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1. INNLEDNING 
 

«Sånn burde jeg bodd da livet var som mest trøblete», sa en 

av brukerrepresentantene i arbeidet med boligsosial 

handlingsplan. Det ble siktet til et såkalt «robusthus» i Horten 

– se bildet 

.  

I arbeidet med boligsosial handlingsplan for nye Sandefjord 

kommune har det vært 6 brukerrepresentanter med i arbeidet, 

en oppnevnt av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 

(FFO), de fem øvrige ressurspersoner tilknyttet Boligskolen, et 

samarbeidsprosjekt mellom Kirkens Bymisjon og Sandefjord 

kommune.  

Brukerrepresentantene har tatt arbeidet på alvor, forberedt 

seg godt, bydd på seg selv, kommet med mange nyttige 

innspill og ikke minst vært med på å redusere bekymringer for 

å fremme krenkende forslag og tekst i planen.  

World Economic Forum har undersøkt europeisk hjemløshet, og funnet ut at det stadig blir flere 

uten fast bopel. Det er bare et europeisk land, foruten Norge, som har hatt nedgang i antall 

bostedsløse, og det er Finland, med en reduksjon fra ca 3500 til ca 2000 i løpet av de siste 10 

årene. Årsaken er en reform som ble innført i 2007, som bygger på prinsippet om at mennesker i 

krise først må gis et sted å bo, fordi eget bosted er avgjørende for mottak av andre 

helsemessige og sosiale tjenester.  

I Norge er det mange som av ulike årsaker strever med å skaffe seg bolig, ta vare på bo bolig, 

beholde bolig eller bytte bolig, dersom behovet endrer seg. Rundt 150 000 personer regnes som 

vanskeligstilte på det norske boligmarkedet. Dette omfatter både de som ikke er i stand til å 

skaffe seg bolig og de som ikke mestrer selve boforholdet. De som ikke mestrer, skal ha den 

hjelpen de trenger. Alle må bo, og med riktig hjelp kan alle bo (Bolig for Velferd, 2014). 

I Norge gjøres det en større kartlegging av bostedsløse hvert 4. år (Kommunal og 

moderniseringsdepartementet). I 2012 ble det registrert 6300 bostedsløse, mens det i 2016 ble 

registrert 3900, det vil si en nedgang på 36 prosent i løpet av de fire årene. Det har med andre 

ord vært en positiv utvikling i Norge, likevel er 3900 et høyt tall sett i forhold til innbyggertallet. 

Det er i hovedsak enslige voksne som er uten fast bopel, men på landsbasis fremdeles over 200 

barn, selv med en nedgang på 450 barn fra 2012 til 2016 (Norsk institutt for by- og 

regionsforskning (NIBR), 2016).  

I Sandefjord er det ikke registrert barn blant de bostedsløse, men mange barn, spesielt blant 

flyktninger, bor trangt og i hus med lav standard. Det er pr 31.12.2018 registrert 45 personer 

som bor på midlertidig adresse eller står i fare for å miste bolig i nær framtid. Av disse var 8 

personer tildelt midlertidig bolig i campinghytte, noen har bodd slik over et år. Det er i tillegg 

kartlagt og vurdert at ca 70 husstander, som bor i kommunalt tildelt bolig, bor uhensiktsmessig. 
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«Bolig er roten til alt godt» er et utsagn som har blitt løftet fram i mange sammenhenger i forhold 

til boligsosialt arbeid, både i forskermiljøer, folkehelsa, Husbanken, departementer og i ulike 

fagmiljøer som yter tjenester til vanskeligstilte, se Husbankens digitale verktøykasse for bolig- og 

tjenesteområdet  - Veiviseren – hvor aktuelle forsknings- og utredningsrapporter er publisert.  

NIBR har blant annet foretatt en litteraturstudie i forhold til kommunalt tildelte boliger i norske 

kommuner og funnet at:  

■ barn er mest utsatt for negative helsekonsekvenser av dårlige boliger og dårlige boområder 
■ barn i kommunale boliger er sykere enn andre barn 
■ barn som utsettes for trangboddhet rammes både fysisk og mentalt 
■ innvandrere, enslige forsørgere, psykisk syke, de med rusutfordringer bor dårligere enn andre 
■ bolig er sosialt ulikefordelt avhengig av utdanning og inntekt 
■ det er sammenheng mellom boligens og boligområdets kvalitet og fysisk og mental helse 
 
Alt det nevnte kan det gjøres noe med, og Norge opplevde et paradigmeskifte da 

Folkehelseloven ble vedtatt i 2012, en lov som skal bidra til en samfunnsutvikling som utjevner 

sosiale helseforskjeller, med handling nå for å sikre fremtidens helse og velferd.  

Folkehelseperspektivet dannet også grunnlaget for «Bolig for velferd», en strategi der fem 

departementer har gått sammen om mål og tiltak i det boligsosiale arbeidet. Strategien handler 

om å skaffe boliger til vanskeligstilte og styrke den enkeltes mulighet til å mestre boforholdet, 

altså i den rekkefølgen; bolig først, mestring etterpå. Dette er en viktig presisering, for man skal 

ikke mange år tilbake før bolig ble sett på som et mål og ikke en forutsetning.  

Husbanken skal styrke kommunene i arbeidet med vanskeligstilte på boligmarkedet, og har 

ansvaret for alle de statlige økonomiske virkemidlene i denne sammenheng. I arbeidet med 

boligsosial handlingsplan for Sandefjord kommune er de viktigste nasjonale føringene hentet fra 

strategien "Bolig for velferd" 

Boligsosial handlingsplan inngår i beslutningsgrunnlaget for kommunens kommunedelplaner, 

som igjen danner beslutningsgrunnlag for økonomiplanen og kommuneplanens arealdel, jfr. 

vedtatt planstrategi for Sandefjord kommune. Boligsosial handlingsplan er i strategien oppført 

som en delplan i kommunalområdet Helse, sosial og omsorg (HSO), men planen vil i hovedsak 

være førende for salg, kjøp, bruksendringer, bygging og/eller rivning av kommunalt eide boliger, 

som besluttes og utføres av Næring og eiendomsforvaltning (NE).  

Oppdragsgiver for boligsosial handlingsplan er rådmannen, kommunalsjef HSO er 

prosjektansvarlig og leder av styringsgruppa, rådgiver i HSO er prosjektleder – se vedlegg 1. 

Vanskeligstilte på boligmarkedet er personer og familier som ikke har muligheten til å skaffe seg 

og/eller opprettholde et tilfredsstillende boforhold på egenhånd. De det gjelder er enten uten 

bolig, står i fare for å miste bolig eller bor i uegnet bolig eller bomiljø. 

Den boligsosiale handlingsplanen for Sandefjord kommune 2019 – 2023 presenterer først et kort 

sammendrag av planen, deretter bakgrunn og utfordringsbildet, hvem planen omfatter, mål, 

forslag til tiltak i planperioden, metoder, en oversikt over boliger med kommunal tildelingsrett og 

til slutt bakgrunnsdokumentene. Det som er relevant for planarbeidet, men ikke nødvendigvis for 

planen presenteres i form av vedlegg. 

https://www.google.com/search?q=bolig+for+velferd&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:nb-NO:IE-SearchBox&ie=&oe=&gws_rd=ssl
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2. SAMMENDRAG 
 

En boligsosial handlingsplan er et styringsredskap som angir mål, tiltak og prioriteringer for 

kommunens boligpolitikk. Målsettingen for Sandefjord kommunes boligsosiale handlingsplan 

2019 - 2023 er: 

 

Kommunen har differensierte boliger til vanskeligstilte som bidrar til god helse, varige og 

stabile boforhold og integrering og deltakelse i samfunnet. 

Kommunen skal legge til rette for at innbyggerne aktivt kan ta ansvar for egen bosituasjon, helse 

og økonomi. Det boligsosiale arbeidet har betydning for at de som er vanskeligstilt også kan få 

denne muligheten. Vanskeligstilte er, i denne sammenheng, personer som selv ikke kan ivareta 

sine interesser på boligmarkedet. Boligsituasjonen for vanskeligstilte påvirkes av boligpriser og 

hvor godt leiemarkedet er. Samlet sett har det i Sandefjord vært en økning i antall husstander 

som venter på kommunal bolig de to siste årene. Ved årsskiftet var tallet 45 personer, der de 

fleste har utfordringer knyttet til psykisk helse, rus og/eller atferdsproblematikk. (Det presiseres 

at søkere til senterleiligheter eller lignende ikke inngår i denne planen) 

Sandefjord kommune har tildelingsrett til ca 1530 boenheter, fordelt på 650 kommunalt eide, 612 

eid av ulike stiftelser, 260 i borettslag/sameier og 8 privateide. Det er mange kommunale aktører 

i det kommunale boligsosiale arbeidet, og viktige suksessfaktorer er fungerende 

samarbeidsstrukturer på tvers i alle nivå i organisasjonen. Mange av de kommunalt eide 

boligene er i behov av renovering og/eller oppgradering. Vurdering av behovet gjennomføres av 

vedlikeholdsavdelingen ved skifte av leietaker.  

Det er innført betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling fra 2019. Ferdigbehandlede pasienter utskrives umiddelbart, og 

mangel på egnede kommunale boliger fører til bruk av kommunale institusjoner, i påvente av 

mer egnet boform og oppfølgingstjeneste. Dette gir uønskede konsekvenser både i 

eldreomsorgen, og for pasienter og ansatte med tanke på trygghet og kompetanse.  

Det boligsosiale arbeidet omhandler saksbehandling av søknader om kommunal bolig, tjenester 

i boligene, tilpassing av antall boliger, vedlikehold av boliger og tiltak og metoder som kan bidra 

til selvstendighet. Det vurderes å være både viktig og riktig å tenke individuelt, tilpasse tiltak 

og/eller metoder til den enkelte og ikke minst ha et repertoar som gjør det mulig å gi tjenester 

etter behov. 

 

Husbankens virkemidler skal bidra til å redusere boutgiftsbelastningen for økonomisk 

vanskeligstilte husholdninger. De personrettede boligøkonomiske virkemidler er startlån, 

bostøtte, tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning/utbedring av bolig. Nye regler for bostøtte 

har slått veldig dårlig ut for vanskeligstilte i Sandefjord. Antall husstander som mottar bostøtte er 

ca 11 000, en drastisk nedgang fra tidligere registreringer, og noe som har bidratt til økt behov 

for supplerende sosialhjelp, samtidig som det bidrar til at mange bor svært uegnet.  

Nasjonale og regionale føringer for boligpolitikken viser til helse, utdanning, arbeid, bolig, miljø, 

økonomi, sosial utvikling og styrt arealplanlegging i sammenheng, og behovet for langsiktige 

planer for å bekjempe fattigdom og ulikhet. Strategien Bolig for velferd er det viktigste 
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grunnlagsdokumentet i denne planen. I tillegg er en ny rapport fra Institutt for samfunnsforskning 

(ISF) nylig utgitt. Rapporten slår fast at boligens standard, hvor den ligger og bomiljøet rundt 

påvirker viktige sider ved hverdagen. Ut fra funnene kan det forventes at tiltak for utsatte grupper 

vil ha vesentlig større effekt enn generelle tiltak for hele befolkningen (Boligen viktig for 

hverdagen din – regjeringen 2019). 

 

 

3. BAKGRUNN 
Den siste vedtatte boligsosiale handlingsplanen for Stokke kommune var for perioden 2010 – 

2013, for Andebu kommune var perioden 2011 – 2015, mens Sandefjord kommune hadde en 

plan for perioden 2015 – 2019, men som kun omfatter tidligere Sandefjord kommune. 

Sammenslåingen gjør det nødvendig å utarbeide en ny plan, gjeldene fra 2019, som omfatter 

hele nye Sandefjord kommune. I tillegg har det kommet nye statlige føringer, kommunens 

samlede boligmasse har endret seg (uavhengig av sammenslåingen) og behovet blant 

kommunens innbyggere er i kontinuerlig endring, ikke minst i forhold til mottak av flyktninger. 

Prosjektet har trukket veksler på ressurspersoner både i og utenfor organisasjonen, og 

etterspurt medvirkning fra Husbanken, Fylkesmannen og andre kommuner etter behov. Spesielt 

har brukerrepresentantene, Husbanken og Horten kommune vært viktige samarbeidspartnere og 

representert viktig kompetanse.  

I vedlegg 1 til denne planen gis det en oversikt over organiseringen av prosjektet. 

 

4. UTFORDRINGSBILDET 
Boligsituasjonen for vanskeligstilte påvirkes av boligpriser og hvor godt leiemarkedet er. I 

Sandefjord er det mange aktører på det private utleiemarkedet, men utfordringene med å skaffe 

boliger til de med lavest boevne deler kommunen med andre mellomstore byer.  

 

Samlet sett har det vært en økning i antall husstander som venter på kommunal bolig de to siste 

årene. I Andebu og Stokke ble det ikke meldt om «ventelister», mens det i gamle Sandefjord 

kommune fantes en liste med noen få (+/- 10) personer som ventet på egnet bolig. (Det gjentas 

at søkere til senterleiligheter m.m ikke inngår i denne planen). Den 31.12. 2018 er tallet ca 45 

personer, der de fleste har utfordringer knyttet til psykisk helse, rus og/eller atferdsproblematikk.  

 

Det økende antall husstander som fyller kriterier for tildeling av kommunal bolig, men som ikke 

er tildelt bolig, antas å ha sammenheng med prisøkning i det private markedet, salg av 

kommunalt disponerte boenheter, befolkningsvekst, strengere krav til bostøtte og andre sosiale 

ytelser, og i noen grad behovet for rehabilitering av flere kommunale boliger, som ikke kan leies 

ut i de periodene arbeidene pågår. 

 

Kommunen har ingen aktuelle tomter i eller i nær tilknytning til Sandefjord sentrum med tanke på 

bygging av nye kommunale boliger, men det er eksisterende boliger som kan gi flere boenheter 

ved påbygging eller nybygging. Søknadsmassen til Stokke er økende, og boligkontoret er i 

prosess med å gjennomføre en helhetlig kartlegging av boliger med kommunal tildeling, for å 
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vurdere om kapasiteten gjenspeiler innmeldt behov og prognoser for planperioden. Denne 

vurderingen vil også sees i forhold til drifts- og vedlikeholds erfaringer med boligene. Både HSO 

og NE har erfart at en del av dagens leietakere har lite kunnskap og ressurser i forhold til å bo i 

og bruke en bolig. Det vil si at det må tilstrebes å tilpasse kommunale boliger med for eksempel: 

 

■ teknologi som unngår feil oppvarming og/eller ventilering, redusere mugg- og soppvekster 

■ eget inngangsparti for å unngå nabokonflikter, søppel/rot i fellesarealer, øke brannsikkerheten 

■ små boenheter av robuste materialer for å redusere kostnader ved hærverk  

■ unngå tekniske løsninger som må håndteres av leietakeren 

■ egen inngang til tekniske rom for å øke sikkerheten, både i forhold til bolig og teknisk personell 

 

 

5. HVA ER EN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 
En boligsosial handlingsplan er et styringsredskap som angir mål, tiltak og prioriteringer for 

kommunens boligpolitikk. Planen skal bidra til større effektivitet og mer samkjørt kommunal 

boligplanlegging, samt gi grunnlag for samarbeid med private aktører i boligmarkedet. Samtidig 

inneholder planen en gjennomgang av kommunens behov for og bruk av boligpolitiske 

virkemidler i den gjeldende perioden.  

 

Uten en trygg bosituasjon er det vanskelig å opprette eller holde på en stabil arbeidstilknytning, 

stå i et skole- og utdanningsløp, motta helsetjenester og forebygge kriminalitet. Boligpolitikken er 

derfor en viktig del av velferdspolitikken. Bolig kan ses på som én av fire viktige velferdspilarer, 

og en forutsetning for måloppnåelse på de andre velferdspilarene, som er arbeid, utdanning og 

helse. Et trygt og egnet sted å bo er grunnleggende for god helse, integrering og deltakelse i 

samfunnet. Behovet for en boligsosial handlingsplan skyldes at: 

 

■ grupper i befolkningen ikke klarer å skaffe seg egnet bolig i det åpne markedet 

■ mangel på tilfredsstillende bolig rammer hardt de det gjelder, blant annet barn 

■ mangel på bolig/egnet bolig slår beina under mange menneskers forsøk på rehabilitering 

■ mangel på bolig medfører dyre og dårlige innlosjeringsløsninger for kommunen  

 

Boligsosial handlingsplan skal beskrive utfordringsområder og finne frem til virkningsfulle 

tiltak i kommunens boligsosiale arbeid, hvor de viktigste virkemidlene er: 

 

■ planlegging som bidrar til å utvikle og avsette differensierte boområder 

■ eiendomsutvikling som bygger opp under behovet for differensiert boligforsyning 

■ oversikt over bolig- og tjenestebehov 

■ differensierte utleieboliger til vanskeligstilte på boligmarkedet 

■ differensierte tjenester til vanskeligstilte på boligmarkedet 

■ virkemidler for å benytte potensialet i det private leiemarkedet 

■ Husbankens personrettede og prosjektrettede låne- og tilskuddsordninger 
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De operative oppgavene innenfor det boligsosiale arbeidet handler om å gi råd og veiledning, 

skaffe egnede boliger, benytte økonomiske virkemidler, iverkstette oppfølgingstjenester i bolig 

og utvikle nærmiljøtiltak. 

 

De strategiske oppgavene handler om å sette langsiktige mål, utvikling av tjenester, tiltak og 

virkemidler for å nå målene, sette av faglige og økonomiske ressurser til arbeidet og avgjøre 

hvor og av hvem de operative oppgavene skal løses. 

 

Planen gir oversikt over boligbehov og tiltak i forbindelse med boligtildeling til vanskeligstilte. 

Prioritering av tiltak skjer i faste møter mellom HSO v/boligkontoret og NE v/utvikling og 

forvaltning. 

 

 

 

6. MÅLGRUPPER SOM OMFATTES AV PLANEN 
Det boligsosiale arbeidet handler om å bidra til at innbyggere definert som vanskeligstilte skal 

kunne etablere seg og bli boende i en bolig. Vanskeligstilte er, i denne sammenheng, personer 

som selv ikke kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig 

tilpasninger og/eller med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, 

funksjonshemming eller av andre årsaker (Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-7).  Den 

boligsosiale handlingsplanen favner ikke den totale boligpolitikken i kommunen, men avgrenses 

til å omfatte:  

   

■ enkeltpersoner og familier med lave inntekter 

■ unge med særskilte behov 

■ flyktninger – også enslige mindreårige flyktninger (EMF) 

■ personer med fysiske eller kognitive funksjonsnedsettelser 

■ personer med rus og/eller psykiske lidelser 

■ bostedsløse  

 

Alle brukergruppene har behov som krever langsiktig boligplanlegging dersom kommunen skal 

ivareta sitt «sørge for» ansvar. Det er likevel en brukergruppe som er spesielt utsatt, og det er 

personer med så store psykiske og/eller rusproblemer at de ikke mestrer et boforhold. Det kan 

også være barn involvert i alle brukergrupper, med unntak av eldre. Innsatsen overfor barn og 

unge er viktig, ikke minst for å forebygge reproduksjon av sosial ulikhet. 

 

6.1 ELDRE 

Eldre er ikke å regne som målgruppe i boligsosialt arbeid, med mindre de har utfordringer som 

gjør dem vanskeligstilte. Kommunen har mange senterleiligheter, omsorgsboliger og boliger for 

demente, som i hovedsak tildeles gruppen eldre. Dersom antall boliger med kommunal 

tildelingsrett til denne målgruppen ikke strekker til, vil dette behovet behandles i en annen 

sammenheng. Se også under punkt 6.1.1. 
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6.1.1 Leve hele livet  

De fleste eldre i Sandefjord lever gode liv, med tilpasset omsorgstilbud når helsa svikter. God 

framtidig eldreomsorg vil imidlertid kreve at kommunen tenker nytt, og kommunestyret ha 

allerede vedtatt et retningsvalg, med investering i forebyggende og behovsreduserende tiltak. 

Handlingsplanen for «Leve hele livet i Sandefjord» inneholder hele 19 mål og 74 tiltak – se 

kommunens nettside "Leve hele livet i Sandefjord" 

6.2 LAVINNTEKTSFAMILIER 

Det er 400 personer med flere barn som mottar sosialhjelp i Sandefjord Kommune. 

Hovedtyngden ligger på aleneforsørgere og flyktninger. Utfordringen i denne gruppen er høye 

leiekostnader på utleieboliger, både private utleieboliger og boliger med kommunal tildelingsrett. 

Det er også svært varierende standard på aktuelle boliger. 

6.3 UNGE MED SÆRSKILTE BEHOV 

Det er til enhver tid unge over 18 år, med særskilte behov, uten fast bosted i Sandefjord. De har 

liten erfaring med å bo alene og er i behov av oppfølgingstjenester. I de fleste tilfeller har de tre 

tidligere kommunene kjøpt tjenestene hos private tilbydere, noe som er med på å opprettholde 

identitet som klient/vanskeligstilt, samtidig som det er kostbare løsninger for kommunen.  

Unge under 18 år som er i overgangen fra barndomshjem/barnevern til egen bolig, og som har 

behov for oppfølgingstjenester grunnet omsorgsovertakelse eller psykiske helseutfordringer, er 

en økende gruppe. 

6.4 FLYKTNINGER 

Sandefjord Kommune bosatte 111 flyktninger i 2017 og 30 ordinære flyktninger i 2018. Flere av 

de enslige søker gjenforening med familie. I 2018 ble det registrert 28 personer i forbindelse 

med familiegjenforening. De fleste gjenforeningssakene resulterer i behov for større bolig. 

Det er utfordrende å bosette i hele den nye kommunen på grunn av infrastruktur. Mange er 

avhengig av bussforbindelse til blant annet voksenopplæringen på Pindsle. Ingen av 

bosettingene i 2017 eller 2018 ble gjort i Stokke eller Andebu.  

 

Pr oktober 2017 var det 53 enslige mindreårige flykninger i kommunen, fordelt på 5 bemannede 

boliger og noe privat bosetting. Det ble avviklet 3 bemannede boliger for EMF i 2017. Det er 

planlagt avvikling av ytterligere 2 boliger i 2018/2019. Flere EMF flytter som overgang til 

selvstendighet inn i hybler på det private boligmarkedet og får ambulant oppfølging. I mars 2019 

var det 30 EMF, 20 personer fordelt på 4 boliger og 10 personer med ambulant oppfølging. 

 

Flyktninger er ikke en målgruppe som i utgangspunktet er å anse som vanskeligstilte på 

boligmarkedet, bortsett fra EMF. Det er imidlertid viktig i forhold til integrering at kommunen har 

et bevisst forhold til bosetting. Det er ofte mange barn involvert, og nærhet til barnehage, skole, 

serviceinstanser og fritidsaktiviteter er viktige elementer i integreringsarbeidet. Det er også slik at 

flyktninger av ulike årsaker har vanskeligheter med å komme inn på det ordinære boligmarkedet.  

Sandefjord kommune har et godt privat utleiemarked som benyttes i bosettingsarbeidet, men 

tildeling av kommunal bolig er et nødvendig virkemiddel for noen. Dette vurderes å være 

uheldig, fordi det har vist seg å være passiviserende og hemmende i forhold til god integrering. 

https://www.sandefjord.kommune.no/Helse-og-omsorg/utviklingsarbeid/prosjekter/leve-hele-livet/
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Både NAV og kommunens tildelingsutvalg vektlegger gode bomiljø så langt det lar seg gjøre, 

men har ellers ingen virkemidler som regulerer bosettingsmønster. 

6.5 PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER 

Det forventes at unge med psykisk utviklingshemming, som bor sammen med sine familier, 

ønsker egen bolig fra de er  et sted mellom 18 og 22 år. Det er ungdommer med store 

hjelpebehov som flytter tidligst fra barndomshjemmet. Det vil si personer med 

multifunksjonshemninger og utfordringer i forhold til adferd. I Sandefjord kommune bor det 

mange personer med psykisk utviklingshemming i alderen 12 - 20 år hos sine 

foreldre/pårørende. Av dem vil trolig 95 være i behov av bolig med bemanning eller bolig med 

ambulante tjenester i planperioden.  

6.6 PERSONER MED RUS OG/ELLER PSYKISKE LIDELSER  

Personer med rusavhengighet og personer med kombinert rusavhengighet og psykiske lidelser 

er en særlig utsatt gruppe. Mange av disse er vurdert å være i behov av oppfølgingstjenester. 

Forutsetning for tilbud om bolig og å lykkes med å bo vil derfor være avhengig av tildelte 

oppfølgingstjenester.  

6.7 BOSTEDSLØSE 

Disse favner mange grupper, både personer etter utskriving fra institusjon eller løslatelse fra 

fengsel, personer med midlertidig oppholdstillatelse, enslige forsørgere etter samlivsbrudd 

og/eller personer med rusavhengighet og/eller psykiske lidelser. Kartlegging på nasjonalt nivå 

viser at bostedsløse ofte er gjengangere. Bare 1 av 5 er ny bostedsløs. Det er særdeles 

utfordrende med boliger til de dårligst fungerende og de som mottar lite eller ingen øvrige 

tjenester fra kommunen eller det øvrige helsevesenet. 

 

 

 

7. BRUKERPLAN 2017 OG 2018 
I Sandefjord kommune ble det i 2017 kartlagt gjennom BrukerPlan at 453 personer innenfor 

psykisk helse og 229 personer med rusproblematikk hadde behov for kommunale tjenester. 

Dette omfatter ikke personer som utelukkende får tjenester fra fastlegen og/eller NAV, og det er 

ellers heller ikke en uttømmende kartlegging. Dersom man vurderer bolig som en kommunal 

tjeneste er det enda flere som ikke er blant de nevnte. De tilsvarende tallene for 2018 er 556 

personer innenfor psykisk helse og 233 personer med rusproblematikk. . 

Det ble i 2017 registrert oppfølging fra boveiledere til 118 personer/familier i NAV. 

Personene/familiene mottok ikke tjenester fra det øvrige kommunale hjelpeapparatet, med 

unntak av noen med kommunal bolig, og er således ikke kartlagt gjennom BrukerPlan. Bistand 

som er gitt fra NAV omfatter boveiledning, økonomisk oppfølging og hjelp for å avverge 

utkastelse fra bolig. Det er ikke kartlagt hvorvidt hjelpebehovet er knyttet til økonomi, psykisk 

helse og/eller rusproblematikk. I 2018 er antallet personer/familier 163. I tillegg oppfølging av 20 

unge i eget prosjekt fra oktober 2018. 



BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN | MÅL MED PLANEN | SANDEFJORD KOMMUNE | 11  

 

I tillegg til de nevnte 118 fikk ytterligere 94 personer/familier oppfølging fra Intro i 2017. Dette er 

også personer uten kommunal oppfølging i forhold til psykisk helse og/eller rusproblematikk. 

Oppfølgingen fra Intro omfatter i hovedsak boveiledning, nybosettinger, familiegjenforeninger og 

flyttinger mellom adresser i kommunen. I 2018 ble oppfølgingen fra Intro litt annerledes enn 

foregående år. Intro har en gruppe på ca 300 enkeltpersoner i systemet. Ikke alle trenger 

oppfølging, men i 2018 hadde Intro kontakt med ca 150 personer. Redusert bosetting har frigjort 

tid til oppfølging av allerede bosatte. Det er veldig varierende hvor mye kontakt det har vært med 

hver enkelt, helt fra en gang pr år til de som følges opp ofte og over mange år.  

 

8. MÅL MED PLANEN 

8.1 HOVEDMÅL 

 

Kommunen har differensierte boliger til vanskeligstilte som bidrar til god helse, 

varige og stabile boforhold og integrering og deltakelse i samfunnet  

 

8.2 DELMÅL 

❖ Behovet for kommunale boliger til ulike vanskeligstilte grupper er kartlagt og det er 

utarbeidet en plan for å dekke behovet 

 

❖ Det er iverksatt tiltak for å unngå bruk av midlertidige boliger hos private aktører 

 

❖ Kommunens behov for å selge boliger, foreta bruksendringer og behov for nye boliger er 

kartlagt og forslag til tiltak er beskrevet 

 

❖ Det er utarbeidet en oversikt over statlige føringer for boligsosialt arbeid og beskrevet 

hvordan Sandefjord kommune skal følge opp føringene 

 

❖ Det er utarbeidet en oversikt over statlige virkemidler og hvordan Sandefjord kommune 

skal benytte de ulike virkemidlene 

 

❖ Kommunal boligforvaltning er beskrevet, og samarbeid, myndighet og ansvar mellom 

kommunalområdene er avklart 

 

❖ Indviduell boligplan, en helhetlig tilnærming og koordinerende funksjon i det boligsosiale 

arbeidet,  er implementert – se punkt 12.1 

 

❖ Det er utarbeidet en oversikt og forslag til implementering av ulike metoder for økt 

gjennomstrømningen i kommunale boliger 
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8.3 EFFEKTMÅL 

❖ Sandefjord kommune forvalter den kommunale boligmassen med utgangspunkt i 

brukermedvirkning og det som er viktig for den enkelte søker/leietaker (Sammen om 

mestring – Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne, 2014) 

 

❖ Sandefjord kommune legger til rette for kvalitet og sammenheng i tjenestetilbudet til 

vanskeligstilte (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og Lov om sosiale 

tjenester i NAV) 

 

❖ Sandefjord kommune tilbyr likeverdige og tilgjengelige tjenester (Diskriminerings- og 

tilgjengelighetsloven) 

 

❖ Sandefjord kommune forvalter den kommunale boligmassen gjennom god intern 

samhandling (Samhandling på alle plan - Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 

2017) 

 

 

 

9. KOMMUNAL BOLIGSTATUS VÅR 2019 
Sandefjord kommune har tildelingsrett til ca 1530 boenheter, fordelt på 694 kommunalt eide (inkl 

44 leiligheter i borettslag), 828 eid av ulike stiftelser (inkl ungbo – se under) og 8 privateide. 

Det er nedsatt en gruppe, med representanter fra kommunal eiedomsforvaltning og 

boligkontoret, som jevnlig har en gjennomgang av de kommunalt eide leilighetene, med tanke på 

salg, renoveringer, bruksendringer og eventuelle kjøp. Ved oppstart ble alle de kommunale 

boligene vurdert, noe som resulterte i 55 boliger på en liste over boenheter med endringsbehov. 

De aktuelle boligene ble inndelt i 4 grupper ut fra prioritet for handling. Prioritet 1 var de boligene 

det først skulle gjøres noe med osv. Det ble samtidig øremerket 5 aktuelle boliger for leie til eie. 

Åtte leiligheter ble besluttet å ta med i boligsosial handlingsplan. Gruppa møtes 2 – 4 ganger pr 

år, for en statusgjennomgang og tilføyinger. Det ble i 2018 solgt 21 kommunale boenheter, 

fordelt på 15 obligasjonsleiligheter, 2 leiligheter i borettslag og 4 i sameier. Det ble gjennomført 

flere store og mange små renoveringsprosjekter. Det ble ikke kjøpt nye boliger i 2018. 

I forbindelse med tildeling av kommunale boliger er det nedsatt to tildelingsteam, et for tildeling 

av senterleiligheter, bemannede boliger for demente og andre boliger spesielt tilrettelagt for 

eldre/funksjonshemmede, og et for tildeling av boliger til vanskeligstilte. Sistnevnte bestående av 

representanter fra boligkontoret, tjenestekontoret, seksjon bolig aktivitet og avlastning (BOA), 

psykisk helsetjeneste/rusteam (PHR) og NAV.  

Det er gjort en endring i saksbehandlingsprosedyren for søknader om kommunal bolig, hvor råd 

og veiledning er satset på som et forebyggende tiltak. Dette har ført til en nedgang i antall 

søknader fra 2017 til 2018, men det var likevel ved utgangen av fjoråret 100 personer/ 

husstander som var vurdert til å fylle kriteriene for tildeling, men som det ikke var egnede boliger 

til, og som derfor ble satt på en «venteliste». Dette fordelte seg på 77 i gruppen 

eldre/funksjonshemmede, 4 med psykiske lidelser, 2 med rusproblematikk og 7 med 

kombinasjonen rus og psykiske lidelser. Det er i tillegg vurdert, som nevnt innledningsvis, at ca 
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70 personer bor uhensiktsmessig, langt over halvparten tilhørende målgruppen personer med 

rusproblematikk og/eller psykiske lidelser.  

9.1 PERSONER MED RUS OG/ELLER PSYKISKE LIDELSER OG BOSTEDSLØSE  

Det ble i politisk sak 18/11581 fattet følgende vedtak: 

Det etableres en administrativ arbeidsgruppe med representanter fra kommunalområdet 

HSO og NE som kan utarbeide forslag og iverksette tiltak for å tilpasse kommunens 

boligtilbud til de med lavest boevne. Arbeidsgruppen involverer relevante 

brukerrepresentanter, for rådgivning i sitt arbeid. 

Den administrative arbeidsgruppa, med brukerrepresentanter, startet arbeidet i juni 2018. Det 

ble raskt besluttet å etablere 6 små og robuste boenheter, men mangel på egnede tomter/gode 

plasseringer har ført til at det pr dags dato er under arbeid/etablering 2 små boenheter i Stokke 

og 4 små boenheter ved å benytte allerede eksisterende boliger i Sandefjord. Planen er å 

tømme to hus innvendig, for deretter å bygge opp egnede boenheter i skallet av eksisterende 

boligmasse. Det arbeides med å få alle formaliteter i orden. I mellomtiden benyttes svært 

kostbare løsninger med kjøp av midlertidige husvære hos private aktører.  

9.2 ELDRE 

I mars 2019 vil Møylandsenteret i Andebu gi 40 nye senterleiligheter. I Diskosveien har 

Sandefjord kommunale boligstiftelse påbegynt arbeidet med 36 nye leiligheter, hvor alle vil ha 

universell utforming, nærhet til hjemmetjenester og ellers godt tilrettelagt for eldre og 

funksjonshemmede. Det er i tillegg vedtatt samarbeid med private om etablering av 40 nye 

omsorgsboliger i Sandefjord sentrum i løpet av planperioden. Øvrig boligbehov for målgruppen 

behandles, som allerede nevnt, i andre sammenhenger. 

9.3 UNGE MED FYSISKE ELLER KOGNITIVE FUNKSJONSNEDSETTELSER 

Det forventes at unge med funksjonshemminger og unge med psykisk utviklingshemming flytter i 

egen bolig når de er et sted mellom 18 og 22 år. For planperioden er følgende kartlagt: 

 

Behov 2019 2020 2021 2022 
 

2023 Oppsummert for 
planperioden 

Bolig med heldøgns 
bemanning  

27 6 5 4 7 49 

Samlokaliserte 
boliger  
 

14 3 2 3 7 29 

Bolig med ambulante 
tjenester 

12 6 6 7 2 33 

       

Samlet behov  
 

53 
blir 19 

år 

15 
blir 19 

år 

13 
blir 19 

år 

14 
blir 19 

år 

16 
Blir 19 

år 

111  
vil trenge bolig og/eller 

ambulante tjenester 
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I forhold til tabellen over presiseres det at kartleggingen omfatter antall personer med 

funksjonshemminger og/eller med psykisk utviklingshemming som blir 19 år det aktuelle året. 

Det vurderes å være behov for tjenester, og for flere også bolig, men tidspunkt for flytting fra 

foreldrehjemmet og omfanget av tjenestebehovet er ikke kartlagt for hele planperioden.   

9.4 ØVRIGE MÅLGRUPPER 

Flere alenemødre/ fedre/familier med kun en arbeidsinntekt, samt tidligere flyktninger og unge 

med særskilte behov, utgjør hovedandelen av husstander under fattigdomsgrensen, en økende 

problematikk på grunn av høye husleier og innskjerpet bostøtteordning (se under virkemidler). 

Fra NAV meldes det om behov for leiligheter med 2-3 soverom til familier, mindre boenheter til 

øvrige, men alle med husleier som gir rom for å bedre levekårene generelt. Det er ikke registret 

spesielt stort trykk på familieleiligheter, det er den økonomiske situasjonen knyttet til inntekter, 

leieutgifter og boligsosiale virkemidler som er utfordringen med å fremme en god utvikling, sunn 

samfunnsdeltakelse og integrering for personer under fattigdomsgrensa. 

9.5 PSYKIATRISK BOFELLESSKAP 

Det er innført betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling fra 2019, på lik linje med den somatiske helsetjenesten. Når 

ferdigbehandlede pasienter skal utskrives umiddelbart, resulterer det i langt flere henvendelser 

og søknader om bolig med heldøgns bemanning. Det er mottatt søknader for jenter helt ned i 16 

års alder.  

 

Pasienter blir boende i kommunale institusjoner (SMS og sykehjem) i påvente av mer egnet 

boform og oppfølgingstjeneste. Dette øker trykket på sykehjemsplasser, som igjen øker trykket 

på senterleiligheter osv. Det er iverksatt arbeid med å finne egnede løsninger for å øke 

kommunens kapasitet for ferdigbehandlede pasienter, både gjennomgangsboliger i tilknytning til 

personell, korttidsleiligheter og kartleggingsleiligheter. 
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10. TILTAK I PLANPERIODEN 
 

10.1 PSYKIATRI 

 

➢ Øke kommunens kapasitet til å ta imot ferdigbehandlede pasienter fra psykiatrien (DPS), 

herunder øke omfanget av tilrettelagte gjennomgangsboliger med tilknytning til personell. 

Drift finansieres innenfor ordinært budsjett, eventuelt fremmes det egen politisk sak.  

 

➢ Uavhengig av (eventuelt i tilknytning til) ovennevnte tiltak avsettes to leiligheter til korttid 

for å motta ferdigbehandlede pasienter fra DPS. Tiltaket vil redusere husleieinntektene 

for de aktuelle leilighetene – se vedlegg 2 

 

➢ Uavhengig av (eventuelt i tilknytning til) ovennevnte tiltak avsettes to leiligheter til 

kartlegging av pasienter som er ferdigbehandlet i DPS. Tiltaket vil redusere 

husleieinntektene for de aktuelle leilighetene – se vedlegg 2 

 

 

10.2 RUS OG PSYKIATRI 

 

➢ Unngå leiligheter til familier med barn i belastede områder 

 

➢ Det etableres ytterligere to små og robuste boenheter i planperioden (ut over de seks 

som er i prosess). Finansieres ved bruk av boligfondet.  

 

➢ Det utarbeides en «boligkarrierestige», slik at de som øker bokompetansen i de små 

robuste boenhetene raskt kan tilbys en bedre bostandard. Dekkes hovedsakelig av 

kommunens eksisterende boligmasse i planperioden, eventuelle kjøp/nyetableringer 

finansieres ved bruk av boligfondet. 

 

➢ Ved kjøp og bygging av boliger for de med lavest bokompetanse settes egen inngang 

som kriteria, både når det gjelder små, robuste boenheter og ved neste trinn på 

boligkarrierestigen. Finansiering: Se over. 

 

➢ Det iverksettes tiltak for å unngå bruk av midlertidige boliger hos private aktører. Tiltaket 

vil kreve bemanning/tilsyn på natt. Eventuelt boligkjøp/bygging finansieres ved bruk av 

boligfondet. Drift finansieres gjennom ordinært budsjett, primært avsatte midler til kjøp fra 

private leverandører. 

 

➢ Prøve ut ordning med miljøvaktmester i boligkontoret – finansieres over 

vedlikeholdsbudsjettet – kommunale erfaringer (i andre kommuner) viser til større 

besparelser enn utgifter – se vedlegg 3 
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➢ Samorganisere metoder, modeller og virkemidler i boligsosialt arbeid - Individuell 

boligplan, Housing First, fra leie til eie m.m 

 

➢ Legge til rette for og samarbeide med SF/Gatelaget om etablering av Club-housing. 

Kommunal økonomisk støtte finansieres innenfor ordinært budsjett.  

 

➢ Samarbeide med Kirkens Bymisjon, avd. Sandefjord om Bo-team i kommunen. 

Kommunal økonomisk støtte finansieres innenfor ordinært budsjett. 

 

➢ Vurdere samarbeid og organisering av tjenester til vanskeligstilte – boligkontor, 

økonomiske virkemidler, modeller og metoder i boligsosialt arbeid, ambulerende 

tjenester og rus- og psykisk helsetjeneste. Bør noe endres/omorganiseres for å få en mer 

helhetlig, effektiv og bedre tjeneste til vanskeligstilte? Eventuelt utarbeide forslag til 

handlingsplan. 

 
 

10.3 PERSONER MED FYSISKE ELLER KOGNITIVE FUNKSJONSNEDSETTELSER 

 

➢ Føykås: Bygge åtte leiligheter + personalbase i nytt bygg. Bygge om eksisterende 

bygning på Føykås til 5 leiligheter (utover de 8 som skal etableres i nytt bygg). Etablere 

Føykås som en avdeling for å få stordriftsfordelene. Drift finansieres ved interne 

omorganiseringer av eksisterende botiltak for målgruppen 

 

➢ Bygge sammen Karisletta 5 og 7 – vil kunne gi inntil to nye boenheter. Tiltaket delvis 

utredet tidligere, hvor flere løsninger ble skissert, ble utsatt på grunn av 

kommunesammenslåingen. Tidligere utredninger kom ikke så langt at berørte parter ble 

involvert. Drift finansieres innenfor ordinært budsjett. 

 

➢ Avvikle Mokollen som botilbud til utviklingshemmede – flyttes til Føykås (se over). 

Etablere barneboliger på Mokollen, avvikle Glimmerveien og Leikvollgata (tidligere EMF) 

- salg eller omdisponering – barnebolig finansieres med omdisponeringer fra 

Glimmerveien og Leikvollgata. 

 

➢ Prosjekt Havreveien gjennomføres, 6 samlokaliserte selveierleiligheter + personalbase. 

Driftutgifter behandles i egen sak. 

 

➢ Samarbeidet med de kommunale stiftelsene, eventuelt private utbyggere, om 

tilvisningsavtaler etableres, spesielt for å møte behovet for tilrettelagte leiligheter for 

husstander med mange hjelpemidler (yngre funsksjonshemmede). 

 

➢ Prosjekt tilsvarende Havreveien gjennomføres, 6 samlokaliserte selveierleiligheter + 

personalbase. Driftutgifter behandles i egen sak. 
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10.4 HUSSTANDER MED LAVE INNTEKTER OG UNGE MED SÆRSKILTE BEHOV 

 

➢ Iverksette tiltak for å øke trygghet for barn og unge i kommunale utleieboliger.  

 

➢ Utarbeide retningslinjer som holder leieprisene på kommunale leiligheter på et nivå som 

ikke er markedsledende. 

 

 

10.5 ØVRIGE TILTAK 

 

➢ Seks leiligheter, under samme gårds- og bruksnummer, i Høyjord selges. Nyeste bygg 

med to leiligheter og pensjonistsenter i kjelleren beholdes. Det vurderes en klausul ved 

salget om at dagens leiligheter saneres.  

 

➢ Bolig for EMF i Andebu, Havna, avvikles i 2019 – selges. Midlene avsettes til boligfond. 

 

➢ Avklare etterbruk av Møylandtunet (Andebu Sentrum 12) – ses enten i sammenheng 

med etterbruk av bolig for EMF, Klokkærn, (avvikles i desember 2019) og tidligere lokaler 

til Sentralen i Andebu, eller i sammenheng med Møylandsenteret. Drift finansieres 

innenfor ordinært budsjett, eventuelt fremmes egen politisk sak. 

 

➢ En gang pr år kartlegges alle gjennomgangsboligene med tanke på salg, bruksendringer 

og større rehabiliteringsarbeid. Beslutninger (innenfor vedtatte rammer) vedtas i 

samarbeidsmøter mellom eiendomsforvaltningen i kommunen og HSO v/boligkontoret. 

 

 

I vedlegg 2 gis en definisjon av korttidsleilighet og kartleggingsleilighet. 

 

I vedlegg 3 gis en beskrivelse av prosjekt miljøvaktmester i boligkontoret. 
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11. OPPSUMMERING AV BOLIGBEHOV I PLANPERIODEN 
 

Tabellen under angir et behov for antall boliger, i tillegg til nåværende disponible boligmasse, i 

planperioden. Det presiseres at eldre og personer med demens ikke er med i oversikten. 

Tabellen favner vanskeligstilte som inngår i boligsosial handlingsplan.  

 

Når det gjelder personer med kognitive funksjonsnedsettelser er antallet knyttet til 

hjemmeboende som blir 19 år det aktuelle året. Det er ikke kartlagt hvor mange av disse 

personene som skal flytte ut av foreldrehjemmet akkurat det året de blir 19. Det vises for øvrig til 

tabellen i kapittel 8.3 for nærmere beskrivelse av type bolig. 

  

Målgruppe 2019 2020 2021 2022 
 

 
Personer med kognitive 
funksjonsnedsettelser 
 

53 15 13 14 

Psykiatri gjennomgang 
 

10  4  

Psykiatri korttid 
 

1 1 1 1 

Psykiatri kartlegging 
 

2 1 1 1 

Rus og psykiatri 
(«robusthus») 
 

6  2  

Bostedsløse (antall 
akuttboliger) 
 

2 1 1 1 

Husstander med stort 
omfang av hjelpemidler 
 

2 2 2 2 

Somatikk korttid  
 

2 1 1 0 

Somatikk kartlegging 
 

1 1   

 
 

12. METODER OG TILTAK I BOLIGSOSIALT ARBEID 
Sandefjord kommune var med i Husbankens boligsosiale utviklingsprogram i perioden 2010 – 

2014. Hensikten med programmet var å bekjempe fattigdom og bostedsløshet, samt øke den 

kommunale kompetansen og aktiviteten innefor det boligsosiale arbeidet. Det ble i 

programperioden gjennomført flere prosjekter, noen integrert i det ordinære tjenestetilbudet i 

dag, andre fremdeles i prosess. De tiltak og metoder det vurderes å være riktig å satse på å 

implemenere og/eller viderutvikle i planperioden er: 



BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN | METODER OG TILTAK I BOLIGSOSIALT ARBEID | SANDEFJORD KOMMUNE | 19  

 

 

■ Individuell boligplan 

■ Housing First  

■ Fra leie til eie 

■ Trygghet for barn og unge i kommunale utleieboliger 

■ Boligsosialt utviklingsprosjekt i samarbeid med Sandefjord Fotball/Gatelaget og Husbanken 

■ Boligprosjekt i samarbeid med Kirkens Bymisjon, avd. Sandefjord 

12.1 INDIVIDUELL BOLIGPLAN 

Studier av vanskeligstilte på boligmarkedet viser at mange personer/familier blir boende i lite 

egnede kommunale gjennomgangsboliger på langvarig eller permanent basis (Sørvoll m.fl. 

2015, Riksrevisjonen 2007-2008). Videre viser studier at dette kan ha sammenheng med dårlig 

samordning mellom de ulike velferdsetatene og i bruken av virkemidlene. Dårlige og ustabile 

bosituasjoner får negative ringvirkninger for disse husstandenes helse, utdanning, inntekt, 

oppvekst- og fremtidsmuligheter generelt.  

 

I Sandefjord kommune ble et 3-årig prosjekt for metoden Individuell BoligPlan (IBP) gjennomført 

i perioden 2015 – 2017. Målgruppen for IBP er først og fremst definert ut fra et boligbehov, med 

den hensikt å få personer/familier både over i en mer varig bosituasjon og en mer stabil 

livssituasjon. Det vil si bli selvhjulpen, og i mindre grad avhengig av det offentlige 

hjelpeapparatet.  

 

Det er gjennomført et forprosjekt til et forskningsprosjekt på metoden IBP i Sandefjord 

kommune, og resultatene viser at en helhetlig tilnærming og en koordinerende funksjon gir 

varige resultater. Få eller ingen av de personene/familiene der IBP er gjennomført har kommet 

tilbake med søknad om kommunal bolig. Metoden gir en gevinst både på individ og systemnivå. 

Det vurderes å være både samfunnstjenlig økonomisk og ressursbesparende at 

personer/familier/barn har trygge og gode boforhold, og en stabil livssituasjon. 

 

Gjennom IBP tilbys individuell veiledning og oppfølging i kontakten med de ulike offentlige 

hjelpeinstanser (NAV, boligkontor, psykisk helsehjelp, rusteam, ambulante tjenester med mer) ut 

fra kartlegging av den enkeltes behov og mål. Erfaringene i kommunen tyder på at tiltaket, i 

tillegg til det overnevnte, har stor effekt på sosial mobilitet, helse, arbeid, integrering, og på 

treffsikkerheten i bruk av virkemidler. 

 

Tidlig høst 2019 sendes det søknad om et hovedprosjekt til Norges forskningsråd. Et eventuelt 

hovedprosjekt tar sikte på å involvere ytterliggere 2-3 kommuner. Oslo kommune og Færder 

kommune har allerede sagt seg villig til å delta. 

12.2 HOUSING FIRST 

Housing First er en modell for varig bosetting av bostedsløse med rusmiddelavhengighet og/ 

eller psykiske helseproblemer. Modellen bygger på prinsipper om at tilgang til bolig er en 

grunnleggende menneskerett og at bruker skal ha reell medbestemmelse knyttet til valg av bolig 

og hvilken type oppfølging han/hun skal få. Modellen bygger på en evidens for at personer med 

omfattende tjenestebehov kan oppnå bostabilitet med sosial støtte og tett individuell oppfølging. 
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Housing First kom som en reaksjon på at bostedsløse måtte gjennom botrening, rehabilitering 

eller behandling før det i det hele tatt ble aktuelt å få tildelt egen bolig. Housing First gjør det 

motsatte. Først finner man et godt og egnet sted å bo, deretter driver man oppfølging etter 

brukerens behov og ønsker. Den individuelle hjelpen er en forutsetning. Innsatsen rettes mot å 

styrke brukerens livssituasjon på ulike livsområder, som bolig, økonomi, nettverk, helse, 

rusproblematikk, utdannelse og arbeid. Den individuelle oppfølgingen skal være basert på 

kunnskapsbaserte metoder, og åtte grunnleggende prinsipper: 

 

■ Bolig er en grunnleggende rettighet 

■ Respekt, varme og medmenneskelig ovenfor alle brukere 

■ Man skal forplikte seg til å arbeide med brukerne så lenge de har behov 

■ Framskaffelse av boliger i ordinære bomiljø 

■ Skille mellom bolig og tjenester  

■ Tjenestene skal ta utgangspunkt i brukerens behov og deres rett til selvbestemmelse 

■ Recovery-orienterte prinsipper skal styre tjenestene (holdninger som fremmer muligheter) 

■ Skadereduksjon  

 

I Norge startet et større Housing First prosjekt opp i 2014. Prosjektet omfattet 12 kommuner, og 

Sandefjord var en av deltakerne. Prosjektene var statlig finansiert, i tillegg til kommunal 

egeninnsats. Sandefjord kommune startet med 16 deltakere, som økte til 19, ambisjonen var 40 

- 50 deltakere. Det viste seg etter hvert vanskelig å finne egnede boliger, tjenestebehovet viste 

seg mer komplekst enn først antatt, noe som igjen førte til at modellen ikke ble gjennomført i 

henhold til prinsippene. Housing First i Sandefjord ble heller ikke integrert i boligkontoret, når det 

ble etablert i forbindelse med kommunesammenslåingen. Summen av de nevnte faktorene har 

ført til at Housing First i Sandefjord ikke benyttes som metode i dag. Det er påbegynt arbeid for å 

se på organiseringen av Housing First, og «blåse liv» i en metode, som både erfaring og 

følgeforskning viser fungerer veldig godt, når de grunnleggende prinsippene legges til grunn. 

Det er etablert et nasjonalt nettverk for alle Housing First prosjektene i Norge, med samlinger, 

publisering av erfaringer og forskning knyttet til både nettverket og Housing First. 

12.3 LEIE TIL EIE 

Fra leie til eie er mer et virkemiddel enn en metode, men tiltaket retter seg mot husstander som 

ikke oppfyller kravene til betjeningsevne og egenkapital for å få lån nå, men som er i målgruppen 

for leie av kommunal bolig. Når kommunen vurderer at husstanden har et potensiale for å eie 

bolig på et senere tidspunkt, tilbys en bolig som er tilpasset husstandens nåværende og 

forhåpentligvis framtidige behov. Husstanden leier i minimum et år, men det mest vanlige er tre 

eller fem år, før de har anledning til å kjøpe boligen. Husleie tilsvarer gjengs leie/markedsleie, 

men overskuddet skal reflekteres i en redusert kjøpepris. Kjøpet av boligen finansieres ved hjelp 

av oppspart egenkapital, startlån eller lån i ordinær bank og eventuelt tilskudd til etablering. 

Unge i etableringsfasen eller mennesker som må nyetablere seg er ikke i målgruppen for denne 

metoden. 

 

Fra leie til eie ble gjennomført som et prosjekt i Sandefjord kommune i perioden 01.01.2013 til 

31.12.2014. Et av målene var å sikre at leietakere i kommunens boliger, med tilstrekkelig 

økonomi til å eie sin egen bolig, ble stimulert til å søke om startlån til boligkjøp. Det andre målet 
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var å frigjøre kommunale utleieboliger til andre. Prosjektet omfattet i hovedsak bistand til kjøp av 

boliger i det private markedet, i noen grad kjøp av kommunale boliger til aktuelle leietakere. 

 

Det har vært liten aktivitet i leie til eie som metode i forhold til kommunale boliger i Sandefjord de 

siste årene. I forhold til å hjelpe kommunale leietakere ut av kommunale boliger, og til kjøp av 

private boliger, har aktiviteten vært langt større. Leie til eie vurdres å være en metode som bør 

benyttes i mye større grad, også når det gjelder kommunale boliger, ikke minst i forbindelse med 

salg av kommunale leiligheter i sameier og borettslag.  

12.4 TRYGGHET FOR BARN OG UNGE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER 

Fra tid til annen setter media søkelyset på barn og unge i kommunalt tildelte boliger, og det er 

som oftest bo- og oppvekstforholdene og den kommunale innsatsen som er sentralt.  

 

I flere kommuner er det gjennomført undersøkelser for å kartlegge de forholdene som media 

peker på, og i motsetning til undersøkelser som nærhet til trafikkerte veier, usikrede 

lekeapparater og lignende, er det trygghet og boligstandard som er undersøkt. Når det gjelder 

trygghet er det kun den form for utrygghet som voksne naboer kan forårsake som har vært i 

fokus.  

 

Ulike undersøkelser viser at det er en viss risiko for å bli bosatt i utrygge bomiljø om familien 

tildeles kommunal utleiebolig. Årsaken til risikoen er enkelt og greit at noen bomiljøer er mindre 

trygge, og at man ved tildeling stort sett må ta den boligen man blir tildelt. I Sandefjord er det 

ikke gjennomført noen undersøkelse av barn og unge i kommunalt tildelte leiligheter, men andre 

kommuners anbefalinger kan likevel anvendes i forebyggende arbeid: 

 

■ samordning og samarbeid mellom involverte seksjoner, enheter og avdelinger 

■ øke bemanningen til bomiljøarbeidet 

■ ettergå klager og vurdere om utsatte familier skal få flytte 

■ flytte beboere som skaper utrygghet 

■ unngå leiligheter til familier med barn i belastede områder – se punkt 10.2 

■ prioritere utbedring av boder og lagerplass 

■ gjøre fellesarealer og uteområder lysere 

■ sikre at hands-on-kunnskap om bomiljøene når frem til boligtildelingsteamet 

■ sørge for differensierte boliger til ulike grupper 

■ klargjøre hvilken målgruppe som skal prioriteres; rusavhengige eller barn 

■ segregere de tyngste rusavhengige  

■ undersøke og vurdere responstid på utbedringer 
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13. SAMARBEID MED FRIVILLIGE 
Sandefjord kommune har et utstrakt samarbeid med frivillige, men noe begrenset når det gjelder 

boligsosiale tiltak. Det er imidlertid spennende prosesser på gang, primært med Kirkens 

Bymisjon og Sandefjord Fotball.  

 

13.1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROSJEKT I SAMARBEID MED SANDEFJORD FOTBALL/GATELAGET  

Sandefjord fotball (SF), HamKam og Fredrikstad fotballklubb (FFK) har alle etablert 

«gatelag//gatefotball», og har et ønske om å utvide med et boligtilbud, også kalt club-housing. 

For å få til dette må de ha de respektive kommunene med seg, i tillegg Husbanken, 

departementet og eventuelt private investeringsselskap.  

 

FFK startet som første toppklubb opp med gatelag for rusavhengige i 2011. Prosjektet ble en 

stor suksess med svært mange positive ringvirkninger, både for klubben og for deltakerne. FFK 

la plattformen og ble en mal for andre klubber. I dag driver over 20 klubber fotballaktivitet for 

rusavhengige. 

 

Fotballen har en enorm kraft. Den er inkluderende og engasjerende. Toppfotballen ønsker å 

bruke sin posisjon til å utgjøre en forskjell for en svært vanskeligstilt gruppe i samfunnet. Målet 

er å skape en bedre hverdag for utøverne, øke mestringsevnen og medborgerskapet for den 

enkelte, og på sikt få deltakerne tilbake i en jobb. 

 

Sandefjord kommune har takket ja til å være en av tre pilotkommuner når det gjelder etablering 

av boliger i regi av SF/gatelaget. Det boligsosiale utviklingsprosjektet bygger på ideen om å 

bosette gatelagsspillere sammen med spillere fra de ordinære lagene, trenere og studenter. Det 

er ønske om ca 20 boenheter, bygget slik at ca 8 gatelagsspillere bor i hver sin enhet, men 

ingen av de rusavhengige bor ved siden av hverandre. Botilbudet vil kobles opp mot et tydelig 

engasjement, slik at effekten av trenerne og laget fører til et bedre liv.  

 

Det ovennevnte er noen av argumentene for å tenke club-housing som et supplement til øvrige 

kommunale botilbud. Den største utfordringen kan bli finansiering av driften. Ellers viser flere 

undersøkelser at fritidsaktivitet kan ha en enorm positiv kraft. Gatelagsfotballen er et eksempel 

på dette. Derfor vurderes prosjektet og invitasjonen til å være med i innovasjonsarbeidet som 

veldig spennende. Sandefjord kommune er i startgropa for club-housing, men det vurderes som 

et viktig boligsosialt arbeid i planperioden. Det vil bli kommunal tildeling av de aktuelle boligene 

for rusavhengige, men et av kriteriene vil være tilknytning til gatelaget. 

 

13.2 BOLIGPROSJEKT I SAMARBEID MED KIRKENS BYMISJON, AVD. SANDEFJORD 

Kirkens Bymisjon er forholdsvis nyetablerte i Sandefjord, men det er allerede et godt samarbeid 

mellom organisasjonen og kommunen. Foreløpig er det boligskole for vanskeligstilte, kafe og 

aktivitetshus som er iverksatt. 

 

Kirkens Bymisjons har signalisert at de etter hvert også kan etablere et bo-team i Sandefjord, 

dersom kommunen ønsker det. Bo-team vil driftes av Kirkens Bymisjon, men vil være avhengig 
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av økonomisk støtte og ellers et tett kommunalt samarbeid. Bo-teamet skal arbeide for å 

bekjempe bostedsløshet, redusere og forhindre utkastelse, og øke treffsikkerheten og 

effektiviteten i bolig-hjelpetilbudet. Målgruppen er mennesker med rusproblemer, psykiske 

lidelser og/eller sosiale problemer, som på grunn av ulike utfordringer er i ferd med å miste 

boligen, eller er uten fast bolig. Bo-teamets virksomhet skal ikke være i steden for, men et 

supplement til det kommunale boligsosiale arbeidet. 

 

 

14. HUSBANKENS BOLIGSOSIALE VIRKEMIDLER 
Husbankens virkemidler er både generelle og selektive for å være tilpasset samfunnets og 

husholdningenes behov. De selektive virkemidlene er særskilt rettet mot vanskeligstilte på 

boligmarkedet, som av ulike årsaker ikke klarer å etablere seg på boligmarkedet på egen hånd.  

Startlån og tilskudd til etablering skal bidra til at personer med langvarige problemer med 

boligfinansiering kan etablere seg i eid bolig. Bostøtte og boligtilskudd skal bidra til å redusere 

boutgiftsbelastningen for økonomisk vanskeligstilte husholdninger.  

Husbanken har også lån og tilskuddsordninger rettet mot kommunene, som blant annet 

barnehagelån, investeringstilskudd til omsorgsboliger og tilskudd til kommunale utleieboliger, 

som bidrar til at kommunene kan tilby innbyggerne i kommunen et godt velferdstilbud.  

Husbankens grunnlån er et generelt virkemiddel som tjener flere formål. Det er en grunntanke at 

nye boliger, både i privat og offentlig regi, i størst mulig grad skal være utformet slik at alle skal 

kunne benytte seg av boligene. Husbanken har ulike kvalitetskrav knyttet til grunnlånet som skal 

sikre at nye boliger og bygg er miljøvennlige og universelt utformet. Boligmassen står for om lag 

40 prosent av energiforbruket i det norske samfunnet. Tiltak som kan bidra til at forbruket 

reduseres er derfor av samfunns-, privatøkonomisk og av boligpolitisk interesse. Husbanken 

forvalter tilskuddsordninger som skal bidra til metodeutvikling og etablering av verktøy og 

veiledning for å løfte frem disse temaene, og boligsosialt arbeid. 

13.1 PERSONRETTEDE VIRKEMIDLER 

Husbankens personrettede boligøkonomiske virkemidler er startlån, bostøtte, tilskudd til 

etablering og tilskudd til tilpasning/utbedring av bolig.  

 

13.1.1 Bostøtte  

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.  

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men 

kommunen behandler søknader og har kontakten med søkere. 

 

Utmålingen av bostøtte er et forhold mellom husstandens inntekter og boutgifter. Det er fastsatt 

grenser for hvor høye boutgifter som blir tatt med i beregningen av bostøtten. Hvis boutgiftene er 

over øvre grense, brukes øvre grense i beregningen. Hvilken grense som gjelder for den enkelte 

husstand er avhengig av hvor i landet man bor og hvor mange som bor i husstanden. Dette har 

slått veldig dårlig ut for Sandefjord kommune.  
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I forrige boligsosiale handlingsplan for Sandefjord kommune er det oppgitt at i overkant av 1200 

husstander mottok bostøtte. Tallet er redusert til ca 1100 husstander i 2018, tross 

kommunesammenslåing og gjennom det et betydelig høyere innbyggertall. Lav øvre 

inntektsgrense, høye boutgifter i kommunen og lav øvre grense for godkjente boutgifter har ført 

til et økt behov for supplerende sosialhjelp, samtidig som det bidrar til at mange må bo med en 

lavere standard og/eller på langt mindre areal enn det som vurderes å være egnet. 

 

I mars 2019 inviterte Pensjonistforbundet til oppstartsmøte for en nasjonal bostøtteallianse. 22 

organisasjoner samlet seg for å snakke om en felles bekymring; at stadig flere faller ut av 

bostøtteordningen. Representanter for uføre, rus- og psykiatriorganisasjoner, de 

funksjonshemmedes og utviklingshemmedes organisasjoner, og representanter fra 

boligorganisasjonene var til stede. Til tross for et stort mangfold og en rekke ulike 

problemstillinger er det en ting alle er enige om: lave inntekter må ikke stå i veien for at folk kan 

ha en god bosituasjon.  

 

Husbankens statistikk fra de siste års bostøtteutbetalinger viser at om lag 80 prosent av de som 

mottar bostøtte i dag har utgifter over det taket som er satt, noe som viser at utgiftstakene i 

regelverket ikke står i forhold til de reelle boutgiftene i dagens marked. 

 

I vedlegg 4 gis det en grundigere forklaring på reglene/rammene når det gjelder bostøtte 

 

13.1.2 Startlån og etableringstilskudd 

Startlån er sammen med boligtilskudd og bostøtte sentrale virkemidler i arbeidet for å hjelpe folk 

inn i eid bolig. Ordningen ble etablert i 2003 og erstattet ordningen med etableringslån. Startlån 

er ingen lovpålagt tjeneste, og kommunene står relativt fritt til å velge hvordan de vil benytte 

startlån, men Husbanken gir føringer for hvem som bør prioriteres og hva lån bør gis til. I all 

hovedsak gis startlån til varig vanskeligstilte, med barnefamilier som førsteprioritet, til kjøp, 

utbedring og oppføring av bolig, samt refinansiering.  

Husbanken ønsker at kommunene skal prioritere å gi startlån, og innstramminger i private 

bankers utlånspraksis har ført til økt etterspørsel etter fullfinansiering gjennom ordningen. 

Husbanken anbefaler kommunene å innføre 50 års nedbetalingstid og fastrente, eventuelt 

fastholde 25 års nedbetalingstid som standard, men åpne for muligheten til 50 år der dette 

vurderes som hensiktsmessig. Videre vil muligheten for å vurdere fastrente i en periode, under 

forutsetning av endret økonomisk situasjon fram i tid, gjøre at lånetakere kan betjene lånet også 

når fastrenten går over til løpende rente. På samme måte vil avdragsfrihet for en periode kunne 

være et godt virkemiddel i de sakene der man kan vise til endret økonomisk situasjon litt fram i 

tid. I boligsosial sammenheng kan fleksibilitet være viktig virkemiddel i seg selv.   

Sandefjord kommune mottok 375 søknader om startlån i 2018. Det ble innvilget 122 og gitt 

avslag til 253. Samlet sum for startlån og etableringstilskudd var kr 108 000 000, kr 75 000 000 

utbetalt, kr 33 000 000 i forhåndsgodkjenninger.  
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13.1.3 Tilpasningstilskudd 

Målrettet bruk av startlån, tilskudd og bostøtte, der virkemidlene ses i sammenheng, er viktig for 

å utnytte potensialet i ordningene. Husbanken anbefaler at utmåling av tilskudd først bør skje 

når potensialet i nedbetalingstid og fastrente for startlån er utnyttet.  

 

Å tilpasse en bolig innebærer å gjøre den egnet slik at husstandsmedlemmene kan fortsette å 

bo i den, selv med nedsatt funksjonsevne.Tilpasningen må være hensiktsmessig og behovet for 

tilskudd blir vurdert i sin helhet ut fra husstandens økonomiske situasjon på sikt. Tilskudd til 

tilpasning kan gis til: 

 

■ husstander eller enkeltpersoner som har behov for tilpasning av boligen 

■ barnefamilier, som har høy prioritet  

■ eldre som ønsker å utføre forebyggende tilpasningstiltak  

 

Det kan gis tilskudd både til enkle tiltak for å bedre tilkomsten til boligen og til større 

ombygginger for å tilrettelegge boligen. Tilskudd kan gis til tilpasning av både leid og eid bolig.  

 

I Sandefjord ble det i 2018 innvilget tilskudd til tilpasning med kr 1 129 500, fordelt på 12 

husstander. Enkelte har i tillegg fått startlån for å finansiere tilpasning, der hvor økonomien 

tillater det. Beløpet gjelder både forhåndgodkjente og utbetalte tilskudd. 

 

13.1.4 Tilskudd til utredning og prosjektering 

Ved behov for tilpasning av bolig i dag eller i fremtiden, for eksempel på grunn av nedsatt 

funksjonsevne, kan det søkes om tilskudd til profesjonell prosjekteringshjelp, utført for eksempel 

av arkitekt. Tilskudd til prosjektering kan dekke utgifter på inntil kr 20 000.  

 

Ved tilpassing av eksisterende boliger, kan det også gis tilskudd til utredning i forkant av 

prosjekteringen, også på inntil kr 20 000. I helt spesielle tilfeller kan det gis høyere tilskudd.  

 

Den som har behov for prosjektering og/eller utredning velger selv fagkyndig, men dette må skje 

i forståelse med ergoterapeut eller boligkonsulent i kommunen. 

13.1.5 Grunnlån 

Kommunen kan søke grunnlån til finansiering av kjøp og bygging av nye boliger, eller 

oppgradering av eksisterende boligmasse. Grunnlån skal bidra til at boligene blir mer 

energieffektive og tilgjengelige. Begge kvalitetene må være tilstede.Grunnlån kan kombineres 

med tilskudd til utleieboliger 
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15. BOLIGER MED KOMMUNAL TILDELINGSRETT 
Sandefjord kommune har tildelingsrett til kommunalt eide boliger, stiftelsesboliger, boliger i 
borettslag og privat eide boliger. Tidligere fremleieavtaler og obligasjoner er i all hovedsak 
avviklet/solgt. Det er en utfordring å få et helt eksakt tall på kommunens totale boligmasse, noe 
som skyldes disponering av boligmassen. I noen oversikter er personalarealer (leiligheter 
benyttet til personell) inkludert, i andre ikke. Likeledes er leiligheter som benyttes til 
aktivitetstiltak og boliger for EMF ulikt registrert i ulike opptellinger.  
 
Fra mars 2019 åpnet Møylandsenteret med 40 nye senterleiligheter og gjenoppbygging etter 
brann på Hauanskogen (Bergveien) har gitt ytterligere 6 nye leiligheter med kommunal tildeling. 
Disse er ikke medregnet i tabellene under.  
 
Det som er rapportert i årsmeldinger og KOSTRA 2018 er følgende: 

  
Kommunalt eide 650 

Stiftelsesleiligheter (herunder også Ungbo) 612 

Borettslag/sameier 260 

Privat eide (Wenche Foss-senteret) 8 

  

Antall boliger med kommunal tildeling 1530 

  

 
Boliger med kommunal tildeling fordeler seg hovedsakelig slik: 

  
Leiligheter for eldre, demente og funksjonshemmede 573 

Boliger for psykisk utviklingshemmede* 150 

Ungbo** 111 

EMF (antall boliger – ikke antall beboere) 4 

Gjennomgangsboliger*** 692 

  

Til sammen  1530 

  

 

*Der det benyttes en leilighet til avlastning for psykisk utviklingshemmede er dette lagt inn i 

tellingen. Der det benyttes rom i en større bolig er dette registrert som en bolig. 

** Stiftelsen Sandefjord utleieboliger har 84 ungbo-leiligheter. Sandefjord kommune har 

tildelingsrett til 22 av disse (tidligere Sandefjord kommune). I tidligere Andebu og Stokke 

kommuner er det henholdsvis 12 og 15 ungbo-leiligheter. Uavhengig av beliggenhet og 

tildelingsrett er det godt samarbeid mellom kommunen og de som forvalter ungbo-leilighetene. 

Når det blir en ledig bolig har kommunen en innstillingsmulighet, som hensyntas så fremt det 

ikke foreligger heftelser som tilsier noe annet. Det er derfor ført opp 111 ungbo-leiligheter i 

tabellen, selv om kommunen reelt sett bare har tildelingsrett til de nevnte 22. 

*** Gjennomgangsboliger er boliger som tildeles vanskeligstilte, herunder økonomisk 

vanskeligstilte, personer med psykiske lidelser og/eller med rusproblematikk. 
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16. KOMMUNALE AKTØRER 
Det er flere kommunalområder, seksjoner, enheter og avdelinger som har ansvar og er 
premissleverandører for resultatene av det kommunale boligsosiale arbeidet. Viktige 
suksessfaktorer er forankring, koordinering og velfungerende samarbeidsstrukturer på tvers i 
alle nivå i organisasjonen. 
 

Oppgaver Ansvarlig  
 

Mottak og saksbehandling av henvendelser 
og søknader om kommunal bolig 
 

HSO v/boligkontoret 
 

Oversikt over boligbehov og tjenestebehov 
knyttet til boligforhold  
 

HSO v/boligkontoret og tildelingsutvalgene 
 

Mottak og saksbehandling av henvendelser 
og søknader om oppfølging i bolig 
  

HSO v/tjenestekontoret 

Effektuering av oppfølgingsvedtak 
 

HSO v/psykisk helse, rustjenesten, NAV, 
boveiledningstjenesten og hjemmetjenesten  
 

Formidling av boligbehov til NE HSO v/boligkontoret 
 

Anskaffelse og forvaltning av kommunale 
utleieboliger 
 

NE v/ forvaltning og utvikling 
 

Utleie og kontraktsforhold til kommunale 
utleieboliger 
 

HSO v/boligkontoret 
 

Mottak og koordinering av klager knyttet til 
leietakere 
 

HSO v/boligkontoret 
 

Mottak og koordinering av klager knyttet til 
bolig og eiendom 
 

NE v/drift og vedlikehold 
 

Vedlikehold av kommunale boliger NE v/drift og vedlikehold 
 

Fakturering av husleie og oppfølging av 
restanser 
 

NE v/ forvaltning og utvikling, HSO 
v/boligkontoret og NAV 
 

Veiledning og hjelp til leie til eie, kjøp eller leie 
privat 
 

HSO v/boligkontoret, økonomi v/startlån og 
NAV 
 

Vurdering og tildeling av midlertidig 
botilbud 
 

HSO v/ NAV 
 

Planlegging og avsetting/disponering av areal 
til kommunale boliger og allmenne aktiviteter 
til kommunens innbyggere 
 

Miljø og plan - by- og stedsutvikling 
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17. GRUNNLAGSDOKUMENTER 
 

Nasjonale og regionale føringer for boligpolitikken viser til helse, utdanning, arbeid, bolig, miljø, 

økonomi, sosial utvikling og styrt arealplanlegging i sammenheng, og behovet for langsiktige 

planer for å bekjempe fattigdom og ulikhet. (Bolig for velferd, Fylkesmannens forventningsbrev, 

Regional plan for folkehelse, Vestfold 2016-2020). Forventningene legges til grunn for 

kommunale planstrategier og kommunale planer.  

 

16.1 BOLIG FOR VELFERD 

Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014-2020), hvor regjeringen har fastsatt nasjonale mål 

og prioriterte innsatsområder for det boligsosiale arbeidet. 

 

 

Mål Innsatsområder 
 

Alle skal ha et godt sted å bo Hjelp til å skaffe en egnet bolig 
Hjelp fra midlertidig til varig bolig 
 

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

Forhindre utkastelse  
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 
 

 

16.2 FYLKESMANNENS FORVENTNINGSBREV  

 

Forventninger Signaldokument / Nasjonale mål 

Kommunene bør ta opp boligsosiale hensyn i 
areal- og samfunnsplanleggingen. 
Kommunene bør gjennom tilrettelegging for  
tilstrekkelig og variert boligbygging bidra til å 
fremskaffe egnede boliger til vanskeligstilte 
grupper. 
 

Bolig for velferd (Husbanken 2014) 
Veiviseren.no 
 

16.3 REGIONAL PLAN FOR FOLKEHELSE, VESTFOLD 2016-2020 

Folkehelseloven er tydelig på kommunens (og fylkeskommunens) ansvar for å ha oversikt over 

helsetilstand og påvirkningsfaktorer (oversiktsdokument). Regional plan for folkehelse skal bidra 

til å forebygge og utjevne sosiale forskjeller i Vestfold, og peker på flere forhold som må følges 

opp, også i kommunene: 
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■ støttende sosiale miljøer – gode bomiljøer - muligheter til utfoldelse i samspill med andre 

■ fullført utdanning og deltakelse på arbeids- og boligmarkedet, avgjørende forutsetninger for 

inntekt, sunn helse, trivsel gjennom hele livet, og for å oppleve mestring, mening og samhørighet 

■ fokus på innvandrerbefolkningen i forhold til helse, arbeid, utdanning, bolig og integrering 

16.4 OVERSIKTSDOKUMENT FOR SANDEFJORD KOMMUNE 

Oversiktsdokumentet for Sandefjord kommune inneholder bakgrunnsmateriale for den 

kommunale planstrategien og er et kunnskapsgrunnlag for kommuneplanen som er under 

arbeid, med høringsfrist 31. mars 2019. Dokumentet danner utgangspunktet for arbeidet med 

planlegging, mål og satsningsområder. Dokumentet viser til de samfunnsmessige forhold som 

kommunen kan påvirke gjennom planlegging, forvaltning og tiltak. Det handler om å legge til 

rette for gode oppvekstsvilkår, blant annet ved å påvirke boligforhold. Oversiktsdokumentet viser 

til at kommunen har mange tilgjengelige boliger samlet sett, men at det er et stort udekket behov 

til spesielt utsatte grupper. 

16.5 LEVEKÅRSUNDERSØKELSE 2019 

Det er gjennomført en levekårsundersøkelse i 33 soner, sammensatt av 163 grunnkretser, i 

Sandefjord kommune, og rapporten ble ferdigstilt i mai 2019. Levekårene sier noe om hvordan 

innbyggerne har det og er viktige forutsetninger for den enkeltes velferd.  

 

Levekårsundersøkelsen innhentet statistikk på til sammen 28 indikatorer, 23 fra SSB som 

omhandler barneandel, innvandrere, utdanning, sosialhjelp, inntekt m.m. De øvrige indikatorene 

omfatter 4 statistikker om boligtyper, utarbeidet av administrasjonen, og 1 statistikk om 

valgdeltakelse, fordelt på de ulike valgkretser i 2015 og 2017.  

 

Levekårsindikatorene fordeler seg ujevnt i Sandefjord, og enkelte soner viser en opphoping av 

levekårsutfordringer. I sonene Varden og Rukla har en høy andel av befolkningen lav utdanning 

og lav inntekt, arbeidsledigheten er størst og de har en større andel stønadsmottakere enn 

resten av kommunen. Vesterøya og Granholmen kjennetegnes ved høy andel av innbyggerne 

med høy utdanning og høy inntekt. Det er også lav andel stønadsmottakere i disse områdene.  

  

Et annet tydelig bilde som undersøkelsen gir er større andel levekårsutfordringer i 

sentrumsnære strøk, lavere andel i perifere soner. I kommunen gjelder dette både for sentrum i 

Stokke og sentrum i Sandefjord, mens sentrum i Andebu ikke er blant områdene med de største 

levekårsutfordringene. En større andel sentrumsnære soner har høye andeler aleneboende og 

enslige forsørgere. Her er det også en høyere andel lavinntektshusholdninger og 

stønadsmottakere. Når det gjelder boligtyper er det en større andel blokkbebyggelse og leide 

boliger i disse områdene. 

 

Rapporten konkluderer med at sentrumssonene i Sandefjord har større levekårsutfordringer enn 

i omlandet i kommunen. De 10 sonene med de største levekårsutfordringer er rundt sentrum, i 

tillegg Varden og en akse opp mot Lasken/E18. 

 

Undersøkelsen bidrar med viktig innsikt og kunnskap, som bør vektlegges i kommunens 

boligpolitikken, spesielt i forhold til utviklingen av det kommunale boligtilbudet. 
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16.6 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SANDEFJORD KOMMUNE 2017 – 2019 

I den kommunale planstrategien er det beregninger som tilsier at boligbehovet og avsatte 

boligarealer er tilstrekkelig for å møte den forventede befolkningsøkningen når det gjelder 

private boliger i perioden 2019 – 2030. Strategien omfatter ikke behovet for kommunale boliger, 

men følgende mål er nedfelt: 

 

■ Den nye kommunen skal gjøre hverdagen enklere for innbyggerne 

■ Den nye kommunen skal sikre valgfrihet, med en bredde i tjenestetilbudet  

 

Boligsosial handlingsplan er en delplan som skal bidra til at kommunen når de mål som settes. 

16.7 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN  

Planen settes inn i en kommunal sammenheng, der flere kommunalområder, mange seksjoner 

og enda flere enheter blir berørt. Dette gjelder spesielt kommunalområdene Næring og 

eiendomsforvaltning og Helse, sosial og omsorg, men også i noen grad Miljø og plan og by- og 

stedsutvikling. De berørte seksjonene og enhetene omfatter alle som yter tjenester til 

vanskeligstilte, de som har ansvar for drift og vedlikehold, forvaltning og utvikling, byplanlegging 

og brann og redning. 

 

I vedlegg 5 til denne planen gis det en oversikt over øvrige grunnlagsdokumenter til 

planen, dvs. relevante fagplaner i kommunen, sentralt lovverk og relevante nasjonale 

styringsdokumenter. Alle aktuelle lover og forskrifter finnes på https://lovdata.no/ 
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VEDLEGG 1 PROSJEKTORGANISERINGEN 
 

Organisering av prosjekt Boligsosial handlingsplan  

Sandefjord kommune 2018 - 2022 

 

Oppdragsgiver (OP)  

Oppdragsgiver er rådmannen, som i hht. vedtatt planstrategi skal sørge for utarbeidelse av 

nødvendige delplaner til kommuneplanens arealdel og samfunnsdel.  

 

Prosjektansvarlig (PA)  

Kommunalsjef HSO er PA og rapporterer til OP. PA har ansvar for:  

▪ at prosjektet oppfyller mandatet og når oppsatte mål 

▪ beslutninger knyttet til beslutningspunkter 

▪ å være økonomisk ansvarlig for planarbeidet 

▪ å sikre god utnyttelse av ressursene i prosjektet 

▪ å påse at fremdriften blir fulgt 

▪ å være aktiv støttespiller for prosjektleder 

 

PA er leder av styringsgruppen. 

 

Styringsgruppen (SG)  

SG har følgende rolle:  

▪ Er støttespiller og rådgiver for prosjektansvarlig 

▪ Bidrar til at prosjektet får de nødvendige ressursene  

▪ Vurdere opprettelse av referansegruppe  

▪ Følge opp prosjektets fremdrift og eventuelle endringer som oppstår underveis 

 

SG består av:  

▪ Kommunalsjef HSO, Lise Tanum Aulie/Henning Fjell Johansen (fra lederskifte) 

▪ Seksjonsleder NE, Øyvind Antonsen 

▪ Leder NAV Sandefjord, Henning Fjell Johansen/ Øyvind Riverud (fra lederskifte) 

 

Prosjektleder (PL)  

Rådgiver HSO er PL og har har følgende rolle:  

▪ Lede og være ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet 

▪ Følge opp beslutninger fattet av prosjektansvarlig 

▪ Utarbeide nødvendige prosjektplaner med mål og beskrivelse av hovedaktiviteter 

▪ Fastsette milepæler og beslutningspunkter 

▪ Rapportere jevnlig om fremdrift til styringsgruppa 

▪ Koordinerer nødvendig kartlegging 

▪ Tilrettelegge og bearbeide informasjon  

▪ Skrive planen etter innspill fra prosjektgruppa 

▪ Påse at prosjektgruppen holder seg innenfor rammene gitt av prosjektansvarlig 

▪ Rapportere til prosjektansvarlig om måloppnåelse, ressursbruk og behov for endringer i 

rammer eller mandat 
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Prosjektgruppen (PG)  

PG består av:  

▪ Torild Fogelberg Hansen (PL), rådgiver HSO/leder boligkontoret 

▪ Jessica Sørensen, NAV (innledningsvis) 

▪ Siri Obal, boligkontoret og startlån 

▪ Sissel Bekkelund, boligkontoret/prosjektleder individuell boligplan  

▪ Thore Helge Larsen, rådgiver næring og eiendom 

▪ Anne-Brit Greff, leder bolig og ambulerende tjenester (BOA) 

▪ Sidsel Kaale, brukerrepresentant fra FFO 

▪ Per Erik D Nordli, brukerrepresentant/ressursperson fra Kirkens bymisjon 

▪ Knut Terje Ellefsen, HTV Akademikersammenslutningen 

▪ Karin Langaas, TV Delta 

 

PG har følgende rolle:  

▪ Anvender sin kompetanse og sine kontakter for å finne svar og løsninger som bidrar til at 

prosjektet oppnår sine prosjektmål og kommunen oppnår sine effektmål.  

▪ Fordeler oppgaver mellom gruppens medlemmer i forhold til kompetanse og kapasitet og 

følger opp et felles ansvar for å levere resultater til prosjektansvarlig i henhold til tidsplan.  

 

Ressursgruppe/ekspertpanel fra Boligskolen 

▪ Anne Mette Torp 

▪ Bente T Borch 

▪ Ellinor Urdahl-Aasen 

▪ Per Erik D Nordli 

▪ Per Gunnar Gærne 
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VEDLEGG 2 KORTTIDS- OG KARTLEGGINGSLEILIGHET 
Korttidsleilighet 
Dersom en person er avhengig av hjelp, men ikke kan motta dette i egen bolig, ei heller ha 
behov for institusjonsplass, kan tilbud om opphold i korttidsleilighet være et alternativ. Det fattes 
vedtak om opphold i korttidsleilighet, men det er ikke en lovpålagt tjeneste. Tjenesten kan 
avsluttes før vedtaksperioden utløper, dersom det tilbys et annet forsvarlig tiltak eller 
hjelpebehovet endres. Ved behov for hjemmesykepleie, fattes det eget vedtak. 
 
Dersom tilbud om opphold i korttidsleilighet ikke kan benyttes fra innvilgelsesdato, vil det bli 
vurdert om vedtaket skal opphøre. Ny behandling blir foretatt når behovet for korttidsleilighet 
igjen er aktuelt. Velger noen å takke nei til innvilget opphold, må det søkes på nytt. 
 
Korttidsleilighetene er enkelt møblert, men innehar det nødvendige. Betaling for oppholdet er for 
tiden fastsatt til kr 160 pr. døgn. I døgnprisen inngår måltider, praktisk bistand/rengjøring og 
trygghetsalarm.  
 
Hvis oppholdet varer over 4 uker, kan egenbetaling settes til kr 7.000,- pr måned, og de samme 
tjenestene som nevnt ovenfor vil inngå (måltider, praktisk bistand og trygghetsalarm). 
 

Kartleggingsleilighet 
Det er vanlig å bruke ulike former for kartleggingsverktøy innenfor helse- sosial- og 
omsorgssektoren for å få oversikt over hvilke tjenester som trengs, og hvordan disse tjenestene 
skal ytes. En kartlegging vil kunne avdekke på hvilke områder tjenestemottaker har behov for 
hjelp og støtte. De mest brukte verktøyene innenfor helse, sosial og omsorg er IPLOS og ulike 
kartleggingsskjema.  
 
De fleste kartlegginger foregår der brukeren bor, på saksbehandlers kontor, i 
spesialisthelsetjenesten eller i kommunal institusjon. Det er spesielt der søkeren selv eller 
spesialisthelsetjenesten har vurdert behov for bolig med et høyere omsorgsnivå, det er behov for 
et kartleggingsopphold. Kartleggingsoppholdet bør i slike tilfeller tilrettelegges utenfor egen bolig 
og utenfor statlig eller kommunal institusjon. Dette behovet begrunnes med at dersom 
kartlegging skal være realistisk, med tanke på egnet framtidig bolig og tjenestenivå, må 
kartleggingen også foregå i bolig. 
 
Det vurderes som svært økonomisk besparende å bruke noen måneder på å kartlegge 
bokompetanse og tjenestebehov, spesielt for å unngå bosetting i leilighet med for høyt 
tjenestenivå. 
 
Fra tid til annen har det vært innvilget kartleggingsopphold i ordinær psykiatribolig. Leiligheten 
har da vært enkelt møblert, men med det mest nødvendige. Betaling for oppholdet har vært satt 
til kr 4.500 pr måned, inkludert måltider og praktisk bistand opplæring. 
 
Leilighetene må ligge i nærheten av personalbase, for å sikre tett oppfølging og dokumentasjon 
gjennom hele døgnet. Det er vurdert at opphold bør innvilges for minimum 3 måneder og maks 6 
måneder. Tjenestetilbudet må omfatte kartlegging, mat og praktisk bistand opplæring. Minimum 
en måned før oppholdets slutt må det foreligge en vurdering av riktig bosettingsnivå og 
nødvendige helse- sosial- og/eller omsorgstjenester. Ved behov for hjemmesykepleie må det 
fattes egne vedtak for denne tjenesten 
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VEDLEGG 3 – MILJØVAKTMESTER I BOLIGKONTORET  
Det formidles nærmest daglig et misforhold mellom ressurser og oppgaver når det gjelder å 

vedlikeholde kommunale boliger og følge opp beboere i de kommunale boligene (herunder også 

leiligheter i de ulike stiftelsene). Boligkontoret mottar flere klager hver uke, som i hovedsak 

handler om mislighold av leiligheter/hærverk, søppel, rot, lukt, skadedyr, støy, krangling og/eller 

manglende oppfølging av husdyr. Håndteringen av slike saker er langt på vei ikke organisatorisk 

plassert, og det brukes derfor mye tid på å avklare hvem som skal gjøre hva. Samtidig påløper 

utgifter med å håndtere de enkelte sakene, som ofte øker i omfang fordi det ikke handles raskt 

nok. 

 

Boligkontor i andre byer (f.eks. Skien, Kristiansand, Horten) har gjort seg erfaringer med 

ansettelse av miljøvaktmester i boligkontoret. Det har redusert både antall klager, 

behandlingstiden for oppfølging av meldte forhold og redusert utgifter knyttet til vedlikehold og 

opprydding. Gevinsten er langt høyere enn lønns- og driftsutgiftene til en slik stilling.  

 

I PS 18/11581 (behandlet av Formannskapet 29.05.18) ble det beskrevet hvor stort behovet for 

egnede boliger til de med lavest bokompetanse er, og hvor stor bygningsmessig belastning 

mangel på slike boliger kan føre til. Det ble fattet vedtak om å iverksette tiltak for å tilpasse 

kommunens boligtilbud til de med lavest boevne, men dette var i hovedsak med tanke på en 

type bolig som tåler hardbruk. Det utelukker imidlertid ikke andre tiltak, så miljøvaktmester 

knyttes også til vedtak i den saken. 

 

 

Hovedmål 

Målet med en miljøvaktmester i boligkontoret er bedre ivaretakelse av de kommunale boligene, 

redusere vedlikeholdsutgifter (som benyttes til reparasjoner på grunn av mislighold), raskere 

respons for å redusere omfang på mislighold, unngå «skyving» av oppgaver knyttet til 

kommunale leietakere og redusere tidsbruken på behandling av klager.  

 

 

Delmål 

En miljøvaktmester vil gi boligkontoret ressurser til å koordinere klager og andre henvendelser 

om uønskede forhold i kommunale boliger. I boligkontoret er det kompetanse på hvilke oppgaver 

som tilfaller aktuelle seksjoner, enheter og avdelinger. 

 

 

Effektmål 

■ Forvaltning og ivaretakelse av de bygningsmessige verdiene og de menneskelige verdiene 

(Sammen om mestring – Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne).   

 

■ Tilrettelegging for sammenheng i tjenestetilbudet til vanskeligstilte (Lov om kommunale helse- 

og omsorgstjenester og Lov om sosiale tjenester i NAV).  

 

■ Forvaltning av den kommunale boligmassen gjennom god intern samhandling (Samhandling 

på alle plan - Kommunal- og moderniseringsdepartementet). 
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Historikk og endringer 

De tre tidligere kommunene håndterte både boligtildeling, klager på kommunale leietakere eller 

klager på kommunale boliger, oppfølging i kommunale boliger, kriterier for søkere og krav til 

kommunale leietakere veldig ulikt. Det som fikk de største konsekvensene etter 

sammenslåingen var omgjøring av tidligere kombinasjonsstillinger som ruskonsulent/boveileder i 

Andebu og Stokke til ruskonsulenter i nye Sandefjord. Flere av oppgavene som fulgte 

boveilederdelen av stillingene ble «skrellet bort», og dette, i kombinasjon med det ovennevnte, 

gjør at flere oppgaver ikke er plassert, ei heller blir utført. Konsekvensene er økende omfang på 

mislighold av kommunale boliger, økende antall klager og store bygningsmessige belastninger. 

 

I de tre tidligere kommunene ble også forvaltningen av kommunale boliger håndtert ulikt. Dette 

gjelder blant annet fakturering, leiekontrakter og rapporteringer. Det ble ikke overført ressurser til 

dagens boligkontor tilsvarende oppgavene som fulgte med fra teknisk i Andebu og Stokke.  

 

 

Kommunalt samarbeid 

Med dette som bakgrunn ble det allerede den 06.03.17 iverksatt et tverrfaglig samarbeid, der 

NAV, psykisk helse/rus (langtid), booppfølgingstjenesten i BOA, vedlikehold, eiendom, 

boligkontoret og etter hvert også brannvesenet var representert. Målet var enten å frigjøre 

ressurser fra hver berørte enhet, slik at det kunne ansettes en person som kan jobbe med de 

oppgavene som ikke er plassert, eller fordele oppgavene på de nevnte seksjoner/enheter. Det 

viste seg at begge løsningsforslag bød på utfordringer – ingen hadde kapasitet, ingen hadde 

ressurser å avgi og ingen ønsket «vaktmesterlua» plassert i sin seksjon eller enhet. Det 

nærmeste var en felles enighet om at det bør ansettes en miljøvaktmester i boligkontoret, som 

kan håndtere og/eller koordinere de uplasserte oppgavene. Det ble ikke enighet om finansiering 

av en slik stilling.  

 

Den organisatoriske plasseringen begrunnes med at boligkontoret er «bindeleddet» mellom de 

som forvalter de materielle verdiene (kommunale boliger) og de som har størst fokus på de 

menneskelige verdiene (tjenestemottakerne). 

 

De berørte seksjonene, enhetene og avdelingene omfatter alle som har ansvar for drift og 

vedlikehold, de som yter tjenester til personer som ikke mestrer sitt boforhold, de som har 

ansvaret for forvaltningen av kommunale boliger og brann og redning. I tillegg til de kommunale 

instansene berøres alle som er naboer til utsatte kommunale boliger, aktuelle leietakeres 

pårørende, barn og barnefamilier i kommunale boliger og spesialisthelsetjenestene. 

 

En miljøvaktmester vil ikke ha kapasitet til å løse alle utfordringene alene, men kan dra raskt ut, 

kartlegge forholdene, kontakte aktuelle samarbeidspartnere og både utføre oppgaver og fungere 

som en koordinator der det må flere instanser til for å lukke avvikene. Det faglige samarbeidet  

mellom berørte kommunale instanser har ført til et felles forslag til handlingsplan. 
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Handlingsplan 

 

Redusere 

kostnader 

(f.eks.mislighold

/hærverk, 

søppel, 

skadedyr, lukt) 

Redusere 

restanser 

Redusere 

nabokrangel/ 

utrygghet i 

nabolag 

Øke 

boevne 

Sirkulasjon - 

leietakere ut 

i det private 

(eie eller 

leie) 

Organisering – 

hvem gjør hva?  

Utarbeide liste 

over de mest 

ressurskrevende 

personene og de 

mest belastede 

kommunale bo-

områdene. 

Utarbeide plan for 

tiltak i hvert enkelt 

tilfelle 

 

Tilleggs-

kontrakt til 

leieavtalen 

Miljøvaktmester Robusthus Bolig-

karrierestige 

Utarbeide 

oversikt over 

deloppgaver i 

saksbehandlings-

prosessen og i 

oppfølgingen av 

uakseptable 

forhold  

Etablere 

robusthus 

 

Korte 

kontrakter 

Beboermøter Boligskole Individuell 

boligplan 

(IBP) 

Implementere IBP 

Tilleggskontrakt til 

leieavtalen 

 

Rask 

innkalling til 

møter, inngå 

avtaler/planer 

for betaling 

 

Nærmiljømøter Bo-planer Housing First Implementere 

Housing First 

som metode i 

boligforvaltning 

Miljøvaktmester Anvende 

Husleieloven 

- regler ved 

manglende 

betaling 

Besøksforbud Ansvars-

grupper 

Korte 

kontrakter 

Miljøvaktmester 

Ansvarsgrupper   Bolig-

karriere-

stige 

«Akutt-

leilighet» 

 

 

Kostnader til miljøvaktmester 

Kostnadene er i hovedsak lønnskostnader, og det må beregnet et årsverk, ca kr 580.000 pr år, 

inkl alle sosiale utgifter. Det må påregnes utgifter til arbeidstøy og verktøy og utstyr for enkle 

vedlikeholdsoppgaver i kommunale boliger, ca kr 20.000 som en engangsinvestering.  

Det er allerede budsjettert med utgifter til avfallshåndtering, både i enhet for drift og vedlikehold 

og for boligkontoret. Det er imidlertid den enkelte leietakers ansvar å betale for søppellevering, 
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så slike utgifter kan også søkes dekket via NAV, dersom leietakeren selv ikke har økonomi til å 

bære utgiften.  

Dersom det er nødvendig med egen bil vil dette komme i tillegg, men vurderes ikke som 

nødvendig i utgangspunktet. Miljøvaktmester kan benytte den eksisterende kommunale 

bilparken, i enkelte tilfeller dra ut sammen med boligkonsulent eller vaktmestere fra vedlikehold. 

 

Hovedoppgaver 

Miljøvaktmester i 100% stilling løser ikke alle problemer, men kan ta fatt i de oppgavene som 

ikke er plassert, og gjennom det redusere omfanget av skader på kommunale boliger. 

Arbeidsoppgavene til miljøvaktmester avgrenses av stillingsbeskrivelsen til å: 

 

■ motta henvendelser og klager (ikke forvaltningsklager) knyttet til kommunale leietakere og/eller 

kommunale boliger 

■ undersøke innkomne klager umiddelbart og sørge for å redusere skadeomfang så raskt som 

mulig 

■ koordinere arbeidet med oppfølging av klager, herunder samarbeide med leietaker, verge, 

vedlikehold, boveiledere, Nav, psykisk helse og rus, brannvesen, politi og andre med ansvar for 

tjenester til kommunale leietakere 

■ gjennomføre oppfølgingsmøter med leietakere som ikke mestrer sitt boforhold  

■ iverksette og koordinere rydding/rengjøring der leietaker ikke evner dette selv, herunder bistå 

med å søke dekning av utgifter fra NAV ved behov 

■ sikre at det ytes faglig forsvarlige tjenester i tråd med gjeldene lovverk 

■ gi informasjon og veiledning til personer som henvender seg til Boligkontoret når det gjelder 

uakseptable forhold i kommunale boliger 

■ delta i relevante interne og eksterne faglige og tverrfaglige fora på vegne av Sandefjord 

kommune etter avtale med nærmeste leder 

■ delta i boligsosialt utviklingsarbeid i kommunen etter avtale med nærmeste leder 
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VEDLEGG 4 – BOSTØTTE 
 

Norge er inndelt i 4 kommunegrupper når det gjelder bostøtte. Gruppe 1 er Oslo, gruppe 2 er 

store kommuner, gruppe 3 er kommuner med spesielt store utfordringer i boligmarkedet 

(tilgjengelighet og boligpriser), gruppe 4 er resten av landet. Sandefjord er i kommunegruppe 4. 

 

Øvre inntektsgrense  

Inntektsgrunnlaget er basert på den faktiske inntekten søker har i måneden det søkes støtte for. 

Tabellen viser det høyeste inntektsgrunnlaget en husstand kan ha pr måned for å få bostøtte, 

forutsatt at boutgiftene er over øvre grense for godkjente boutgifter. Har søker boutgifter under 

øvre grense for godkjente boutgifter, vil øvre inntektsgrense være lavere enn tabellen under. 

 

 1 person 2 personer 3 personer 4 personer 5 personer  

Gruppe 1 19 937 22 629 25 535 28 488 31 482 

Gruppe 2 19 303 22 013 24 794 27 719 30 730 

Gruppe 3 18 797 21 525 24 282  27 214 30 195 

Gruppe 4 17 767 20 436 23 222 26 058 29 054 

      

   6 personer 7 personer 8 personer 9 personer 10 personer 

Gruppe 1 33 731 35 979 38 228 40 477 42 725 

Gruppe 2 32 925 35 120 37 315 39 510 41 705 

Gruppe 3 32 352 34 509 36 665 38 822 40 979 

Gruppe 4 31 129 33 204 35 279 37 355 39 430 
 

Det er noe høyere inntektsgrense for spesialtilpassete boliger, ca kr 550 pr måned. 

 

Øvre grense for godkjente boutgifter 

Det er fastsatt en øvre grense for hvor høye boutgifter man får lagt til grunn per måned i 

beregningen av bostøtte (boutgiftstak). Boutgifter som overstiger det fastsatte beløpet, blir ikke 

tatt med i beregningen. Øvre grense for godkjente boutgifter varierer med kommunegruppe og 

antall personer i husstanden. 

 

      

 1 person 2 personer 3 personer 4 personer 5 personer 

Gruppe 1 7 415 8 245 9 076 9 906 10 736 

Gruppe 2 6 809 7 640 8 470 9 300 10 130 

Gruppe 3 6 377 7 207 8 037 8 868 9 698 

Gruppe 4 5 512 6 342 7 172 8 002 8 833 

 

Grensen for 5 personer gjelder også for husstander med flere personer.Grensen for godkjent 

boutgift er kr 390 høyere pr måned for husstander som bor i en spesialtilpasset bolig og har 

behov for det.     
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Den bostøtten som skal utbetales blir utregnet som en fast prosent av differansen mellom 

godkjente boutgifter og en egenandel. Egenandelen blir fastsatt ut fra inntekt og formue til 

husstanden. Bostøtte under 345 kroner pr måned utbetales ikke. 

 

Det er en stor utfordring for Sandefjord at kommunen er plassert i kommunegruppe 4, samtidig 

som det er høye utleiepriser i det private markedet, innført «gjengs leie» for kommunale boliger 

og kravene til bostøtte stadig har blitt strengere. NAV Sandefjord har presentert utfordringene for 

Husbanken, som er godt kjent med situasjonen, som gjelder for mange av landets kommuner. 

Husbanken arbeider for å få flyttet grensene for tilhørighet for de største kommunene i gruppe 4, 

men så langt er ikke situasjonen endret.  
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VEDLEGG 5 GRUNNLAGSDOKUMENTER 
Grunnlagsdokumenter som ikke er beskrevet i boligsosial handlingsplan 

 

Relevante kommunale fagplaner 

▪ Rus- og psykiatriplan 

▪ Alkoholpolitisk handlingsplan 

▪ Velferdsteknologi – strategi og handlingsplan 2015- 2019 

▪ Habiliterings- og rehabiliteringsplan 2018 - 2019 

▪ Plan for fysioterapitjenesten 

▪ Handlingsplan for introduksjonsprogrammet 

 

Lovverk (de mest sentrale) 

▪ Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 

▪ Lov om sosiale tjenester i Arbeids- og velferdsforvaltningen 

▪ Lov om folkehelsearbeid 

▪ Lov om planlegging og byggesaksbehandling 

▪ Forvaltningsloven 

▪ Husleieloven 

 

Relevante styringsdokumenter  

▪ Strategi (2014 – 2020) «Bolig for velferd» (se plan) 

▪ Stortingsmelding 14 (2014-2015) – Kommunereformen – nye oppgaver til større 

kommuner 

▪ Stortingsmelding. 26 (2014-2015) – Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet 

▪ Sammen om mestring – Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne, 

2014 

▪ Stortingsmelding 17 (2012-2013) – Byggje – bu – leve 

▪ Stortingsmelding 28 (2011–2012) «Gode bygg for eit betre samfunn»  

▪ NOU 2011:15 - Rom for alle. En sosial boligpolitikk for framtiden, 2011 

▪ Forskrift om brannforebygging av 17. desember 2015 

▪ Riksrevisjonenes undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet (2007-

2008) 

▪ Stortingsmelding 20 (2006–2007) ”Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller” 

▪ Strategi (2005 – 2007) «På vei til egen bolig» 

▪ Stortingsmelding 23 (2003-2004) ”Om boligpolitikken» 

▪ Stortingsmelding 6 (2002-2003) «Tiltaksplan mot fattigdom» 

▪ Rundskriv U-10/2002 Boligsosialt arbeid – bistand til å mestre et boforhold 

▪ Stortingsmelding 50 (1998-99) Utjamningsmeldinga 

▪ Stortingsmelding 49 (1997-1998) «Om boligetablering for unge og vanskeligstilte» 

▪ St. meld. nr. 34 (1988-89) - Boligpolitikk i 90-årene. 

 

Annet 

▪ (Boligen viktig for hverdagen din – regjeringen 2019) 

▪ Sørvoll m.fl. 2015, Riksrevisjonen 2007 - 2008



 

 

 


