer er
kommunen avhengig av det private utleiemarkedet, eller at kommunen gjør klare bestillinger til boligstiftelsen
om behov for å anskaffe slike boliger, alternativt bygge nye. For å balansere porteføljen av boliger bør da også
samtidig dårligere egnede boliger identifiseres og selges – enten via «leie-til-eie» eller på det åpne marked.

Ringerike kommune bør få utarbeidet en behovsanalyse som klart definerer hvilke krav som skal settes til
utleieboligene, både på kort og lang sikt. En slik analyse må omfatte boareal og antall soverom. Analysen må
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avstemmes mot eksisterende boligportefølje slik at det framkommer hvilke boliger man skal beholde, hvilke
boliger man kan selge og hvilke boliger man mangler.

For å få bedre utnyttelse av utleieboliger er det viktigste å kunne minimere tiden fra utflytting til innflytting.
Dette er også et kostnadsspørsmål, da NAV i hovedsak dekker «tomgangsleie». Oppsigelse av utleiebolig ved
død kan være en utfordring, da pårørende ikke alltid reagerer som forventet og avslutter løpende kontrakter
som avdøde har innen rimelig tid. Dette er ikke nødvendigvis et stort problem, men det er nevnt i intervjuer og
blir erfaringsmessig et tomgangsleieproblem dersom ikke boet dekker manglende husleie.

Anbefaling:

 90-dagersfristen for ferdigstilling av bolig etter utflytting bør revurderes. Det bør i stedet utarbeides et
klassifiseringssystem som med utgangspunkt i behovet for oppgradering/oppussing av den enkelte
bolig definerer tids- og ressursbruk knyttet til dette arbeidet.

 Ved ledig bolig vil det framkomme hvor mange dagers arbeid som må påregnes for oppgradering, og ny
innflyttingsdato kan da beregnes og tas hensyn til i tildelingsmøter

 Det bør utarbeides en behovsanalyse som klart definerer hvilke krav som skal settes til utleieboligene.
Analysen avstemmes mot eksisterende boligportefølje slik at det framkommer hvilke boliger man skal
beholde, hvilke boliger man kan selge og hvilke boliger man mangler.

 Salg av kommunale utleieboliger bør erstattes med nybygg/kjøp av tilsvarende antall boliger, gitt at
kommunestyrets vedtak om nedsalg av 83 boliger revurderes (omtalt tidligere)

Hvordan effektivisere/samordne ressurser?
Ringerike kommune har i oppsummeringen av Boligsosial handlingsplan formulert at kommunen har en
fragmentert, lite koordinert og til dels manglende ledelse av boligsosialt arbeid/utvikling. Det boligsosiale
arbeidet mangler strategisk forankring.

Vi har tidligere omtalt organiseringen av dagens boligsosiale arbeid, som er forankret i NAV, Helse- og omsorg,
Teknisk Forvaltning og Ringerike boligstiftelse. Kommunalsjef Helse- og sosial har lederansvaret for NAV, samt
tildelingskontoret. Kommunalsjef Teknisk har ansvar for Teknisk Forvaltning, mens boligstiftelsen og
Eiendomsservice som forvalter forholder seg til samarbeidsavtalen med Ringerike kommune.
Samarbeidsmøtene har fast deltakelse fra kommunalsjef Teknisk, Teknisk forvaltning, kommunalsjef Helse- og
omsorg og fra boligstiftelsens styreleder samt forvalter. Øvrig deltakelse ved behov.

Analysen vår framholder behovet for å opprette en stilling som boligkoordinator/boligsjef. Denne stillingen må
ha ansvar og myndighet til å fatte beslutninger som ivaretar Ringerike kommunes helhetlige boligsosiale arbeid.
Pr i dag ligger dette ansvaret på rådmanns- og kommunalsjefsnivå.

En boligkoordinator/boligsjef med delegert ansvar og myndighet fra rådmannen kunne ivaretatt oppgavene på
daglig basis og hatt den naturlige, avklarende rollen i ulike diskusjoner opp mot boligsosialt arbeid internt i
kommunen, og sikret at målsettinger og strategier ble oppfylt.

For å kunne få totaloversikt over alle prosesser og rutiner knyttet til boligsosialt arbeid må det gjennomføres en
arbeidsprosesskartlegging som tar utgangspunkt i hovedprosess og bryter denne ned på ulike underprosesser.
Ved å kombinere dette med ansvars/myndighetsmatrise (kontrollmatrise) vil kommunen få mulighet til å
kontrollere at alle prosess-steg er gjort, og dermed sikre at boligsosialt arbeid er fullt ut ivaretatt. Og samtidig
sikre at ikke oppgaver utføres to ganger.
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Anbefaling:

 Det opprettes en stilling som boligkoordinator/boligsjef som får delegert ansvar og myndighet til å fatte
beslutninger som ivaretar Ringerike kommunes helhetlige boligsosiale arbeid.

 Boligkoordinator/boligsjef møter i samarbeidsmøter mellom Ringerike kommune og Ringerike
boligstiftelse

 Det gjennomføres en arbeidsprosesskartlegging som med hoved- og underprosesser klargjør hvilke
arbeidssteg som må utføres

 Det utarbeides en ansvars-/myndighetsmatrise (kontrollmatrise) som forenkler kontrollen av hvilke
arbeidssteg som er utført

Hvordan benytte Husbankens støtteordninger på en mest
effektiv måte?
Husbankens støtteordninger er mange, og det forutsettes at kommunen søker om tilskuddsmidler eller lån til
videreutlån i forkant. Husbanken gir da en ramme til kommunen, som så blir gjenstand for vurdering opp mot
innkomne søknader om tilskudd eller lån (startlån).

Ringerike kommune har i dag samlet spisskompetansen om Husbankens støtteordninger i NAV, fordelt på 2,5
årsverk. Dette fungerer, men er noe sårbart da det er oppgaver og ansvarsområder som er knyttet opp til
enkeltpersoner.

Nøkkelen til å kunne benytte Husbankens støtteordninger effektivt er å bidra til å øke kompetansen rundt
støtteordningene i større deler av organisasjonen. Hvis en tjenesteytende enhet har kunnskap om Husbankens
støtteordninger vil en samtale med en bruker kunne føre til et møte med kommunens ansvarlige for f.eks
startlån. Dette vil igjen kunne føre til et vellykket «fra leie til eie»-prosjekt.

Husbankens boligsosiale kompetansetilskudd skal bidra til å heve kompetansen innenfor boligsosialt arbeid og
boligsosial politikk, og til å formidle kunnskap om boligmarkedet og offentlig boligpolitikk generelt. Ringerike
kommune har fått innvilget kompetansetilskudd til prosjektet «selvstendige voksne» som skal hjelpe utsatte
unge på vei inn i egen bolig, gjerne via «leie-til-eie»-programmet.

Her har Ringerike kommune muligheter til å søke tilskuddsmidler for å øke den boligsosiale kompetansen i
større bredde i organisasjonen. Det bør utarbeides et opplæringsprogram som tar utgangspunkt i alle enheter
og aktører som er potensielle for målgruppen.

Anbefaling:

 Det utarbeides en prosjektplan og et prosjektdirektiv for et opplæringsprosjekt som har som formål å
øke kompetansen rundt Husbankens støtteordninger i større deler av Ringerike kommune

 Opplæringsplanen avstemmes og innrettes mot de fem strategivalgene som Ringerike kommune har
vedtatt i forbindelse med Boligsosial handlingsplan

 Det søkes om boligsosialt kompetansetilskudd fra Husbanken for å dekke kostnadene ved
prosjektgjennomføringen

 Opplæringsplanen kan deles opp i moduler, og det kan søkes kompetansetilskudd pr modul
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Hvordan er kompetansen og kapasitet i miljøarbeider-
tjenesten i forhold til ambisjonene i boligsosial
handlingsplan?
Ringerike kommune har ingen dedikert miljøarbeidertjeneste innen boligsosialt arbeid. Boligsosialt team
jobber selvstendig mot utvalgte brukere/leietakere som er definert som prioritert målgruppe i forhold til de
ressurser tjenesten disponerer. I dette ligger at tjenesten ikke har muligheter til å yte boveiledning til alle
brukere/leietakere, men må prioritere utfra behov og motivasjon til å øke egen boevne.

Ambisjonene i Boligsosial handlingsplan er nedfelt i fem strategivalg:

 Øke gjennomstrømningen i kommunale utleieboliger
 Husleie (prinsippet om kostnadsdekkende husleie)
 Fra «Leie til eie»
 Oppfølging i bolig
 Samarbeid med frivillige

Boligsosialt teams kompetanse dekker flere av strategivalgene, og vil kunne bidra positivt til å oppfylle
handlingsplanens målsettinger. Dette gjelder selvsagt oppfølging i bolig, men også motiverende innsats for å
bidra til å øke gjennomstrømningen i kommunale utleieboliger, samt forsøke å motivere til å kjøpe egen bolig
gjennom «leie til eie» programmet. Boligsosialt teams kompetanse på Husbankens støtteordninger er noe
begrenset, men i slike tilfeller henvises til NAV og de årsverk som besitter grunnleggende kompetanse på dette
felt.

Slik bemannings- og ressurssituasjonen er i dag er det en utfordring å klare å nå alle brukere, og dette klarer
heller ikke Boligsosialt team. De er derfor nødt til å prioritere grupper av brukere som tilbys særskilt
oppfølging.

Ambisjonene i Boligsosial handlingsplan forutsetter et helhetlig boligsosialt arbeid basert på de fem
strategivalgene som er vedtatt. For å kunne utnytte alle virkemidler samt jobbe boligsosialt etter strategivalgene
bør det settes inn flere ressurser til oppfølging i bolig. Miljøarbeidere har kompetanse til dette. Men også andre
grupper kan bidra her ved å tilrettelegge for slikt arbeid. Skien kommune har god erfaring med å søke
finansiering gjennom Helsedirektoratet til opprettelse av en mentorstilling som lærer opp flyktninger til å bistå
med botrening, veiledning og enklere vedlikeholdsoppgaver. Dersom slikt arbeid defineres som et supplement
til ordinært, faglig rettet miljøarbeid vil kommunen kunne skape en vinn-vinn situasjon for flere interessenter.

Anbefaling:

 Det foreligger ingen indikasjoner på at kompetansen i Boligsosialt team ikke er tilstrekkelig til å
oppfylle ambisjonene i Boligsosial handlingsplan. Det anses ikke nødvendig å sette inn tiltak for å
styrke kompetansen i teamet.

 Ringerike kommune har ingen dedikert miljøarbeidertjeneste. Kapasiteten i Boligsosialt team er for
liten til å dekke alle brukeres/leietakeres behov for boveiledning og motiverende tiltak for å øke
gjennomstrømningen i kommunale utleieboliger. Slik innsats må settes inn langt tidligere i
utleieforholdet enn i dag, og dette vil kreve flere ressurser. En dedikert miljøarbeidertjeneste vil også
samlet bidra til å oppfylle ambisjonene i Boligsosial handlingsplan og de fem strategivalgene

 Andre former for veiledning, oppfølging og vedlikeholdsoppgaver bør vurderes. Dette kan være et
supplement til miljøarbeidertjenestens oppgaver, og kan søkes finansiert gjennom statlige
tilskuddsordninger (jfr Skien kommune)

 Supplerende innsats kan avlaste oppgaver i miljøarbeidertjenesten slik at tjenesten kan konsentrere sin
innsats mot faglig rettet miljøarbeid
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Andre anbefalinger
Gjennom vårt arbeid med foranalysen til Boligsosialt utviklingsprogram og spesielt gjennom intervjuene har
det tilkommet informasjon som omhandler utfordringer og problemstillinger som kan være nyttig for Ringerike
kommune å få gjort noe med.

I referanseintervjuene med Skien, Drammen og Holmestrand kommuner erfarer disse kommunene at arbeidet
med «leie til eie» programmet krever grundig forarbeid, god og fornuftig organisering samt
gjennomføringsevne for å lykkes. Det anbefales at Ringerike kommune avtaler og gjennomfører referansebesøk
i en eller flere av kommunene før eget «leie til eie» program iverksettes fullt ut.

Boligsosial handlingsplan har et hovedmål om å redusere behovet for kommunale utleieboliger for
vanskeligstilte på boligmarkedet med 83 boliger i perioden 2014-2022. Som vi har påpekt i analysen er det
benyttet feil KOSTRA-tall på antall kommunale utleieboliger pr 1000 innbyggere for 2012. Det er benyttet 29
kommunale utleieboliger pr 1000 innbyggere, mens KOSTRA-databasen sier 23.

Dersom hovedmålsettingen om å redusere behovet for kommunale utleieboliger er satt på bakgrunn av et høyt
antall disponible boliger, bør denne revurderes fordi tallet synes å være helt i tråd med både Buskerud,
Kostragruppe 13 og landet for øvrig.
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Vedlegg 1: Intervjuguide

Ringerike kommune

Referat fra intervju med: nn
Driftsenhet/arbeidssted:

Møtested Dato

x.mars 2015 kl

Til stede

 Nn

 Nn

 Nn

 Trond Solbakken (PwC)

 Kathrine Melheim (PwC)

Bakgrunn for intervjuet

PwC er tildelt oppdrag med å utarbeide en foranalyse av det boligsosiale arbeidet i Ringerike

kommune. Prosjektets kartleggingsfase inkluderer intervjuer med utvalgte ansatte og samarbeids-

partnere. Intervjuguiden tar utgangspunkt i de fem strategivalg som Ringerike kommunestyre har

vedtatt, og våre spørsmål følger i hovedsak de tematiserte kartleggingsområdene som er beskrevet.

Alle spørsmål vil ikke bli stilt til alle intervjuobjekter. Vi vil selektere spørsmålsstillingen i forhold til

hvem som intervjues. Men for å få et helhetsperspektiv er det greit at alle kjenner til alle spørsmål som

er utarbeidet. Til slutt stilles også et åpent spørsmål der det er mulig å komme med betraktninger som

ikke fanges opp av spørsmålene i guiden.

Forankring og organisering av det boligsosiale arbeidet på operativt og strategisk nivå

1.1 Boligporteføljen. Hvordan
ivaretas strategisk
planlegging for utvikling av
boligporteføljen ihht
boligsosiale behov?

1.2 Hvordan synes du
boligsosiale perspektiver er
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inkludert i planverk og
budsjetter?

1.3 Hvordan er samhandlingen
mellom boligsosialt team og
boligforvalter (Ringerike
bolig-stiftelse og Teknisk
Drift)?

1.4 Resultatevaluering og
rapportering. På hvilken måte
måles resultater i boligsosialt
arbeid? Hvordan ses disse
mot plandokumenter?

1.5 Hvilket samarbeid skjer på
tvers i kommunen for å
ivareta bolig-sosialt arbeid?

1.6 Hvilket samarbeid skjer vis-a-
vis eksterne aktører? Mot
frivillige organisasjoner?
Hvilke?

1.7 Er boligsosialt arbeid
organisert til beste for
brukeren eller tilpas-set til
beste for kommunens
administrasjon?

Øke gjennomstrømningen i kommunale utleieboliger

2.1 Kan du beskrive din
oppfatning av hvordan
boligtildelings-prosessen
fungerer?

2.2 Synes du rett bruker tildeles
rett bolig?

2.3 Bomiljø – hvordan synes du
kommunens arbeid framstår
mot bomiljø, naboer og andre
for å motvirke klager og
forebygge konflikter?

2.4 Sirkulasjon – hva er din
oppfatning av sirkulasjonen i
boligene og hvilke faktorer
påvirker denne?

2.5 Private leiemarked – hvilke
utfordringer og muligheter ser
du ved samarbeid her?

2.6 Midlertidige botilbud –
hvordan defineres disse og
hvilken effekt har de for
brukernes boligkarriere?
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2.7 Kan vedlikeholds-
/oppussings-perioden på tre
måneder forkortes? Hvordan

2.8 Hvor lenge må bruker vente
på bolig fra vedtaket er gjort?
Hvordan bor brukeren i denne
perioden? (Hotell, hospits el)

Fra «leie til eie»

3.1 Hvilken målgruppe mener du
best egner seg til dette
programmet?

3.2 Hvilke boliger mener du bør
selges først? I hvilket
område?

3.3 Ved salg – hvilket
oppfølgings-arbeid mener du
bør prioriteres overfor
brukerne som kjøper?

Oppfølging i egen bolig

4.1 Hvordan synes du boligsosial
oppfølging på individ- og
gruppenivå i kommunen
fungerer?

4.2 Er det tilstrekkelig
kompetanse i kommunen til å
drive bolig-sosialt arbeid?
Brukes kompetansen riktig og
effektivt?

4.3 Synes du boligsosiale
ressurser brukes effektivt i
kommunen i dag? Vil det
være gevinster ved å ansette
flere miljøarbeidere?

Bruk av boligsosiale virkemidler

5.1 Hvordan synes du kommunen
bruker de samlede
virkemidlene for å fremme
brukernes boligkarrierer?

5.2 Hvilken kunnskap og
kompetanse synes du de som
jobber med boligsosialt
arbeid har om økonomiske
virkemidler?

5.3 Hvordan brukes Husbankens
tilskuddsordninger strategisk
i forhold til boligsosial
planlegging og nybygging?
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Andre kommentarer

Har du kommentarer til andre
forhold du synes bør komme
fram i denne kartleggingen?
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Vedlegg 2: Sammendrag fra intervjuer i Ringerike
kommune

(sammendraget følger intervjuguidens spørsmålsrekkefølge)

Forankring og organisering av det boligsosiale arbeidet på operativt og strategisk nivå

Fra intervjuene (PwCs oppsummering):

Spm. 1.1 Boligporteføljen. Hvordan ivaretas strategisk planlegging for utvikling av boligporteføljen ihht
boligsosiale behov?

Strategisk planlegging for utvikling av boligporteføljen er regulert i Samarbeidsavtale mellom Ringerike
kommune og Ringerike Boligstiftelse av 24.11.2011.

Det er et stort behov for boenheter med flere soverom. Behovet knyttes til familiestørrelser og til alenemødre
med flere barn. Forespørsler går til Teknisk Forvaltning som etterspør boliger hos Boligstiftelsen. Når boliger
ikke finnes meldes dette tilbake til Teknisk Forvaltning. For å dekke behov er det derfor påkrevet å gå ut på det
private marked for å etterspørre boliger. Leiekontrakter må da inngås med kommunal husleiegaranti hvis
depositum ikke kan etableres.

Behovet for kommunale boliger i denne kategori er meldt til NAV-leder, som igjen kommuniserer dette til
Eiendomsseksjonen (Teknisk Forvaltning). Teknisk Forvaltning sammen med kommunalsjef Helse- og omsorg
skal så melde behovet videre til Ringerike Boligstiftelse i de kvartalsvise informasjons- og drøftingsmøtene
mellom kommunen og Boligstiftelsen. Erfaringen som Boligstiftelsen har er at slike behov ikke blir meddelt på
disse møtene. Boligstiftelsen har tilgang på kapital til kjøp eller nybygg av boliger. Dette kunne imøtekommet
slike behov.

Boevne er et sentralt moment knyttet til utvikling av boligporteføljen. Flere leietakere har mangelfull eller
fraværende boevne, og dette påvirker kostnadsbildet for kommunen knyttet til vedlikehold og reparasjoner. En
strategisk beslutning om å bygge småhus tilrettelagt for leietakere med mangelfull boevne ble tatt på et tidligere
tidspunkt. To boliger er ferdigstilt, og tre nye er under oppføring. Det knyttes store forventninger til disse
prosjektene.

Dette frigjør andre boliger i porteføljen. Men mest sannsynlig ikke boligtyper som imøtekommer behov.

Salg av boliger er ifølge Teknisk Forvaltning et strategisk tema på de kvartalsvise møtene mellom kommunen og
Boligstiftelsen. Forslag til salg av boliger kommer fra Helse- og omsorg, og kriterier synes å være tilfeldige
(tilstand, beliggenhet). Det hevdes fra Boligsosialt team at det er solgt boliger som kommunen i ettertid hadde
stort behov for. Dette underbygger at salg av boliger muligens er knyttet opp mot tilfeldige kriterier.

Spm. 1.2 Hvordan bør det boligsosiale arbeidet organiseres i Ringerike kommune? Dagens styrker og svakheter

Boligsosialt team framholdes som en styrke ved dagens organisering. Teamet jobber ad hoc og ikke etter vedtak.
To faste stillinger og to prosjektstillinger (èn eksisterende og èn ny) sikrer ivaretakelse av leietakeres
utfordringer knyttet til nærmiljø og praktiske forhold. Også mot flyktninger.

Det hevdes at kommunen mangler et «boligkontor». Synspunktet kan koples til mangel på helhetlig ansvar og
helhetlig planlegging av boligsosialt arbeid. Boligsosialt team hevder at det ikke er helhetlig samhandling i
Ringerike kommune – man sitter på hver sin «tue». Avdelingsleder NAV mener at det boligsosiale arbeidet er
fragmentert og det er usikkert hvem som har ansvar for hva.

Kommunalsjef Helse og omsorg mener at Boligsosial handlingsplan er etterlengtet. Det har vært jobbet lenge
med planen. Planen skal gi konkrete mål for boligsosialt arbeid.
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Rus/psykiatritjenesten mener at tildeling av boliger til vanskeligstilte som ikke mottar andre tjenester fra
kommunen er blitt betydelig bedre etter at NAV overtok denne fra tildelingskontoret.

Flere antyder at hensynet til økonomi og tomgangsleie framtvinger uheldige bosettinger og tildelinger av bolig,
og at ikke riktig leietaker får tilbud om riktig bolig. Når treårskontrakter benyttes vanskeliggjør også dette
muligheten til å få byttet bolig i løpet av treårsperioden.

Spm. 1.3 Hvordan vil du beskrive samhandlingen mellom boligsosialt team og boligforvalter (Ringerike
boligstiftelse og Teknisk Forvaltning)?

Det er ulike oppfatninger av samhandlingen, fra uryddig og uklart, tregt, til helt greit samarbeid mot Teknisk
Forvaltning. Det er bred enighet om at eiendomsfunksjonen på Teknisk forvaltning er et svakt punkt fordi det
er så mange oppgaver og arbeidsmengde lagt på denne funksjonen. Ved ferie og sykdom blir oppgaver ikke
utført, eller det tar lengre tid før iverksettelse.

Rus/psykisk helse erfarer at det tar for lang tid fra vedtak om tildeling av bolig til kontrakt foreligger for
underskriving. Da blir det tomgangsleie. Hvis leietaker har flyttet inn før kontrakt foreligger kan det medføre
restanse på husleie. For å unngå dette er det flere enheter som «maser» på Teknisk Forvaltning, og maser man
mye nok blir det fortgang i kontrakten.

Samhandlingen mellom boligsosialt team og boligforvalter dreier seg i stor grad om definisjoner av normal
slitasje ved utflytting av boliger. Boligsosialt team har oppfølging av leietakere underveis i leieperioden og kan
bistå med rapportering av defekter og vedlikeholdsbehov …. Ved utflytting sjekker Teknisk Forvaltning tilstand,
og kontakter Boligstiftelsen for avklaring av normal slitasje. Teknisk Forvaltning tar kostnaden ved unormal
slitasje, og forsøker å få denne dekket av leietaker.

1.4 Resultatevaluering og rapportering. På hvilken måte måles resultater i boligsosialt arbeid? Hvordan ses
disse mot plandokumenter?

Det finnes ingen konkrete måltall i boligsosialt arbeid. Generell statistikk med antall fordelt på årstall er
forespurt og vil bli levert.

Boligsosialt team har imidlertid et eksempel på gode resultater ved å ha bistått en metadonbruker i arbeid med
å få startlån til finansiering av kjøp av bolig. Prosjektstillingen følger nå opp vedkommende som får hjelp til
forvaltning (økonomi).

Boligstiftelsen er svært negativ til manglende resultater i kommunens del av arbeidet. Boligstiftelsen mener at
forslag til endringer, salg av boliger, nybygg, fortetting av portefølje mm ikke følges opp i kommunen, og at
resultater uteblir.

Spm. 1.5 Hvilket samarbeid skjer på tvers i kommunen for å ivareta boligsosialt arbeid?

Det trekkes fram at det er etablert felles tildelingsmøter i NAV for boliger til vanskeligstilte. Tildelingen foregår
etter etablerte kriterier.

Rus/psykisk helse hevder at samarbeid foregår ved bruk av flinke folk, men at det er for lite folk.

Spm. 1.6 Hvilket samarbeid skjer vis-a-vis eksterne aktører? Mot frivillige organisasjoner? Hvilke?

Hovedstrategien til Ringerike kommune er å ha frivillige som et supplement til ordinært tjenesteytende arbeid.
Ifølge kommunalsjef er det et godt samarbeide mot Frivillighetssentralen.
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Kommunalsjef mener at bruk av frivillige kan foregå på «fadderprinsippet» ved f.eks oppfølging i boliger der
brukerne har behov for veiledning i forhold til praktiske oppgaver, og der de trenger noen å snakke med om
dette fra tid til annen.

Tjenestene er mer skeptiske til bruk av frivillige. Begrunnelsen er brukernes tilstand som må håndteres av
fagpersonell med riktig kompetanse.

Strategivalg 1: Øke gjennomstrømningen i kommunale utleieboliger

Fra intervjuene (PwCs oppsummering):

Spm. 2.1 Kan du beskrive din oppfatning av hvordan boligtildelingsprosessen fungerer?

Det største ankepunktet er historisk betinget ved at vedtak om tildelt kommunal bolig gjør at leietakerne
betrakter leieforholdet som «evigvarende». Statistikk over botid viser også dette. Ny ordning med
tidsavgrensede kontrakter ihht Husleieloven motvirker dette forholdet, men dersom kontrakter fornyes ved
utløp av treårsperioden vil den grunnleggende tanken leve videre. Det er ønskelig med motiverende og
stimulerende arbeid mot leietakere med hensyn til bruk av boligpolitiske virkemidler og finansieringsordninger
(Startlån) som skal medvirke til at man søker botilbud på det private markedet og ikke blir boende i
kommunale boliger.

Tildelingsprosessen starter med søknaden. Denne kartlegges sammen med søker, spesielt med hensyn til
økonomi, og det fattes et vedtak. Vedtaket er enten avslag, ventelistevedtak eller adressevedtak.

Ventelistevedtakene settes opp på en liste som tas opp på ukentlige tildelingsmøter. I tildelingsmøtene er det to
representanter fra boligsosialt team og avdelingsleder rus/psykiatritjenesten. Tildelerkontoret er også
oppnevnt, men har av ressursmessige årsaker valgt å ikke møte. De sender sine saker inn i møtet med
representanten fra rus/psykiatri.

Nye søknader vurderes sammen med ventelistevedtakene.

For adressevedtakene (tildelt bolig) er det leietaker som tar kontakt med Teknisk Forvaltning for visning og
husleiekontrakt.

Boligsosialt team foretar hjemmebesøk på alle nye leietakere innen en måned etter innflytting. Skaffer seg
oversikt over boevne. Ved utfordringer knyttet til boevne er det prosjektstillingen som kommer inn for
veiledning og hjelp.

Teknisk forvaltning mener det er vanskelig å få ned botiden på tildelte botilbud fra Tildelerenheten, mens det
for vanskeligstilte innenfor NAV er mulig å få botiden ned. Blir færre og færre uoppsigelige kontrakter – disse
fases ut etter hvert.

Rus/psykisk helse mener brukerne har konstant behov for leie av bolig.

Spm. 2.2 Kjenner du til hvordan det prioriteres i tildelingen og bør noe endres?

Boligsosialt team mener at hensyn til bomiljøet er viktig. De har flere ganger vært skeptiske til tildelinger, men
erfarer også at det har gått bra.

Rus/psykisk helse er i tildelingsteamet. Rus/psykisk helse blir prioritert, og det samme med barnefamilier.

Boligstiftelsen får ikke nødvendige innspill i dialogmøtene med kommunen. Dette har som konsekvens at
boligporteføljen ikke møter behovet, spesielt for boliger med flere soverom.
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Spm. 2.3 Bomiljø – hvordan synes du kommunens arbeid framstår mot bomiljø, naboer og andre for å motvirke
klager og forebygge konflikter?

Kommunale utleieboliger er geografisk beliggende hovedsakelig i nærområdet rundt Hønefoss, men også i
Sokna, Hallingby, Tyristrand og Nes. En problemstilling er at leietakere skiftes ut og at bomiljøet kan bli endret
som følge av leietakeres boevne og adferd. Det forsøkes tas hensyn til hvilke type leietakere som tildeles boligen
i aktuelt bomiljø. Erfaringene er likevel delte under gjennomføringen av botiden.

Spredt beliggenhet anses som viktig slik at ikke kommunale utleieboliger samles i «ghettoer». Hensynet til
effektiv drift rundt forvaltning tilsier at Boligstiftelsen ønsker størst mulig samling av kommunale utleieboliger.
Større blokker med eldre beboere er ikke problemer, men når yngre leietakere tildeles bolig her blir det
utfordringer og problemer med en gang.

Spm. 2.4 Sirkulasjon – hva er din oppfatning av sirkulasjonen i boligene og hvilke faktorer påvirker denne?

Få kommentarer. Kun en kommentar knyttet til tomgangsleie som NAV betaler.

Spm. 2.5 Private leiemarked – hvilke utfordringer og muligheter ser du ved samarbeid her?

Når bruker/søker ikke fyller vilkår for kommunal bolig hjelpes disse over til private leiemarked.

Utfordringene er blant annet at kommunen ikke kan drive boveiledning og annen oppfølging mot brukeren
dersom ikke brukeren mottar andre tjenester fra kommunen. Det er søkt prosjektmidler for å følge opp også de
som bor i private boliger, men dette er ikke innvilget.

En annen utfordring er husleiegaranti. Private utleiere ønsker oftest depositum, men dette kan ikke kommunen
betale for brukeren. Depositum er brukerens egne midler, og kommunen kan da gi lån til depositum. Dette
gjøres ikke ofte, det blir heller gitt husleiegaranti.

Rus/psykiatritjenesten bruker en del private utleiere fordi reglene om husdyrhold er mer liberale. I kommunale
boliger er det ikke tillatt med husdyr.

Spm. 2.6 Husbanken anbefaler prinsippet om kostnadsdekkende husleie, som også er tatt inn som strategisk
valg i Boligsosial handlingsplan. Er dette innført ved fastsetting av husleier?

Dette er ikke innført. Stor usikkerhet rundt definisjonen av kostnadsdekkende husleie, spesielt drifts- og
vedlikeholdskostnader. Det skal settes ned en egen gruppe i kommunen som skal se nærmere på dette.

Ifølge Teknisk Forvaltning snakker politikerne om både markedsleie og om kostnadsdekkende husleie. Hva som
skiller disse er mer uklart.

Intervjuobjektene mener nå at husleiene i kommunale boliger er direkte sammenlignbare med private
utleieboliger. Noen mener også at leien i kommunale boliger ligger over sammenlignbare private utleieboliger.

Teknisk Forvaltning sier at «tidligere gikk leieutgiften til Boligstiftelsen under teknisk, nå går den under helse-
og omsorg. Det er helse og omsorg som har risikoen for tomgangsleie. Redusert boveiledning medfører ofte
høyere kostnader for teknisk forvaltning (reparasjoner, unormal slitasje). Boligstiftelsen setter leiepris til
kommunen. De tar ikke hensyn til tilstanden på leilighetene når de setter leieprisen? I juni hvert år skal
stiftelsen melde til kommunen hva de skal ha i vederlag. Tror at en kostnadsdekkende husleie vil bli høyere
igjen (over det private markedet)»
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Spm. 2.7 Midlertidige botilbud – hvordan defineres disse og hvilken effekt har de for brukernes boligkarriere?

Ramsrud er et hybelhus uten bemanning der to hybler er øremerket som midlertidige botilbud. Ifølge NAV er
behovet godt dekket. Ifølge kommunalsjef er behovet for midlertidige boliger svingende. Hyblene på Ramsrud
betaler NAV fast leie på hele året, og plasserer selv brukere der. Ringerike kommune benytter ikke hoteller og
pensjonater. Kommunen har kontakt med noen campingplasser.

For boligkarrieren er det uten tvil midlertidighet over botilbudet på hyblene på Ramsrud. Leieperioden/botiden
er begrenset til tre måneder. Det betyr at brukeren må finne annet botilbud i løpet av denne tiden, enten
kommunalt eller i privatmarkedet. En midlertidig plassering på Ramsrud kan ikke være lenger enn tre
måneder.

Teknisk forvaltning har ikke kontrakter av midlertidig varighet. Det utstedes treårskontrakter. Ramsrud faller
inn under disse vilkårene og NAV betaler kontinuerlig for tilbudet.

Spm. 2.8 Kan vedlikeholds-/oppussingsperioden på tre måneder forkortes? Hvordan?

Boligstiftelsen har i dag 90 dager på å utføre egnet vedlikehold/oppgradering av en boenhet fra det tidspunkt
hvor dette bestilles fra Teknisk Forvaltning etter utflytting av leietaker.

Problemstillingen kan være kostnader, hva som skal gjøres, bestillingstider, prioriteringer mm.

Hvis det er en boenhet som kun trenger maling kan denne likevel stå tom i lang tid før arbeidet påbegynnes pga
prioriteringer blant boenhetene. Tomgangsleien betales av kommunen gjennom den årlige leieavtalen.

Boligstiftelsen har statistikk som sier at i de tre siste årene har det i gjennomsnitt tatt 58 dager fra behov meldes
til boenheten har hatt ferdigbefaring. 7 boliger har gått over 90 dagersfristen. Skyldes bestillingstider.

Ifølge Boligstiftelsen og Teknisk forvaltning var det et stort behov for oppgradering og vedlikehold av
boligmassen. Boligstiftelsen har vedlikeholdt/oppgradert 230 boliger de siste tre årene. Nåværende standard er
beskrevet som «nøktern» av Boligstiftelsen, mens enhetene beskriver standarden som meget god.

Ifølge Boligstiftelsen har det vært nødvendig med 90 dagers frist for å kunne prioritere og utføre nødvendig
arbeid. Etter hvert som oppgraderingen av boligmassen blir ferdig, kan nok denne fristen bli kortere.

Ifølge Teknisk forvaltning er det nå ca 20 boliger som skal pusses opp/oppgraderes. Boligstiftelsen har fått i
oppdrag å totalrenovere boliger de siste tre år. Det er kommunen som betaler for dette gjennom årlig leieavtale.
Med økte husleier dekkes også dette inn igjen – men følgekostnader kan være økt utbetaling av stønad til
dekning av økt husleie.

Spm. 2.9 Hvordan vil du beskrive boligstandarden på utleieboligene? Hvordan bør standarden være når boliger
skal selges i «leie til eie»-programmet?

For de boligene som Boligstiftelsen har oppgradert er det nøktern og god kvalitet (Teknisk Forvaltning).
Standarden på øvrige boliger er svært varierende. Lang botid forhindrer oppgraderinger, og standarden kan
være mer mangelfull. Leietakere fremmer oppgraderingsbehov underveis men det blir sjelden gjort noe med
det.

Ifølge Boligstiftelsen er det leietakere uten boevne som øker totalkostnadene pga stort vedlikeholdsbehov
underveis i botiden. Nå er det bygget småhus i Hvamsboveien som er tilrettelagt denne brukergruppen.

Ingen kommentarer til hvordan standarden bør være ved salg.
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Spm. 2.10 Foreligger det data som kan anslå ventetid fra vedtak til innflytting?

Ifølge Boligsosialt team er det gjennom Gerica mulig å få ut vedtaksdato og dato for innflytting

Teknisk Forvaltning blir kontaktet av leietaker når vedtaksbrevet er mottatt. Det avtales visningsdato, og
deretter innflyttingsdato.

Spm. 2.11 Har du andre innspill til hvordan øke gjennomstrømmingen av kommunale utleieboliger?

Avd.leder NAV mener det er mangel på egnede boliger, for få større boliger. Må ut på det private markedet for å
finne egnet bolig. I henhold til samarbeidsavtalen skal rådmannen kunne «bestille» egnede boliger utfra
behovet fra Boligstiftelsen.

Kommunalsjef mener også at det mangler store boliger med flere soverom. Det er mange enslige forsørgere
med mange barn.

Strategivalg 3: Fra «leie til eie»

Fra intervjuene (PwCs oppsummering):

Spm. 3.1 Hvilken målgruppe mener du best egner seg til dette programmet?

Sammenfallende synspunkter på dette er langtidsboende med god boevne.

Økonomirådgiverne mener det er for lite tilskudd fra Husbanken, og det er heller ikke kommunalt tilskudd.
Lånerammen blir da for stor til å kunne betjene. Startlånsrammen bestemmes av kommunen. Kan iallfall dekke
egenkapitalkravet.

Kommunalsjef mener målgruppen er de som har bodd lenge i boligene, forutsatt at det iverksettes motiverende
samtaler med disse. Hva kan kommunen hjelpe med? Det er ikke gitt at alle kan eie egen bolig, kompetansen til
å avdekke hvem som er i målgruppen må kommunen ha.

Boligsosialt team hevder at husleier i nyoppussede boliger fastsettes etter hva som ligger på Finn.no – noe som
kan være sterkt misvisende og ikke reelle leier. De mener at barnefamilier og flyktninger er målgruppen for å
kjøpe bolig.

Rus/psykiatri tjenesten har også brukere som kan komme inn i målgruppen. Startlån har vært brukt, spesielt av
boligsosialt team under oppfølging i boliger. Mange av brukerne innen rus/psykiatri har stor gjeld.

Spm. 3.2 Hvilke boliger mener du bør selges først? I hvilket område?

Tildelingskontoret mener det viktigste er å selge uegnede boliger. Eksempelvis Elvegata, små boliger og dyre i
drift. Bør selge små boliger som ligger spredt. Foreslår også Sokna – der det er frittliggende boliger med egen
inngang og uten bemanning.

Flyktningetjenesten mener at leiligheter i borettslag er de viktigste å selge. Flyktninger vil helst bo i sentrum,
men dette handler om holdningsendring og tilvenning. Når tjenesten erfarer at det er et eiepotensiale bes
flyktningene ta kontakt med økonomirådgiverne på NAV.

Rus/psykisk helse anbefaler salg av Lagesens gate.
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Teknisk Forvaltning mener at det er vanskelig å selge enkeltleiligheter i blokker der kommunen disponerer flere
leiligheter. Da må disse seksjoneres ut. Mener at borettslagsleiligheter og enkeltstående boliger må være best å
selge.

Boligstiftelsen ønsker fortetting av boliger for å få kostnadseffektiv drift. Spredte borettslagsleiligheter er greit å
starte med, sammen med frittstående enheter. Eksempel Harald Hardrådesgt 4.

Spm. 3.3 Ved salg – hvilket oppfølgingsarbeid mener du bør prioriteres overfor brukerne som kjøper?

Ingen spesielle kommentarer knyttet til dette.

PwCs oppfatning er at boligsosialt team utøver oppfølging med praktiske oppgaver som kan knyttes til
forvaltning av eierskapet.

Spm. 3.4 Har du andre innspill til hva kommunen bør fokusere på for å lykkes med «leie til eie»-prosjekt?

Ingen spesielle kommentarer knyttet til dette. Kommunalsjefen trekker fram at kommunen må gjøre folk i
stand til å mestre egen hverdag. Boveiledning kan knyttes til dette?

Strategivalg 4: Oppfølging i bolig med spesiell vekt på boevne

Fra intervjuene (PwCs oppsummering):

Spm. 4.1 Hvordan registreres og samles kunnskap om målgruppers behov for tilrettelegging og
oppfølgingstjenester?

Tildelingskontoret og flyktningetjenesten mener boveiledning er hensiktsmessig. For flyktninger trekkes
spesielt fram boligsosialt teams «bosettingsskole» som et viktig virkemiddel.

Kommunalsjefen stiller spørsmålstegn ved hvor mye på tilbudssiden kommunen trenger å være? Hun mener at
konseptet med hverdagsrehabilitering kan overføres til boligpolitikken ved at f.eks leie til sparing-konseptet
kan innføres slik at leietakere sparer opp til egenkapital ved kjøp.

Rus/psykisk helse mener at bemanning er et nøkkelord for denne brukergruppen. Ramsrud er et eksempel i dag
– ubemannet hybelhus. Var tidligere «lett bemannet» ved en tilstedeværende vakt som man kunne henvende
seg til. I dag fungerer hybelhuset uten tilsyn. Rus/psykisk helse ønsker en botrapp som inneholder
bomuligheter fra lett starthjelp til full bemanning.

Spm. 4.2 Hvordan synes du boligsosial oppfølging på individ- og gruppenivå i kommunen fungerer?

Avd.leder NAV trekker fram Drammen som et eksempel, der stilling som Boligsjef fikk ansvar for alle tjenester
og aktiviteter innen boligpolitikken. Føler at det mangler ansvar og myndighet i dagens organisering i
Ringerike. Mangler gode rutiner – disse må på plass.

Flyktningetjenesten trekker fram at det er flyktningeteamet som følger opp de som bor i boligen, ikke det
boligsosiale teamet. Flyktningetjenesten har ikke egne miljøarbeiderstillinger, men har en ansatt som får slike
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oppgaver nå. Der flyktningeteamet etterspør boveiledning og økonomisk rådgivning mot flyktninger erfarer de
at ressursene ikke kommer ut – de sitter «fast» på rådhuset.

Rus/psykisk helse trekker fram forholdet som går på at deres brukere ofte har tjenester fra hjemmetjenesten i
tillegg til at de er leietakere i kommunale boliger. Hjemmetjenesten jobber på vedtak og kan ikke lære folk å bo
eller drive boveiledning. Det må boveiledere/miljøarbeidere gjøre. Brukerne har ofte kompliserte
problemstillinger som går langt utenfor hjemmetjenestens ansvar.

Økonomirådgiverne driver med økonomisk kartlegging og rådgivning, og i de tilfeller de ser på hvilke
muligheter startlånsordningen gir viser beregninger at det i de fleste tilfeller er billigere å leie enn å etablere lån
for å kjøpe. Kan ha sammenheng med at flere leietakere ofte har til dels høy gjeld knyttet til forbrukslån mm.

Teknisk Forvaltning trekker fram at justering av husleien til «gjengs leie»» medførte mange henvendelser til
tross for at leietakerne var varslet om dette skriftlig seks måneder tidligere. Slik varsling anses som en del av
den boligsosiale oppfølgingen, men det er ikke tilstrekkelig å varsle seks måneder i forkant – det må også
sendes ut et mellomvarsel i forkant av virkningsdatoen. Også forståelsen av hvorfor husleien økte var vanskelig.
Det hadde ikke skjedd noe i leiligheten som skulle tilsi slik økning.

Spm. 4.3 Er det tilstrekkelig kompetanse i enhetene til å drive boligsosialt arbeid? Brukes kompetansen riktig
og effektivt? Hvilken kompetanse synes du mangler?

Avd.leder NAV mener at det er mye kompetanse hos den enkelte, men systemet er ikke rigget til å utnytte
kompetansen. Dette skyldes at ansvar og myndighet er fragmentert. Lederansvar. Boligstandarden er blitt
betydelig bedre etter at Boligstiftelsen overtok ansvaret. Nå må det ryddes opp i rollene til alle de ulike
tjenesteytere og personer som er inne i boligene. Hva er hovedmålet med arbeidet til miljøarbeidere,
psykiatriske sykepleiere, boligsosialt team?

I tillegg peker avd.leder NAV på at endringen i 2009 som følge av dårlig kommuneøkonomi har medført at alle
virksomhetene er opptatt av å holde budsjett mer enn å sette brukeren i fokus.

Boligsosialt team mener at teamet selv står for den kommunale boligsosiale kompetansen. De trekker frem
manglende boligsosial kompetanse i Teknisk Forvaltning ved at de ikke ønsket å utstyre småhusleilighetene
med oppvaskmaskin – dette måtte boligsosialt team krangle seg til å få installert. Boligsosialt team mener at det
ikke er mulig å forlange av personer uten boevne at de skal vaske kopper og servise manuelt. Oppvaskmaskin er
ikke luksus i dag, men en nødvendighet i forhold til renslighet. Boligsosialt team har vært med i prosjekteringen
av småhusene. Mange av innspillene er ikke tatt med eller fulgt opp i prosjektet. Boligsosialt team mener at
holdningen til Eiendomsservice er at det ikke er nødvendig å ha det påkostet og fint i boliger når dette likevel
blir ødelagt og ramponert under botiden.

Spm. 4.4 Synes du boligsosiale ressurser brukes effektivt i kommunen i dag? Hvilke gevinster vil kommunen
oppnå ved å ansette flere miljøarbeidere?

Avd.leder NAV fremholder at manglende koordinering av ressurser og –bruk medfører at ressursene ikke
brukes effektivt. Mer målrettet bruk av miljøarbeidere og psykiatriske sykepleiere hadde gitt mer riktig innsats
mot brukeren. Bruk av tverrfaglige team trenger en koordinator.

Tildelingskontoret mener at flere miljøarbeidere inn i tjenesten hadde vært en merverdi. Det stilles spørsmål
ved arbeidstid – det antas at miljøarbeidertjenesten jobber på dagtid mens behovet hadde vært like mye på
kveldstid og i helger.

Brukere innen rus/psykisk helse trenger mest mulig faste personer å forholde seg til. Skepsis til at
hjemmetjenestens mange personer kommer og går for å utføre sine tjenester. Flere miljøarbeidere kan skape
noe av det samme? «Før hadde vi et boligteam på fem personer, men på grunn av nedbemanning ble det kun to
igjen. Da fungerer det ikke på samme måte». Ambulant team på Røyse fungerer bra til samtaler med brukere
som har behov for å prate. Andre har andre behov.



Foranalyse Boligsosial utviklingsplan – Ringerike kommune

56

Økonomirådgivernes oppfatning er at flere miljøarbeidere inn i tjenesten hadde forhindret utkastelser fordi
problemer av økonomisk karakter hadde blitt avdekket tidligere.

Bruk av boligsosiale virkemidler

Fra intervjuene (PwCs oppsummering):

Spm. 5.1 Hvordan synes du kommunen bruker de samlede virkemidlene (tjenester, bolig og Husbankens
virkemidler) for å fremme brukernes boligkarrierer?

Avd.leder NAV har en oppfatning om at det burde vært organisert en ny, samlende enhet som ivaretar og
samler alle som følger opp i boliger. En enhet som ivaretar helheten. Boligkarriere for den enkelte betinger at
noen følger opp den enkelte og setter mål og forventninger. Mener at de eneste som tenker på dette er NAV.

Tildelingskontoret henviser til NAV vedrørende bruk av virkemidler. Tildeler kun bolig.

Boligsosialt team mener at miljøarbeidertjenesten burde vært driftet sammen med teamet under felles ledelse,
og med tanke for hjelp til selvhjelp. Prosjektstilling som miljøarbeider (kommer) skal ikke jobbe timebasert,
men heller ad-hoc.

Økonomirådgiverne mener at kommunen ikke skal konkurrere med det private bankmarkedet. Kommunen kan
øke startlånrammen, men dette betinger også at boligtilskuddsrammen må øke for å unngå for store lån på den
enkelte. Brukere med uføretrygd vil ikke kunne kjøpe og eie bolig.

Spm.5.2 Hvilken kunnskap og kompetanse synes du enheter som er knyttet til boligsosialt arbeid har om
økonomiske virkemidler?

Startlångruppa/økonomirådgiverne fremholdes som de med god kompetanse på økonomiske virkemidler. Det
sies at man ikke tar noen sjanser og dette forstås slik at utmålingen av startlån gjøres innen forsvarlige rammer.

Økonomirådgiverne sier at 70% av de som faller inn under arbeid med gjeldsrådgivning har vært enslige. De
sier videre at forventninger til kommunalt boligarbeid er store, og at det for unge enslige uten bistand fra
foreldre ikke er andre muligheter enn å flytte i bokollektiv og finne jobb for så å få lån i ordinære banker.

Teknisk forvaltning er av den oppfatning at bruk av økonomiske virkemidler følges godt opp av kommunen.

Spm.5.3 Hvordan brukes Husbankens tilskuddsordninger strategisk i forhold til boligsosial planlegging og
nybygging?

Ingen direkte svar på dette spørsmålet.



Foranalyse Boligsosial utviklingsplan – Ringerike kommune

57

Strategivalg 2: Husleie (prinsippet om kostnadsdekkende husleie)

Fra intervjuene (PwCs oppsummering):

Ringerike kommune har hatt flere gjennomganger av husleiene, og det har også vært flere økninger. Prinsippet
om husleieøkning til «gjengs leie» er delvis fulgt og gjennomført. Oppregulerte husleier er nok nærmere en
markedsleie enn en definert «gjengs leie».

Et interessant forhold i husleielovens §4-3 vedr justering opp/ned til gjengs leie er at dette gjelder både for
utleier og leietaker. Kravet er at dette skjer innenfor de siste seks måneder av en treårs-kontrakt. Før dette er
det kun årlig justering ihht indeks som er mulig å få til.

Boligporteføljen som Ringerike kommune disponerer består av både nyoppussede boliger og eldre, nedslitte
boliger. Disse kan være plassert i samme husrekke, blokk eller i samme nabolag. Det er kun ved utflytting at
boligen kommer til vurdering for fornyelse eller oppgradering. Fastsatt husleie varierer også avhengig av
boligens standard og tilstand.

Husleien for nyoppussede, oppgraderte boliger er fastsatt av eiendomsavdelingen og vil framstå som en husleie
i tråd med markedsleien.

Kostnadsdekkende husleie er ikke innført. Det er satt ned en gruppe i kommunen som skal vurdere innføringen
av dette prinsippet, som innbefatter drifts- og vedlikeholdskostnader samt avkastningen boligkapitalen kunne
fått ved alternativ anvendelse.

Strategivalg 5: Samarbeid med frivillige

Fra intervjuene (PwCs oppsummering):

Ringerike kommune har vært moderate i forhold til samarbeid med frivillige organisasjoner innenfor
boligsosialt arbeid. Intervjuobjektene har ingen direkte erfaring med dette.

Ifølge kommunalsjefen har Ringerike kommune en strategi som går ut på at bruk av frivillige skal være som et
supplement til ordinært tjenesteytende arbeid.

Andre kommentarer

Fra intervjuene (PwCs oppsummering):

Spm: Har du kommentarer til andre forhold du synes bør komme fram i denne foranalysen?

Avd.leder NAV stiller spørsmål ved om boligtildelingen bør ligge på NAV? NAV dreier seg om arbeid og
aktivitet.

Tildelingskontoret mener det er viktig å tenke effektivisering, og selge boliger som medfører dyr drift. Det
framholdes også at det er viktig å ha en overordnet funksjon for boligpolitikk i kommunen, en stilling som har
oversikt over virkemidler og ressursbruk og som kan sørge for at dette samordnes og blir effektivt.
Tildelingskontoret trenger også å få utviklet gode interne rutiner, dette er nedprioritert pga ressurstilgangen.
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Boligsosialt team etterlyser samhandling i kommunen. Samhandling utfra felles ansvar.

Flyktningetjenesten understreker at bosetting av flyktninger er krevende, og trenger mye og tett oppfølging
lenge.

Økonomirådgiverne mener at det er et tankekors at så lenge brukere har kommunal bolig så er det tett
oppfølging og boveiledning. I det øyeblikket de leier privat så stopper all oppfølging. Videre poengteres at de
behandler 200 gjeldssaker på tre ansatte. 100 saker der det utføres forvaltning av innteker. Inkluderer også
refinansieringssaker. Det understrekes også at for brukere som er hjulpet over i egen eid bolig – med bruk av
statlige virkemidler – så dukker det umiddelbart opp krav om inkassogjeld som har ligget på vent hos
inkassoselskaper. Med en gang du eier noe så kommer gamle krav fram igjen, og kreditorer tar da pant i
boligen.

Boligstiftelsen påpeker feil i Boligsosial handlingsplan. Dette rettes opp. De påpeker at det ikke er noe press på
boligmarkedet i Ringerike, større press i Hole.
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Omsorgstjenesten - invitasjon til deltagelse i forsøk med statlig 

finansiering  

 

Forslag til vedtak: 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Ringerike kommune søker ikke om deltagelse i forsøk med statlig finansiering av helse og 

omsorgstjenester. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Innledning / bakgrunn 

På vegne av regjeringen inviterer Helsedirektoratet kommuner til å søke om å delta i en 

forsøksordning med statlige kriterier for tjenestetildeling og finansiering av 

omsorgstjenester. Regjeringen ønsker at staten skal ta et større ansvar for å øke kvaliteten i 

omsorgstjenesten samt sikre kompetanse og kapasitet i helse- og omsorgssektoren 

Formålet med forsøksordningen er å sikre at de elders behov dekkes på en bedre måte enn i 

dag og sikre et mer likeverdig tilbud på tvers av kommunene for alle tjenestemottakere. 

 

Beskrivelse av saken 

Regjeringen har i statsbudsjettet for 2015 foreslått at det skal gjennomføres et forsøk med 

statlig finansiering av omsorgstjenestene. Forsøksordningen skal inkludere 20 kommuner og 

vare i 3 år med oppstart 01.05.16. Følgende tjenester inngår i forsøket: Alle opphold i 

sykehjem (inkl. rehabilitering), alle former for avlastning, trygghetsalarm, støttekontakt, 

BPA, alle former for praktisk bistand, hverdagsrehabilitering, hjemmesykepleie samt ergo- 

og fysioterapitjenester i hjemmet. 



Det legges til grunn at forsøket skal omfatte to modeller (modell A og modell B). I 

kommuner innenfor modell A skal tjenester tildeles etter statlige tildelingskriterier, en 

retningsgivende budsjettramme og en statlig finansierings- og prismodell. Eventuelle 

budsjettoverskridelser må dekkes av en statlig overslagsbevilgning. 

I kommuner innenfor modell B fortsetter kommunen å tildele tjenester som i dag. Midler til 

kommunen gis som et øremerket tilskudd fra Helsedirektoratet. Eventuelle 

budsjettoverskridelser må dekkes av kommunen selv. 

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å etablere et utredningsprosjekt for å forberede forsøket. 

Helsedirektoratet vil også få ansvaret for å gjennomføre forsøket. Helsedirektoratet har 

prosjektorganisert utrednings- og forberedelsene, og betegner prosjektet «Statlig initierte 

omsorgstjenester» (SIO-prosjektet). 

Deltagelse i forsøket er frivillig. Kommuner som søker bestemmer ikke selv hvilken 

modell de skal delta i. Helsedirektoratet vil fordele kommuner på de to modellene, med en 

jevn fordeling av kommuner i de to modellene. Det påregnes en prosjektperiode på tre år. 

 

Modellbeskrivelse modell A:  

I forsøket skal det prøves ut om statlige tildelingskriterier og statlig finansiering gir økt 

likebehandling på tvers av kommunegrenser, samt riktigere behovsdekning. Nåværende 

tildelingsansvarlige skal fortsette å håndtere tildelinger og opprettholder sitt 

ansettelsesforhold i kommunen. Forsøket innebærer ingen avvik fra arbeidsmiljøloven. 

Ansatte ved tildelingstjenesten inngår i et tett samarbeid med Helsedirektoratet og skal etter 

avtale mellom Helsedirektoratet og kommunen følge statlige kriterier for tjenestetildeling. 

 

Modellbeskrivelse modell B:  

I forsøket skal det prøves ut om øremerket sektortilskudd til kommunen gir økt 

likebehandling på tvers av kommunegrenser, samt riktigere behovsdekning.  

 

Ved begge modeller gjelder at  

 Plikten til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten, slik at 

tjenestens omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift, jf. 

helse- og omsorgstjenestelovens 5 3-1, tredje ledd skal opprettholdes i 

forsøksperioden. 

 Kommunens planleggingsansvar for å imøtekomme fremtidige behov innen 

omsorgstjenestene opprettholdes. Kommunen skal i forsøksperioden sikre 

nødvendige investeringer i heldøgns omsorgsplasser. 

 På samme måte som i dag vil kommunen stå ansvarlig for kvaliteten på tjenesten. 

Forsøket innebærer ingen avvik fra helse- og omsorgstjenesteloven sett fra brukers 

side. Klagehåndtering og tilsyn med tjenestene blir som i dag. 

 

Økonomiske rammer under forsøksperioden: 

Omsorgstjenestene finansieres i dag gjennom kommunens frie inntekter (skatteinntekter og 

rammetilskudd), egenbetaling fra brukere, inntekter fra evt. salg av tjenester, tilskudd fra 

eksisterende øremerkede ordninger, toppfinansieringsordningen for ressurskrevende 

tjenester og andre inntekter di rekte knyttet til omsorgsvirksom heten. 



I forsøksperioden vil finansieringen som stammer fra frie inntekter bortfalle. Øvrige 

inntekter videreføres som før. 

Det legges til grunn at egenbetalingsordninger videreføres på samme reelle nivå, og at 

kommuner som deltar i forsøksordningen fortsatt utnytter de muligheter som ligger i 

eksisterende øremerkede tilskuddsordninger.  

Kommunene viderefører arbeidsgiveransvaret for sine ansatte på tildelingskontoret, slik at 

retten til å kreve kompensasjon fra NAV for fravær, videreføres for forsøkskommunene på 

linje med andre kommuner. 

Kommunene kompenseres for bortfall av frie inntekter tilsvarende kommunens netto 

driftsutgifter til omsorgstjenester året forut for forsøksperioden, tillagt den generelle veksten 

i kommunerammen (kompensasjon for lønns- og prisvekst, samt realinntektsvekst til blant 

annet å dekke demografiske endringer). Grunnlaget vil være foreløpige regnskapstall for 

2015, jf. KOSTRA, og uttrekket vil ta utgangspunkt i kommunenes netto driftsutgifter på 

KOSTRA-funksjonene 234, 253, 254 og 261. Dersom særskilte forhold skulle tilsi det, f.eks. 

dersom det har vært feilføringer på de respektive funksjonene e.l., vil det også kunne tas 

hensyn til dette i fastsettelsen av uttrekket. 

Kommuner som deltar i modell A kompenseres gjennom en kombinasjon av et øremerket 

tilskudd og en statlig prismodell. 

Kommuner som deltar i modell B kompenseres gjennom et øremerket tilskudd. 

 

Økonomi 

De kommunene som deltar i forsøket vil få et eget inntektspåslag tilsvarende 4 % av netto 

driftsutgifter til omsorgstjenester inntektspåslaget er oppad begrenset til 25 mill. kroner pr år 

for en enkelt kommune. Påslaget vil bli gitt med 8 måneders effekt i 2016, 12 måneders 

effekt i 2077 og 2018, og 4 måneders effekt i 2019. Utmålingen av det øremerkede tilskudd 

vil skje våren 2016, forut for forsøksperioden, men etter at forsøkskommunene er bestemt. 

I modell A skal inntektspåslaget gå til tjenesteproduksjon. Inntil 500 000 kroner per 

kommune per år kan øremerkes til utgifter knyttet til prosjektgjennomføring i kommunen. 

Dersom kommunen ikke greier å produsere de tjenester som er bestilt etter de statlige 

tildelingskriterier til den stykkpris staten setter, vil kommunen måtte dekke underskuddet. 

I modell B gis inntektspåslaget som en del av det øremerkede tilskuddet til 

omsorgstjenester, uten spesifikke bindinger, men inntektspåslaget skal gå til videreutvikling 

av kommunale omsorgstjenester med vekt på kvalitetshevende tiltak, forebyggende tjenester 

og utvikling av nye tjenester. For øvrig avgjør kommunen selv den nærmere 

budsjettfordelingen av det øremerkede tilskuddet, så lenge det skjer til omsorgstjenester. 

Kostnader som ligger fast, og som i liten grad påvirkes av vedtak om tildeling av tjenester til 

den enkelte bruker, blir tilført kommunen som en øremerket årlig «rundsumstilskudd». 

Eksempler på slike kostnader er drift av tildelingskontor og den faste ledelsen i kommunens 

omsorgstjeneste. 

«Rundsumstilskuddet» vil også omfatte tjenester som kommunen tilbyr som åpne eller 

oppsøkende tjenester (eksempelvis eldresentre og oppsøkende hjemmebesøk) og uten at 

brukere må ha vedtak om denne tjenesten. 

Inntektspåslaget vil etter at forsøket er avsluttet bli trappet ned over 3 år. 

 



Kriterier for å få tjenester: 

Helsedirektoratet utvikler kriterier for tildeling av hjemmetjenester og institusjonstjenester. 

Det tas utgangspunkt i utvalgte tjenester etter helse - og omsorgstjenesteloven 5 3-2, 5 og 6 

ledd, 55 3-6 og 3-8. 

Med utgangspunkt i kommunale kriteriedokument og tjenester som rapporteres i IPLOS, har 

Helsedirektoratet utformet kriterier på et sett av tjenester. Helsedirektoratet har valgt å gjøre 

et tydelig skille mellom bolig og tjenester. Tjenestene er delt opp i to hovedkategorier; 

hjemmetjenester og institusjonstjenester. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser svært positivt på at staten initierer et sett med kriterier for å etablere 

omsorgstjenester som sikrer like tilbud i hele landet. I dag er det det enkelte kommunestyre 

som vedtar slike kriterier i egen kommune, og angir med dette hvilket nivå (også 

kostnadsnivå) den enkelte kommune skal ha. Dette fører til forskjellsbehandling av 

omsorgstrengende fra kommune til kommune. Vi ser allerede i dag en uheldig utvikling av 

dette, ved at omsorgstrengende velger å flytte mellom kommuner for å få det tilbudet de 

mener de trenger (omsorgsflyktninger). 

Organisatorisk er det ikke noe i veien for at Ringerike kommune søker å få delta i et slikt 

prosjekt. Kommunen har et kompetansemessig sterkt tildelingskontor, adskilt fra 

tjenesteproduksjonen, og kan enkelt dokumentere de krav direktoratet setter til deltakerne er 

oppfylt. 

Driftsmessig er rådmannen svært betenkt når det gjelder flere forhold som ligger i slik 

prosjektdeltagelse: 

1. Ringerike kommune er kommet langt, men er ikke ferdig med de 

omstillingsprosesser som er nødvendig for å sikre bærekraftige tjenester og 

nødvendig framtidsrettet utvikling innen helse og omsorgsfeltet. Å legge et slikt stort 

prosjekt inn i kommunens mest kostnadskrevende og personellintensive virksomhet 

parallelt med de prosesser som må videreføres, vil kunne virke svært forstyrrende på 

det pågående arbeid med å harmonisere tjenestetilbudet til de disponible rammer. 

For mange kan det sikkert være fristende å se for seg en 4 % økning av rammene i en 

3-års periode, men så skal dette trekkes tilbake, og vi utsetter dermed i realiteten 

gjennomføringen av de nødvendige prosesser som nå pågår. Det er etter rådmannens 

syn svært viktig at organisasjonen nå holder fokus på de mål og strategier som er 

valgt, og ikke avspores av prosjektdeltagelse som kun vil være et eksperiment. 

2. Prosjektet vil trekke ut helse og omsorgstjenestens budsjett fra kommunens budsjett, 

for så å tilbakeføre dette (tillagt 4 %) som øremerkede midler. Et slikt valg ville være 

å frata rådmannen muligheten for også å innbefatte denne tjenesten i det 

omstillingsarbeidet som pågår. Sett i relasjon til den store andel disse tjenestene 

utgjør i budsjettet, og dermed rådmannens handlingsrom, vil dette bety at de andre 

enheter i kommunen vil «måtte bære belastningene» med de pågående 

endringsprosesser/kostnadsreduksjoner alene, med de konsekvenser dette ville 

medføre.  

3. Ringerike kommune innførte en ordning i 2008 der de operative enheter i 

omsorgstjenesten fikk tilført økonomiske ressurser knyttet opp i mot de tjenester som 

tildelingskontoret tildelte og som enhetene skulle utføre. De enkelte tjenestene var 



kostnadsberegnet (stykkpris), og enhetene fikk tilført ressurser hver måned i forhold 

til det som var bestilt (ISF
i
-modell/Bestiller-utførermodell). Dette var også året 

utgiftene til helse og omsorg «eksploderte». Det er mulig dette skjedde fordi de 

faktiske utgiftene ble synliggjort og realisert, eller fordi tildelingskriteriene var «for 

slakke», men modellen ble også forskjellig mottatt, bl.a. fordi mange mente den 

«banet vei» for større bruk av private aktører i tjenesten. Kommunen forlot denne 

modellen i 2012, men det statlige prosjektet som direktoratet inviterer til deltagelse i 

er basert på samme tankegang, riktignok nå med statlige tildelingskriterier.  

Rådmannen hadde ikke vært så bekymret dersom man kunne garantere at en deltagelse i 

forsøket fra Ringerike kommunes side kunne garanteres å havne i modell B. Det er 

uttrykkelig presisert fra direktoratets side at dette kan ikke deltagende kommuner selv 

påvirke. Rådmannen er også skeptisk til at kommunen skal garantere nødvendige 

investeringer i heldøgns omsorgsplasser i forsøksperioden, når tildeling av tjenester skal 

skje etter kriterier kommunen selv ikke har bestemt. En deltakelse i dette prosjektet vil i 

realiteten frata kommunestyret styringsretten over disse tjenestene i prosjektperioden. 

Ut fra en helhetlig vurdering, og med bakgrunn i den prosessen kommunen er inne i, vil ikke 

rådmannen anbefale at det søkes om deltagelse på nåværende tidspunkt. Rådmannen ser 

allikevel en rekke positive effekter for omsorgstjenesten selv om man ikke deltar aktivt i 

selve prosjektet. De statlige tildelingskriterier, kostnadsnøkler og analyser vil være fullt 

tilgjengelige for «benchmarking» i forhold til Ringerike kommunes tildelingskriterier og 

kostnadsnivå i hele forsøksperioden. Likeens de evalueringsdata og erfaringsgrunnlag som 

måtte komme i ettertid, selv om Ringerike kommune ikke aktivt deltar på nåværende 

tidspunkt. 

 

Vedlegg 

 Omsorgstjenesten - invitasjon til deltagelse i forsøk med statlig finansiering 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.10.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Kommunalsjef: Christine Myhre Bråthen 
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Omsorgstjenesten - invitasjon til deltagelse i forsøk med statl¡g finansiering

På vegne av Høyre- og FrP-regjeringen inviterer Helsedirektoratet kommuner til å søke
om å delta i en forsøksordning med statlige kriterier for tjenestetildeling og finansiering
av omsorgstjenester.

Regjeringen ønsker at staten skal ta et større ansvar for å øke kvaliteten i

omsorgstjenesten samt sikre kompetanse og kapasitet i helse- og omsorgssektoren
Formålet med forsøksordningen er å sikre at de elders behov dekkes på en bedre
måte enn i dag og sikre et mer likeverdig tilbud på tvers av kommunene for alle
tjenestemottakere.

De kommuner som blir med i prosjektet får mulighet til å påvirke morgendagens
omsorgstjenester, og å bidra til å skape økt likhet og bedre kvalitet i tildeling av
omsorgstjenester. Forsøket omfatter alle omsorgstjenester og brukergrupper.

I forsøket skal det prøves ut om statlige tildelingskriterier og statlig satte
budsjettrammer gir økt likebehandling på tvers av kommunegrenser, og riktigere
behovsdekning. Forsøket skal gjennomføres i 20 norske kommuner og vare i tre år fra
og med 01.05.16. Forsøket skal evalueres.

To ulike modeller skal prøves ut:

Modell A

Kommuner innenfor modell A skal tildele tjenester etter statlige tildelingskriterier, statlig
finansiering og prismodell. Det gis et inntektspåslag tilsvarende 4 % av netto
driftsutgifter til omsorgstjenester, begrenset oppad til 25 mill. kroner per år for en enkelt
kommune. Kommuner som deltar må ha organisert tildeling av omsorgstjenester som
en egen funksjon. Forsøket omfatter kun tildelingen av tjenester, og ikke
tjenesteproduksjonen.

Helsedirektoratet - Divisjon primærhelsetjenester
Avdeling omsorgstjenester
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Helsedirektoratet utvikler kriterier for tildeling av tjenester og en prismodell for utvalgte
tjenester som inngår i ordningen. Tildelingskontor i deltagende kommuner vil fortsette
å håndtere tildelingen av tjenester. På samme måte som i dag vil forsøkskommunene
stå ansvarlig for kvaliteten på tjenestene. Klagehåndtering og tilsyn med tjenestene blir
som i dag.

Modell B

Kommuner innenfor modell B skal tildele tjenester som tidligere. Midlene til sektoren
øremerkes gjennom et statlig tilskudd og det gis et inntektspåslag på 4 % av netto
driftsutgifter til omsorgstjenester, begrenset oppad til 25 mill. kroner per år for en enkelt
kommune.

Finansierinq

Forsøket skal finansieres ved at det for hver forsøkskommune gjøres et uttrekk fra
kommunerammen tilsvarende de faktiske utgiftene til omsorgstjenestene året forut for
forsøksperioden. Veksten til sektoren skal følge den generelle veksten i

kommuneøkonomien de tre årene forsøket løper. Helsedirektoratet tildeler midlene til
kommunene gjennom:

. Modell A. Øremerket tilskudd og en statlig prismodell

. Modell B: Øremerket tilskudd.

Roller oo ansvar

Helsedirektoratet har fått i oppgave å forberede og gjennomføre forsøksordningen.
Kommuner som velges ut til deltagelse i ordningen inngår en avtale med
Helsedirektoratet. Avtalen vil regulere og beskrive kommunens og Helsedirektoratets
roller og ansvar i forsøksperioden.

Kommunene kan ikke selv velge hvilken modell de deltar i.

De kommunene som blir valgt ut til å delta i forsøkets modell A, vil få tett oppfølging av
Helsedirektoratet, og ansatte ved tildelingskontoret vil få opplæring.

Kriterier for deltaoelse

. Kommunestyret må ha vedtatt deltakelse i forsøksordningen.

. Kommuner som søker om deltagelse i forsøksordningen må ha oppgaven
<tildeling av omsorgstjenester> adskilt fra tjenesteproduksjonen, eller enkelt
kunne skille disse før forsøksoppstart.

. Kommunens ansatte som ivaretar oppgaven med tildeling av omsorgstjenester
bør ha helse- og sosialfaglig kompetanse på høgskolenivå.

. Kommunen må ha tilstrekkelig ressurser for å løse oppgaven med tildeling av
omsorgstjenester.
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Kommunen må tilrettelegge for å kunne ?,1øpe tjenester fra andre leverandører
hvis tjenesten ikke kan leveres av kommunen selv.

Deltagende kommuner må fra 15. januar 2016 kunne inngå i et tett samarbeid

om forsøksordningen med Helsedirektoratet.

Det utarbeides et eget søknadsskjema som må fylles ut, se www.helsedir.no/sio

Søknadsfrist er 1. desember 2015.

Det kan påregnes at valg av deltagende kommuner er foretatt innen 15. januar 2016.

Kontaktinformasjon:

Prosjektleder Kirsten Petersen, tlf: + 47 810 20 050, eller
sio@helsedir.no

Vennlig hilsen

Anette Mjelde e.f.
Fungerende divisjonsdirektør

Michael Christian Kaurin
Fungerende avdelingsdirektør

Do ku m e ntet e r godkje nt e I ektro n isk

Vedlegg Forsøksordning med Statlig finansiering av omsorgstjenesten. Rammer
for forsøket og søknadsprosess.

Kopi:
Landets fylkesmenn
Kommunenes Sentralforbund (KS)

a

a
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SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 

Eldrerådet 

Råd for funksjonshemmede 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
Arkivsaksnr.: 15/9100-1   Arkiv:   

Serviceerklæring for helse- og omsorgstjenester i Ringerike kommune  

 

Forslag til vedtak: 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Vedlagte forslag til ny serviceerklæring for helse og omsorgstjenester i Ringerike kommune 

vedtas. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Innledning / bakgrunn 

Politisk vedtatte serviceerklæringer har til hensikt å tydeliggjøre hvilke forventninger 

brukeren kan stille til tjenestene samt hvilke rettigheter og plikter som gjelder i forholdet 

mellom bruker og tjenesteleverandør. 

I spørsmålet om bruker eller pårørende skal være tilfreds med tjenesten (innhold, leveranse 

og presentasjon) er derfor serviceerklæring helt nødvendig for å klargjøre hvilke 

forventninger innbyggerne kan ha til tjenestene. En serviceerklæring er en ensidig lovnad, 

og svært forpliktende for tjenesteapparatet. Samtidig vil dokumentet kunne legge til rette for 

et godt samarbeid mellom bruker, pårørende og tjenesteyter. 

Forslaget til serviceerklæring har blitt til gjennom innspill fra verneombud og 

«forflytningsmedarbeidere», representanter fra «hverdagsrehabilitering», fysio - og 

ergoterapitjenesten og Tildelingskontoret. Forslaget er ført i pennen av en arbeidsgruppe 

bestående av Rune Faksvåg, Marianne Ruhmor Berge og Anette Sulland. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen oppfatter forslaget til serviceerklæring som et godt og oppklarende dokument 

når det gjelder hvilke forventninger brukere, pårørende og andre kan ha til helse og 

omsorgstjenestene i Ringerike kommune, og anbefaler dette vedtatt. 

Rådmannen er oppmerksom på at et foreløpig utkast er tatt i bruk og publisert på 

kommunens hjemmeside 20. juli d.å.. Endelig serviceerklæring vil bli implementert etter 

politisk behandling i november 2015. 



 

Vedlegg 

 Forslag til serviceerklæring for helse- og omsorgstjenester i Ringerike kommune 

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.11.2015 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Kommunalsjef: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf 909 99 923 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



Serviceerklæring for helse- og omsorgstjenester i Ringerike kommune 

Formål 

Denne serviceerklæringen ligger til grunn for alle helse- og omsorgstjenester i 

kommunen. Formålet med dokumentet er å legge til rette for et godt 

samarbeid mellom bruker, pårørende og tjenesteyter, samt skape realistiske 

forventninger til tjenestene.  

Overordnede målsettinger 

Kommunen tildeler tjenester ut fra en helhetligstenkning. Det legges vekt på 

forebygging, tidlig innsats og iboende ressurser hos brukeren. Målet er å bidra 

til at kommunens innbyggere i størst mulig grad blir selvhjulpne og kan bo 

hjemme lengst mulig.  

Hva kan du forvente? 

 Alle som henvender seg til oss skal få en høflig og respektfull mottagelse.  

 At våre ansatte forsøker å finne gode løsninger i samarbeid med deg.  

 At vi overholder taushetsplikt 

 At alle ansatte som kommer hjem til deg har synlig ID-kort 

Hvem kan få bistand? 

 Du oppholder deg i Ringerike kommune 

 Du er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å klare deg i det 

daglige.  

o Vi kartlegger dine ressurser for å avklare hva du kan klare selv. 

Behov for hjelp avgjøres ut fra en helhetsvurdering av din 

helsetilstand og livssituasjon for øvrig.  

o Bistand du mottar fra pårørende eller andre vil inngå i avklaringen 

av ditt behov for hjelp 

Hva slags bistand kan du få? 

 Vi kan bidra på mange måter, blant annet praktisk og personlig bistand i 

hjemmet, opplæring i ulike praktiske og personlige gjøremål, 

hjemmesykepleie, hverdagsrehabilitering, matombringing, omsorgslønn, 

støttekontakt, omsorgsbolig med og uten bemanning, avlastning og 



institusjonsplasser mv. Hvilket tilbud som er det riktige avgjøres i samråd 

med deg.  

 Vi prøver som hovedregel ut mindre inngripende tjenester først, og 

bygger på ressursene hos deg. 

 Nærmere informasjon om de ulike tjenestene finner du i «Veileder for 

tildelingspraksis». Denne får du ved henvendelse til Tildelingskontoret, tlf 

32 11 76 35.  

Hvordan kontakte oss? 

 Du kan søke om de fleste av våre tjenester via søknadsskjema som du 

finner elektronisk på www.ringerike.kommune.no, eller kontakt 

servicetorget tlf 32 11 74 00. 

 Har du behov for veiledning om tjenestetilbudet, eller hjelp til å fylle ut 

søknaden, kontakt Tildelingskontoret på tlf 32 11 76 35.  

Saksbehandling av tjenester søkt via Tildelingskontoret 

 Innen en uke etter at vi har mottatt søknaden, vil du få brev om når du 

kan forvente at saken er ferdigbehandlet.  

 Vi vil ta kontakt med deg og kartlegge ditt behov og dine ressurser. En 

slik samtale kan foregå hjemme hos deg, eller på vårt kontor.  

 Dersom behovet er mer akutt, vil vi ta kontakt med deg så snart som 

mulig, senest innen tre dager fra mottatt henvendelse.  

 Innen åtte uker etter at vi har mottatt søknaden, vil du få et begrunnet 

vedtak med tildeling eller avslag.  

 Dersom tjenesten du tildeles er en betalingstjeneste, vil prisen 

fremkomme av vedtaket.  

Hva forventer vi av deg?  

 At du selv, eventuelt sammen med pårørende, utfører de funksjoner du 

selv kan klare 

 At du er til stede når vi kommer, eller gir beskjed i god tid dersom du ikke 

er hjemme 

 At du gir tillatelse til at vi setter opp en nøkkelboks, slik at vi kommer inn 

til deg dersom du ikke kan åpne døren selv. 



 At du sørger for lett tilgang til boligen din, også vinterstid. Dette 

innebærer at det må måkes og strøs. (Dersom du ikke er i stand til å 

måke etc., må du evt. søke om bistand til dette. Dette kan innvilges som 

praktisk bistand etter behov, og er i så fall en betalingstjeneste.) 

 At du går til anskaffelse av enkle hjelpemidler som f eks kjøkkenartikler, 

gripetang, strømpepåtrekker, skråpute, forhøyningsklosser og 

støttehåndtak m.m. hvis disse kan medføre at du blir selvhjulpen.  

 At du tillater bruk av hjelpemidler som kan avlaste de som skal yte deg 

bistand.  

 At du tillater tilpasning med hjelpemidler i boligen din, f eks 

terskeleliminatorer, enkle heisanordninger, toalettforhøyer, komfyrvakt 

etc., samt enkle forandringer som fjerning av tepper, ommøblering etc.  

 At du tar hensyn til våre ansattes behov for et godt arbeidsmiljø, 

herunder at du lufter godt før vi kommer dersom du røyker og at du ikke 

røyker mens vi er hos deg.  

 At rom som det skal arbeides i må ha god belysning.  

 At du holder hund og andre husdyr i bånd eller på annen måte skjermet 

for våre ansatte (lukket rom). Mating og lufting av kjæledyr er ikke en 

tjeneste vi yter. 

 At du har nødvendig utstyr tilgjengelig, som f eks støvsuger eller utstyr 

for rengjøring, høydejusterbar gulvmopp etc. Utstyret må være rent og 

brukbart.  

 

Tilbakemeldinger 

 Vi er opptatt av å yte gode tjenester og drive kontinuerlig forbedring av 

kvaliteten i tjenestene. Ønsker du å gi en tilbakemelding, oppfordrer vi 

deg til å benytte kommunens tilbakemeldingsskjema på vår internettside 

www.ringerike.kommune.no, eller via servicetorget 

 Daglige tilbakemeldinger om samhandling kan gjerne gjøres direkte til 

den tjenesteyteren du har kontakt med.  
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