
 
 
Vedlegg 1 
 
 
Utfordringer i Marker kommune på boligområdet:  
 
 
Regjeringens strategi for boligsosialt arbeid «Bolig for velferd» er langsiktig, og skal ligge til grunn 
for statens og kommunens arbeid på dette området i perioden 2014 til 2020.  
 
Vi har i dag ikke en oppdatert boligsosial handlingsplan. 
 
Marker kommune er en lavinntektskommune med mange minstepensjonister, dette vanskeliggjør 
det økonomiske aspektet på boligmarkedet. Husleiene er like høye i Marker nå som i resten av 
Indre Østfold. Det å få lån i en privat bank er vanskelig for lavinntekstgruppen. 
Boligpolitikk har ett sosialt aspekt, kommunen skal bidra til at denne er helhetlig og effektiv for å 
utjevne sosiale ulikheter.  
 
Å være vanskeligstilt på boligmarkedet kjennetegnes av den faktiske eller opplevde avstand 
mellom individets ressurser og de krav og forventninger som eksisterer i boligmarkedet. 
 
 Formålet med den boligsosiale handlingsplanen er å forebygge og utjevne sosial ulikhet i levekår 
og helse. Bedre bomiljø og lokale boforhold, langsiktighet og forutsigbarhet. 
 
 
Tilrettelagte omsorgsboliger: 
Marker kommune har i dag 24 tilrettelagte leiligheter av 38 mulige. Vi ønsker å få alle disse 
tilrettelagt i løpet av nærmeste fremtid da det er behov for disse. Rapporten fra Telemarksforskning 
viser at vi har flere eldre enn våre nabokommuner og dette genererer behov fremover. 
 
Alle skal ha et godt sted å bo  
 
- hjelp fra midlertidig til varig bolig  
- hjelp til å skaffe en egnet bolig  
 
 Alle med behov for tjenester, skal få hjelp til å mestre boforholdet  
 
- forhindre utkastelser  
- gi oppfølging og tjenester i hjemmet  
 Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv  
 
- sikre god styring og målretting av arbeidet  
- stimulere til nytenkning og sosial innovasjon  
- planlegge for gode bomiljøer  
 
«Boligsosialt arbeid handler både om å skaffe boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet og styrke 
den enkeltes mulighet til å mestre boforholdet. Arbeidet kan deles inn i operative og strategiske 
oppgaver. De operative oppgavene handler om å gi råd og veiledning, skaffe egnede boliger, tildele 
økonomisk støtte, iverksette bo- og nærmiljøtiltak, og å gi oppfølging og tjenester i hjemmet. De 
strategiske oppgavene handler om å sette langsiktige mål, utvikle tiltak og virkemidler for å nå disse 



målene, sette av økonomiske og faglige ressurser til arbeidet, og avgjøre hvor og av hvem de ulike 
operative oppgavene skal løses.»  
 
(Bolig for velferd, 2014)  
 
Husbanken skal styrke kommunenes forutsetninger for å hjelpe vanskeligstilte på  
Boligmarkedet. Husbanken har delansvar for gjennomføring av boligpolitiske strategier og satsinger 
for å øke kommunenes, og derved regjeringens, måloppnåelse på det boligpolitiske området. 
Husbanken region vest inviterte vestlandskommunene til samarbeid om programsatsing fra 2013.  
 
Ved oppstart av programarbeidet bestilte Haugesund kommune en nærmere analyse/foranalyse av 
følgende tre områder:  
- Tildeling av kommunale utleieboliger  
- Oppfølging i boforhold  
- Faktorer og virkemidler for stabilisering av boforhold  
 
Tildeling  
Utfordringer:  
o Utfordrende å prioritere mellom mange søkere til få ledige boliger  
o Tilgangen på nok boliger, herunder fremskaffelse.  
o Riktig bolig, til rett beboer, til rett tid.  
o Manglende rutiner ved ut- og innflytting i kommunale boliger.  
o Dårlig planlegging av nye kommunale boliger, mangelfull behovsvurdering.  
 
Behov:  
o Drøfte boligtildelingsutvalgets rolle, mandat og ansvarsfordeling internt.  
o Innføre et mer hensiktsmessig arkivsystem ved boligkontoret.  
o Større fleksibilitet i tilgangen på boliger.  
 



 
o Større innsats for å vurdere søkere til kommunal bolig for private utleieboliger. Vurderingen må 
komme inn som en naturlig del av saksbehandlingen av innkomne søknader til kommunal bolig, samt 
inngå i en jevnlig vurdering av de som til en hver tid bor i kommunale boliger.  
o Videreutvikle strategi for bruk av økonomiske virkemidler, så som Startlån, og tenke helhetlig bruk. 
Rette innsatsen mot de som har et langvarig behov for bistand fra kommunen.  
o Kartlegge/revurdere kommunens benyttelse av eksisterende boligmasse, fremfor å satse alle 
midler på å kjøpe/bygge nytt.  
 
Oppfølging  
Utfordringer:  
o En del ansatte kjenner ikke til kommunens sosiale boligpolitikk, herunder planlagte mål, strategier, 
og hvilke virkemidler kommunen har tilgjengelig. Kjennskap til dette er nødvendig for å kunne bidra 
inn i et felles arbeid mot å nå kommunens målsettinger, og for å finne gode løsninger for brukerne.  
 
Behov:  
o Legge til rette for faglige sammenkomster (f.eks. forum, kursdager, faglunsjer) mellom ansatte 
tilknyttet boligsosialt arbeid. Målet med sammenkomstene er å sikre kunnskapsdeling, samt øke 
kjennskapen til andre ansattes fag- og arbeidsområde. Avhenger av gode forberedelser i forkant, slik 
at sammenkomstene føles nyttige å delta i.  
o Behov for å styrke samhandling mellom tjenestene, forutsetter kjennskap til hverandres fag- og 
arbeidsoppgaver.  
o Styrke bruken av Individuell plan (IP), koordinator og ansvarsgrupper som virkemiddel i oppfølging 
av beboere med behov for flere typer tjenester.  
 
Stabilisering  
Utfordringer:  
o Ikke gode nok rutiner for å fange opp manglende betaling av husleie. Tilby hjelp til å håndtere 
husleie-restanser tidlig - for å unngå utkastelse.  
o Mangelfull oppfølging med formålet å beholde samme boligen over tid.  
 
Behov:  
o Tilby tidlig hjelp og trekkavtaler for de som har behov for bistand rundt betaling av husleie og 
andre boligrelaterte utgifter.  
o Gjøre virkemidlene (bostøtte, tilskudd, startlån) mer kjent, internt i kommunens organisasjon og 
blant kommunens innbyggere.  
o Kartlegging av husstanders behov for økonomisk bistand og/eller veiledning, må gjøres i 
forbindelse med alle boligtildelingssaker.  
o Riktig og nok bo-oppfølging må ses i sammenheng med stabilisering av boforhold.  
o Bred kartlegging ved behandling av alle søknader om kommunale boliger, der behov for veiledning, 
praktisk og økonomisk bistand avdekkes.  
 
Rambøll mener Haugesund kommune har et særlig forbedringspotensial i å sikre god forankring av 
det sosiale boligarbeidet hos kommunens ansatte, samt bedre samhandlingen på tvers av tjenester 
og legge til rette for felles arbeids- og møtearenaer. Det boligsosiale arbeidsfeltet er tverrfaglig 
samtidig som det må baseres på kunnskapsarbeid. For å få til godt samarbeid og kunnskapsdeling på 
tvers av tjenester må det gjøres jevnlige initiativer for at de relevante 


